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RESUMO 

 

Novas formas de representação dos empregados emergiram no decorrer do século 

XX, notadamente aquelas circunscritas ao ambiente de trabalho. Importante 

fenômeno de democratização da relação capital-trabalho, a representação intra-

empresarial dos empregados surge com o objetivo de promover o entendimento 

direto entre trabalhadores e patrões, sem a tradicional intermediação da esfera 

sindical. O objetivo deste estudo é analisar a sistemática da representação interna 

dos empregados no Brasil e em Portugal, traçando comparativos entre os dois 

países que permitam identificar os avanços e deficiências da experiência brasileira. 

Para isso, foram investigadas as bases históricas do direito coletivo do trabalho que 

culminaram na ascensão das primeiras formas de representação não-sindical no 

Brasil, seguido do exame do ordenamento jurídico nacional e internacional 

relacionado ao tema, em especial das disposições da Lei 13.467/2017 (“Reforma 

Trabalhista), bem como da Convenção n.º 135 da Organização Internacional do 

Trabalho. Ao que se segue, foram analisadas as disposições da Lei n.º 46/79 de 12 

de setembro, que regula as Comissões de Trabalhadores em Portugal. Constatou-se 

que apesar da evolução da legislação brasileira sobre o tema desde a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, o atual tratamento legislativo permanece aquém do 

necessário à efetivação e disseminação das formas de representação internas dos 

trabalhadores, especialmente quando comparadas à experiência portuguesa.   

 

PALAVRAS-CHAVE.  Direito do Coletivo do Trabalho. Representação dos 

Trabalhadores. Representação Interna. Reforma Trabalhista. Direito Comparado. 

  



ABSTRACT 

 

New forms of employee representation emerged in the course of the twentieth 

century, notably those circumscribed to the workplace. An important phenomenon of 

democratization of the capital-labor relationship, employees’ internal representation 

arises with the objective of promoting direct understanding between workers and 

employers, without the traditional intermediation of the trade union sphere. The 

objective of this study is to analyze the employees’ internal representation in Brazil 

and Portugal, drawing comparatives between the two countries to identify the 

advances and deficiencies of the Brazilian experience. Therefore, the historical 

bases of the collective labor law that culminated in the rise of the first forms of non-

trade union representation in Brazil were investigated, followed by the examination of 

the national and international legal systems related to the subject, in particular the 

provisions of Law 13.467/2017 ("Labor Reform"), as well as Convention No. 135 of 

the International Labor Organization. Next were analyzed the provisions of Law No. 

46/79, which regulates the Workers' Committees in Portugal. It was observed that 

despite the evolution of Brazilian legislation on the subject since the enactment of the 

Federal Constitution of 1988, the current legislative treatment remains insufficient to 

the efficiency and dissemination of the internal forms of workers’ representation, 

especially when compared to the Portuguese experience. 

 

KEY-WORDS. Collective Labor Law. Worker’s Representation. Internal 

Representation. Labor Reform. Comparative Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

A turbulenta relação estabelecida entre capital e trabalho é marcada por um 

desequilíbrio de forças que torna a classe trabalhadora vulnerável perante o poder 

patronal. A fim de fazer frente a tal assimetria, trabalhadores entenderam que a 

busca por melhores condições de trabalho deveria passar, necessariamente, pela 

organização coletiva da classe (BARROS, 1998, p. 179).  

Em um primeiro momento, esta importante tarefa foi delegada aos 

sindicatos, que, ao mesmo tempo, exerciam a representação dos interesses de sua 

categoria e serviam de blindagem às comuns retaliações patronais direcionadas 

àqueles que tomavam frente na contestação das condições laborais impostas pelos 

empregadores.  

Vale ressaltar que a Constituição Federal confere aos sindicatos o papel de 

protagonista na representação dos trabalhadores. Nesse diapasão, AZEVEDO 

aponta que “a Carta Magna atribui grande legitimidade à atuação dos sindicatos, 

certamente em razão da influência das lutas sindicais e políticas do período 

constituinte e sua conexão com o estabelecimento dos direitos ligados ao trabalho” 

(2014, p. 10).  

Não obstante, observa-se um fenômeno de descentralização da 

representação laboral, no qual o local de trabalho – grande palco das controvérsias 

estabelecidas entre empregados e empregadores – se torna centro das novas 

formas de organização coletiva dos trabalhadores (AZEVEDO, 2014, p. 7).  

Isto posto, o presente trabalho tem como primeira finalidade analisar a 

sistemática da representação dos empregados no local de trabalho no Brasil. Para 

isso, será apresentado o histórico de construção das relações coletivas de trabalho 

no contexto brasileiro, seguido das formas de representação dos empregados nas 

empresas à luz do ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 1988.  

Ademais, importante dissecar a norma jurídica internacional expoente que 

aborda a temática objeto do presente trabalho, qual seja a Convenção n.º 135 da 

Organização Internacional do Trabalho, tal como as alterações perpetradas com a 

entrada em vigência da Lei n.º 13.467, popularmente conhecida como “Reforma 

Trabalhista”.  

Por fim, mediante o estudo da experiência portuguesa no tocante à 

representação intra-empresarial dos trabalhadores, pretende-se traçar parâmetros 
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comparativos entre o sistema luso e o brasileiro, com vistas a colher aspectos que 

sirvam de base de aperfeiçoamento das embrionárias formas de representação não-

sindicais. 
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CAPÍTULO I  

AS COMISSÕES DE EMPREGADOS NAS EMPRESAS NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

1. Histórico 

 

A gênese da representação dos empregados nas empresas remonta aos 

primeiros movimentos grevistas do Brasil, de meados do século XX, época em que o 

Estado Republicano dava seus primeiros passos.  

Em 1907, trabalhadores da cidade de São Paulo se organizaram e 

interromperam as linhas de produção em busca da jornada de oito horas diárias, a 

proibição do trabalho infantil e o direito a férias. O movimento, iniciado pelos 

empregados da construção civil, da indústria de alimentos e por metalúrgicos, 

irradiou-se para outras categorias profissionais e sua atuação territorial extrapolou 

os limites da capital paulista – trabalhadores de Santos, Ribeirão Preto e Campinas 

também aderiram ao movimento grevista. 

Contudo, aquela que seria considerada a primeira greve geral da história 

brasileira aconteceria dez anos depois, no ano de 1917. De inspiração anarquista, 

ideologia trazida por imigrantes europeus no início do século XX, a greve geral de 

1917 encontrou seu prelúdio em paralisações iniciadas naquele ano em duas 

fábricas têxteis de São Paulo.  

Com a morte do sapateiro espanhol José Martinez, assassinado por policiais 

durante uma manifestação, o movimento tomou fôlego e rapidamente conquistou a 

adesão de trabalhadores por todo o país – cerca de quarenta e quatro mil 

trabalhadores aderiram à greve, em estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia (TOLEDO, 2017, p. 503).  

Além da conquista de aumento salarial e da jornada de oito horas para 

muitas categorias de trabalhadores (TOLEDO, 2017, p. 508), a greve geral de 1917 

foi o marco estruturante do sindicalismo no Brasil: 

 

Boa parte da historiografia do movimento operário brasileiro concordou 
sobre o fato de que a greve geral paulistana de 1917 representou um ponto 
de divisão entre um período de desorganização das associações sindicais e 
outro no qual tais associações amadureceram uma estrutura consistente, 
uma rede de grupos mais sólida que passou a desenvolver uma ação 
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evidente aos olhos da classe dirigente brasileira. (BIONDI; HALL, 2009, p. 
264) 

 

A evolução do movimento sindical no país na década de 20 foi combustível 

para o movimento operário, que intensificou seu esforço por melhores condições de 

vida e de trabalho (SILVA, 2016, p. 129). Na mesma época, seguindo a tendência 

observada no continente europeu, o Estado brasileiro gradativamente abandona 

tendências liberais e assume um viés mais intervencionista.  

O desenvolvimento da estrutura sindical no Brasil, todavia, enfrentou grande 

entrave com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930. A forte orientação 

corporativista do governo Vargas infiltrou o poder estatal nas bases sindicais, o que 

se refletiu nas disposições da Constituição outorgada em 1937: muito embora o art. 

138 previsse a liberdade sindical1, o reconhecimento do sindicato dependia do aval 

do Estado (SILVA, 2016, p. 129).  

Ademais, a Carta Magna de 1937 vedou expressamente a realização de 

greves2. Frente ao avanço da ideologia corporativista de Vargas, mecanismos de 

representação interna dos trabalhadores não encontraram espaço para seu 

desenvolvimento (BERTELLI, online, 2014).  

Este quadro começou a alterar-se no decorrer da década de 40. Com o fim 

da Segunda Guerra Mundial, e a crescente precarização das relações de trabalho, 

diversas greves foram deflagradas pelo país, apesar da proibição constitucional. 

Progressivamente as representações de trabalhadores no local de trabalho 

passaram a ganhar força (BERTELLI, online, 2014).  

Em 1944 é editado o primeiro instrumento normativo que trata da 

participação dos trabalhadores na empresa. O Decreto-Lei n.º 7.036 de 10 de 

novembro de 1944, conhecido como Lei do Acidente do Trabalho, previa em seu 

artigo 82 a criação de comissões internas em estabelecimentos com mais de cem 

empregados: 

 

                                                           
1
 Art 138 - A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o sindicato regularmente 

reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal dos que participarem da categoria de 
produção para que foi constituído, e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras 
associações profissionais, estipular contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus 
associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a eles funções delegadas de Poder 
Público. 
2
 Art. 139 – (...) A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao 

capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional. 
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Art. 82. Os empregadores, cujo número de empregados seja superior a 100, 
deverão providenciar a organização, em seus estabelecimentos, de 
comissões internas, com representantes dos empregados, para o fim de 
estimular o interêsse pelas questões de prevenção de acidentes, apresentar 
sugestões quanto à orientação e fiscalização das medidas de proteção ao 
trabalho, realizar palestras instrutivas, propor a instituição de concursos e 
prêmios e tomar outras providências, tendentes a educar o empregado na 
prática de prevenir acidentes. 

 

No período pós-1945, no bojo do estado novo e em um contexto de 

redemocratização, o Brasil observa o surgimento das primeiras comissões de 

fábrica. Sua criação foi uma resposta às demandas urgentes enfrentadas pela 

classe operária, imersa em duras condições de trabalho e sem a assistência e 

representação adequada dos sindicatos. ARAÚJO (2017, p. 154) chama a atenção 

para a influência das comissões de fábrica nos anos de 1945/1947: 

 

A organização no local de trabalho exerceu influência importante no 
movimento grevista de 1945/1947. Das trinta e três greves ocorridas em 
São Paulo (1946), treze delas foram decididas sem a participação do 
sindicato e, em quinze movimentos paredistas, constatou-se a presença das 
comissões de fábrica como elemento organizador, demonstrando que a 
eclosão do movimento se deu muitas vezes à revelia da própria entidade 
sindical. 

 

A partir da década de 1950, cresce a importância e influência das comissões 

de fábrica no movimento operário, agora em meio à reorganização da estrutura 

sindical, que buscava romper com a lógica burocrata construída ao longo das 

décadas anteriores. 

Importantes greves surgiram do fortalecimento das organizações de base: 

em 1953, a greve dos 300 mil, na cidade de São Paulo, conquistou 32% de aumento 

salarial para os trabalhadores; na década de 1960, greves eclodiram nas cidades de 

Contagem-MG e Osasco-SP, conduzidas pelas recém-criadas comissões de fábrica 

(SILVA, 2016, p. 132).  

Com a promulgação da Constituição de 1967, durante o período militar, pela 

primeira vez a possibilidade de representação de empregados nas empresas foi 

positivada no texto constitucional, ainda que de maneira incipiente, porquanto sua 

realização era tratada com caráter excepcional:  

 

Art 158 - A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, 
além de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria, de sua condição 
social: 
(...) 
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V - integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento da empresa, 
com participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, nos casos e 
condições que forem estabelecidos; (grifei) 

 

O fim da ditadura militar no Brasil (período compreendido entre o fim da 

década de 70 e o início dos anos 80) foi marcado por diversos movimentos 

reivindicatórios de trabalhadores, sobretudo no ABC paulista. Em resposta aos 

avanços das lutas dos trabalhadores, e dada à intervenção do Ministério do Trabalho 

no Sindicato dos Metalúrgicos, empresas da região, como a Volkswagen e a Ford, 

decidiram instituir unilateralmente seus próprios sistemas de representação de 

trabalhadores, tendo como fim “promover uma integração e harmonização no 

ambiente do trabalho” (SILVA, 2016, p. 133). 

Tal instituição, contudo, se deu mediante muitos atritos com o Sindicato dos 

Metalúrgicos, o que levou as empresas abandonarem referidos sistemas. Foram 

necessárias rodadas de negociação entre sindicato e as empresas do ramo até que 

um novo modelo de representação dos empregados fosse construído – modelo este 

que é adotado até os dias atuais por empresas como Ford, Volkswagen, Mercedes-

Benz e Saab Scania.  

Siqueira Neto (1996, p. 342 apud SILVA, 2016, p. 134) ressalva, todavia, 

que o sistema de representação dos empregados permaneceu inócuo em empresas 

de outros ramos, apesar dos esforços envidados: 

 

Vários outros setores e empresas seguiram ou tentaram seguir o exemplo 

do começo dos anos 80 oferecido pelas empresas montadoras de veículos 

da região do ABC. Poucos, porém, conseguiram êxito. De forma realmente 

consistente, permanente e perene, somente o setor mencionado pode ser 

analisado como referência efetiva de um tipo de representação dos 

trabalhadores por locais de trabalho em prática no Brasil. 

 

A fase de redemocratização do país, na década de 1980, foi marcada por 

grande mobilização da sociedade civil em busca da abertura política. A campanha 

das “Diretas Já”, em 1984, levou centenas de milhares de brasileiros às ruas, 

sobretudo na região sudeste.  

Este processo culminou, posteriormente, na promulgação da hodierna Carta 

Constitucional, no ano de 1988. Denominada como “Constituição Cidadã”, sua 

estrutura revela a preocupação do constituinte na promoção da cidadania:  as 
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disposições acerca de princípios, direitos e garantias fundamentais vêm antes 

mesmo dos artigos que tratam da organização do Estado e dos poderes.  

Encerrando o capítulo dos Direitos Sociais, o artigo 11 da Constituição 

Federal prevê a eleição de um representante em empresas com mais de duzentos 

empregados3. Todavia, o dispositivo constitucional segue sem regulamentação legal, 

sendo este o principal óbice à disseminação desta modalidade de representação.  

 

2. Formas de representação dos empregados nas empresas à luz do 

ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição de 1988 

2.1. Conceito 

Na atualidade, vige no Brasil o sistema dual de representação dos 

trabalhadores: por meio dos sindicatos de categoria e por entes desvinculados das 

estruturas sindicais4.  

Sérgio Pinto Martins conceitua a representação dos trabalhadores nas 

empresas como “conjunto de meios destinados a promover os interesses dos 

trabalhadores com os empregados sobre condições de trabalho” (MARTINS, 2012, 

p. 803). Seu objetivo é a resolução dos conflitos existentes no local de trabalho, de 

modo a evitar que tais questões sejam judicializadas.  

Seguindo os ensinamentos de Luiz Vagner Raghi e Jean Pierre Marras, 

Anna Carolina de Oliveira Azevedo elucida que a representação dos trabalhadores 

no local de trabalho “é um instrumento criado pelos trabalhadores visando à 

democratização das relações de trabalho dentro da empresa e ao atendimento 

imediato dos problemas surgidos naquele âmbito” (2014, p. 12). 

A doutrina aponta algumas diferenças entre a representação dos 

empregados no local de trabalho e a aquela exercida pelas entidades sindicais. Em 

primeiro lugar, a atuação do sindicato se dá dentro e fora dos limites da empresa, o 

que não é observado nas representações não sindicais, restritas ao local de 

trabalho; ademais, os representantes sindicais, vinculados diretamente a uma 

entidade sindical, não são, obrigatoriamente, escolhidos pelos trabalhadores, 

                                                           
3
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. 
4
 Para Sérgio Pinto Martins, vige no Brasil uma tríplice forma de representação dos trabalhadores. 

Além da representação sindical (art. 8º, VI e VIII, CRFB) e a de empresa (art. 11º CRFB), a cogestão 
(art. 7º, XI, CRFB) seria uma terceira forma de representação (2012, p. 804). 
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enquanto que os não sindicais possuem vinculação direta com os empregados 

(BRITO FILHO, 2012, p. 304 apud AZEVEDO, 2014, p. 11). 

 Destaca-se, ainda, o caráter associativo da representação sindical, que 

torna a condição do empregado, como filiado ou não ao sindicato, relevante. Em 

sentido contrário, a representação dos empregados no local de trabalho engloba a 

totalidade dos trabalhadores em determinado ambiente de trabalho. Sem embargo, 

no sistema brasileiro referida diferença é mitigada, dado que o sindicato atua como 

representante de toda a categoria (AZEVEDO, 2014, p. 12).  

Sérgio Pinto Martins (2012, p. 804) estabelece uma forma de classificação 

das formas de representação dos trabalhadores no local de trabalho: 

 

A representação pode ser: (a) externa, que é a feita pelo sindicato; (b) 

interna, que é a realizada no local de trabalho. Pode ser a representação 

realizada por um colegiado (conselho, como na Alemanha, em que na 

prática existe a cogestão) ou ser singular (delegado sindical). Quanto à 

participação, pode ser: (a) paritária, tendo representantes de empregados e 

empregadores; (b) não sindical, em que não há a participação de 

representantes sindicais; (c) mista, em que há representantes sindicais e 

não sindicais.  

 

A nível internacional, a representação não sindical está regulada pela 

Convenção nº 135 da Organização Internacional do Trabalho. A abordagem deste 

instrumento normativo será precedida da análise das hodiernas espécies de 

representação no local de trabalho no contexto brasileiro 

2.2. Representante pessoal 

Em empresas com mais de duzentos empregados, o texto constitucional 

assegura, em seu artigo 11º, a eleição de um representante dos empregados a fim 

de promover o entendimento direto destes com os empregadores. Apesar da 

importância da positivação constitucional, esta modalidade de representação é 

cercada de muitos aspectos controversos.  

Em primeiro lugar, a Constituição Federal assegura a eleição de um 

representante único. Contudo, as normas atinentes à matéria trabalhista, em regra, 

determinam as diretrizes mínimas a serem observadas na relação capital-trabalho, 

em nada obstando que as partes acordem limites que extrapolem a prescrição legal 

(MARTINS, 2012, p. 805). 
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A doutrina debate acerca da necessidade de eleição do representante por 

empresa ou estabelecimento. Anna Carolina de Oliveira Azevedo (2014, p. 20) 

resume a controvérsia, sistematizando as duas principais correntes: a primeira 

segue a literalidade do artigo 11 da Constituição Federal, sustentando, assim, a 

necessidade de eleição de um representante por empresa5; em sentido distinto, 

parte dos doutrinadores defende a eleição de um representante por 

estabelecimento, sob a justificativa de que a aplicação literal do dispositivo 

constitucional torna a representação ineficiente, especialmente no âmbito de 

grandes empresas, com atuação em diversas cidades e/ou unidades da federação, 

dado que dificilmente um empregado terá a compreensão plena da realidade e das 

demandas de todo o corpo funcional6.  

Aos representantes dos empregados não é concedida, pela legislação, a 

estabilidade provisória dada aos dirigentes sindicais e membros da CIPA – 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, embora aqueles, por exercerem 

papel representativo e reivindicatório, sejam, igualmente, potenciais alvos de 

retaliações patronais (BARROS, 1998, p. 187).  

Sobre o tema, o Tribunal Superior do Trabalho posicionou-se no sentido de 

conceder aos representantes dos empregados as garantias previstas no art. 543 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, editando o Precedente Normativo n.º 86, da 

Seção Especializada em Dissídios Coletivos: 

 

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES. ESTABILIDADE NO 

EMPREGO (positivo). Nas empresas com mais de 200 empregados é 

assegurada a eleição direta de um representante, com as garantias do art. 

543, e seus parágrafos, da CLT. 

 

De toda forma, a falta de regulamentação legal ao art. 11º da Constituição 

Federal permanece como o principal entrave à disseminação da figura do 

representante dos trabalhadores no âmbito das empresas que atuam no território 

nacional. Questões atinentes ao prazo de concessão da estabilidade dos 

representantes, a possibilidade de extensão ao suplente, rol de atribuições e 

atuação seguem sem o tratamento legislativo necessário. 

 

                                                           
5
 Neste sentido: SIQUEIRA NETO, 2001, p. 97.  

6
 Seguindo este posicionamento: BRITO FILHO, 2012, p. 318. 
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2.3. Comissão de empresa ou comissão de fábrica 

Diferentemente da figura do representante dos trabalhadores, as comissões 

de fábrica exercem a função de representação mediante a composição de um órgão 

colegiado. No Brasil, sem legislação específica que aborde esta modalidade de 

representação, seu fundamento jurídico reside no direito de associação, reconhecido 

pela Constituição Federal no art. 5º, inciso XVII7 e art. 8º, caput8 (AZEVEDO, 2014, 

p. 22). 

Nada obstante a possibilidade de o direito de associação servir de 

embasamento normativo às comissões de fábrica, a ausência de previsão legal 

implica na necessidade de reconhecimento, pelo empregador, desta figura de 

representação para que esta se revista de mínima legitimidade e eficácia 

(AZEVEDO, 2014, p. 22).  

As experiências mais relevantes das comissões de fábricas aconteceram em 

grandes montadoras do setor automobilístico instaladas no seio do ABC paulista. 

Em decorrência da falta de regramento, as estruturas das comissões de fábrica 

criadas neste ramo são variadas: 

 

Enquanto a comissão implementada na Ford possuía natureza híbrida – 

representava os interesses de todos os trabalhadores da empresa, os quais 

participavam do processo de escolha dos representantes, mas a 

coordenação da comissão estava a cargo de diretores de base do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema – a comissão dos 

trabalhadores da Volkswagen já nasceu desvinculada organicamente do 

sindicato (AZEVEDO, 2014, p. 18).  

 

2.4. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA 

A obrigatoriedade do estabelecimento da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes está prevista pelo artigo 163 da CLT9. Sua regulamentação foi dada pelo 

                                                           
7
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 
8
 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte(...). 

9
 Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou 
locais de obra nelas especificadas. 
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Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Norma Regulamentadora n.º 510, que 

define o objetivo da comissão:  

 

Do Objetivo 

 

5.1 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como 

objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de 

modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação 

da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

 

A composição da CIPA é paritária, contendo representantes dos 

empregados e do empregador, de acordo com o grau de risco da atividade 

empresarial e o número de empregados (AZEVEDO, 2014, p. 22). Enquanto os 

representantes do empregador são por ele designados, aqueles que representam os 

empregados são eleitos em escrutínio secreto para exercício de mandato de 1 ano, 

permitida uma reeleição.  

Aos representantes dos empregados é vedada a dispensa arbitrária, ou seja, 

sem justa causa, pelo prazo de um ano, de acordo com o artigo 10, inciso II, alínea a 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal11. A 

súmula 676 do Supremo Tribunal Federal e a súmula 339 do Tribunal Superior do 

Trabalho expandiram a garantia à estabilidade provisória aos suplentes da CIPA: 

 

Súmula 676 – Supremo Tribunal Federal 

A garantia da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "a", do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, também se aplica ao suplente do 

cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA). 

 

Súmula n.º 339 – Tribunal Superior do Trabalho 

CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE EMPREGO. CF/1988 (incorporadas as 

Orientações Jurisprudenciais nºs 25 e 329 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 

20, 22 e 25.04.2005 

I - O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no art. 10, II, 

"a", do ADCT a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. (ex-

Súmula nº 339 - Res. 39/1994, DJ 22.12.1994 - e ex-OJ nº 25 da SBDI-1 - 

inserida em 29.03.1996) 

                                                           
10

 BRASIL. Norma Regulamentadora n.º 5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Brasília, 
DF, jun. 1978. Disponível em: http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR5.pdf. Acesso 
em nov. 2018. 
11

 “Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: 
(...) 
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 
a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, 
desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;” 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR5.pdf
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Por ser matéria restrita à Segurança e Medicina do Trabalho, além de 

compor-se paritariamente por representantes dos empregados e do empregador, 

parte da doutrina entende que a CIPA não constitui forma de representação dos 

empregados no local de trabalho (KAUFMANN, 2005; MEIRELLES, 2008, p. 132 

apud AZEVEDO, 2014, p. 22). 

2.5. Comissões de Conciliação Prévia 

Prevista no título VI-A da CLT, a Comissão de Conciliação Prévia é uma 

ferramenta extrajudicial de solução de conflitos, concebida em resposta à excessiva 

judicialização dos dissídios individuais. Sua função restringe-se à promoção do 

entendimento entre empregado e empregador, sem, contudo, possuir poderes para 

julgar demandas trabalhistas, atribuição constitucionalmente delegada à Justiça do 

Trabalho. 

Sua constituição é facultativa, podendo ser formada no âmbito sindical ou 

empresarial, e sua composição observa o princípio da paridade, isto é, conta com 

número igual de representantes dos empregados e dos empregadores, nos exatos 

termos do artigo 625-A da CLT (MARTINS, 2012, p. 816)12. 

Em julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 2.13913, 

2.16014 e 2.23715, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, firmou 

entendimento no sentido de que a passagem das demandas pela Comissão de 

Conciliação Prévia não constitui requisito de admissibilidade das ações trabalhistas, 

consagrando o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, insculpido no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 

Aos membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, é 

garantida a estabilidade do vínculo empregatício pelo prazo de um ano, por força do 

artigo 625-B, §1º da CLT. Referida garantia, todavia, é afastada na hipótese de 

cometimento de falta grave, nos termos da lei.  

                                                           
12

 Art. 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação Prévia, de 
composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de 
tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Parágrafo único: As Comissões referidas no caput 
deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical. 
13

 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1804602. Acesso nov. 2018. 
14

 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1809852. Acesso nov. 2018. 
15

 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1829073. Acesso nov. 2018. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1804602
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1809852
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1829073
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Feita a conciliação entre as partes, deverá ser lavrado termo de conciliação, 

que constitui “título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto 

quanto às parcelas expressamente ressalvadas”, nos termos do art. 625-E da CLT.  

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem firmado 

seu entendimento no sentido de que a eficácia liberatória do termo de quitação 

firmado perante as Comissões de Conciliação Prévia é geral, desde que ausente de 

ressalvas, nos exatos termos do artigo 625-E da CLT, como pode ser observado nos 

julgados abaixo:  

 

RECURSO DE REVISTA. ACORDO FIRMADO ANTE A COMISSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL. 

Extrai-se da decisão recorrida que o reclamante firmou acordo ante a 

Comissão de Conciliação Prévia, dando quitação plena do extinto contrato 

de trabalho. Não consta no acórdão a existência de qualquer ressalva no 

termo de conciliação, tampouco restou evidenciado vício de consentimento. 

Posto isso, o entendimento desta Corte Superior tem sido o de que o termo 

de quitação firmado na Comissão de Conciliação Prévia possui eficácia 

liberatória geral quando não há ressalvas de parcelas, consoante o art. 625-

E da CLT, hipótese dos autos. Precedentes da SDI-1/TST. Incidência da 

Súmula nº 333/TST e do art. 896, §7º, da CLT. Recurso de revista não 

conhecido.  

(TST - RR - 106959420175030135, Relatora Ministra: Dora Maria da Costa, 

Data de Julgamento: 07/11/2018 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

09/11/2018). [grifo nosso] 

 

RECURSO DE REVISTA. ACORDO. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 

PRÉVIA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ARTIGO 625-E, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DA CLT. PROVIMENTO. 

A existência de norma específica reguladora de determinada matéria, como 

no caso do artigo 625-E da CLT, torna inviável a abertura de espaço à 

interpretação analógica ou amplificada do texto legal, sob o risco de se 

desprestigiar o direito que se pretendeu proteger. Nesse contexto, a eficácia 

liberatória do termo de conciliação, exceto quanto às parcelas 

expressamente ressalvadas, decorre da própria lei e tem como objetivo 

evitar que demandas resolvidas previamente através da composição entre 

as partes cheguem à análise do Poder Judiciário. Dessarte, não havendo 

notícia de que o reclamante tenha ressalvado expressamente alguma 

parcela no termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação 

Prévia, conclui-se pela sua eficácia liberatória geral, com quitação ampla do 

extinto contrato de trabalho. Precedentes. Recurso de revista de que se 

conhece e a que se dá provimento.  

(TST - RR – 6980920115040511, Relator Ministro: Guilherme Augusto 

Caputo Bastos, Data de Julgamento: 16/05/2018, 4ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 18/05/2018). [grifo nosso] 
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RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI Nº 13.015/2014. 

ACORDO FIRMADO PERANTE COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 

EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ARTIGO 625-E, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT. 

Entende-se que o termo de conciliação lavrado no âmbito da comissão de 

conciliação prévia possui eficácia liberatória somente em relação aos 

valores ajustados entre as partes. Todavia, por disciplina judiciária, aplica-

se o entendimento majoritário desta Corte Superior, no sentido de que a 

eficácia liberatória do termo de conciliação, exceto quanto às parcelas 

expressamente ressalvadas, decorre da própria lei, insculpida no artigo 625-

E, parágrafo único, da CLT, não sendo possível abrir espaço à interpretação 

analógica ou amplificada do texto legal. Precedentes. Ressalva de 

entendimento. Recurso de Revista conhecido e provido.  

(TST - RR – 5856720115040022, Relatora Ministra: Maria Helena 

Mallmann, Data de Julgamento: 20/11/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 23/11/2018). [grifo nosso] 

 

Por fim, à Comissão de Conciliação Prévia é dirigida a mesma crítica feita 

em relação à CIPA, ou seja, parte da doutrina entende não se tratar de forma de 

representação dos empregados no local de trabalho, uma vez que sua composição é 

paritária e sua forma representativa afeta à matéria específica (KAUFMANN, 2005, 

p. 453-457 apud AZEVEDO, 2014, p. 22). 

 

3. Regramento da Organização Internacional do Trabalho – OIT 

 

A OIT - Organização Internacional do Trabalho defende a adoção do sistema 

dual de representação dos trabalhadores, composto pelos sindicatos de empregados 

e as formas de representação intra-empresarial.  

. A Organização Internacional do Trabalho – OIT, pessoa jurídica de direito 

público internacional criada em 1919 pela Conferência da Paz e revisada pela Carta 

das Nações Unidas em 1945, é uma das agências especializadas da Organização 

das Nações Unidas e tem como objetivo a promoção dos direitos humanos nas 

relações de trabalho (ALVARENGA, 2007, p, 3-4). Sua competência para edição de 

normas relacionadas ao mundo do trabalho materializa-se, principalmente, na 

elaboração de Recomendações e Convenções, estas últimas com natureza jurídica 

de tratados internacionais (ARIOSI, online, 2004).  

Em 1971, a Organização Internacional do Trabalho editou a Convenção n.º 

135, posteriormente ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n.º 131/1991, cujo 

objeto é a adoção de garantias aos representantes dos trabalhadores (BARROS, 

1998, p. 180-181).  
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Destaca-se, em primeiro lugar, que o referido organismo internacional 

consagrou a coexistência de representantes sindicais e não sindicais, instituindo um 

sistema dual de representação dos trabalhadores, conforme disposto no art. 3º da 

Convenção n.º 135: 

 

ARTIGO 3º 

 

Para os fins da presente Convenção, os termos "representantes dos 

trabalhadores" designam pessoas reconhecidas como tais pela legislação 

ou a prática nacionais, quer sejam: 

 

a) representantes sindicais, a saber representantes nomeados ou eleitos 

por sindicatos; 

 

b) ou representantes eleitos, a saber representantes livremente eleitos pelos 

trabalhadores da empresa, conforme as disposições da legislação nacional 

ou de convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a atividades 

que sejam reconhecidas, nos países interessados, como dependendo das 

prerrogativas exclusivas dos sindicatos.
16 

 

O artigo 5º da Convenção n.º 135 reflete a necessária cautela da 

Organização Internacional do Trabalho ao estabelecer o sistema representativo dual, 

a fim de evitar que as formas de representação interna dos trabalhadores sejam 

desvirtuadas e utilizadas como ferramentas de enfraquecimento da esfera sindical, o 

que a desvirtuaria a finalidade de fortalecimento das organizações coletivas 

(AZEVEDO, 2014, p. 13): 

 

ARTIGO 5º 

 

Quando uma empresa contar ao mesmo tempo com representes sindicais e 

representantes eleitos, medidas adequadas deverão ser tomadas, cada vez 

que for necessário, para garantir que a presença de representantes eleitos 

não venha a ser utilizada para o enfraquecimento da situação dos sindicatos 

interessados ou de seus representantes e para incentivar a cooperação, 

relativa a todas as questões pertinentes, entre os representantes eleitos, por 

uma Parte, e os sindicatos interessados e seus representantes, por outra 

Parte. 

 

                                                           
16

 BRASIL. Decreto nº 131, de 22 de maio de 1991. Promulga a Convenção n° 135, da Organização 
Internacional do Trabalho - OIT, sobre a Proteção de Representantes de Trabalhadores. Brasília, DF, 
mai. 1991. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0131.htm. Acesso 
em nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0131.htm
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O destaque do instrumento convencional vem em seu artigo primeiro, com a 

previsão de que os representantes dos trabalhadores devem ser revestidos de 

mecanismos de proteção contra medidas que prejudiquem sua atuação, contanto 

que esta esteja pautada nas leis, convenções coletivas e outros arranjos 

convencionais em vigor.  

Para além de assegurar a proteção, o artigo segundo da Convenção 

prescreve que aos representantes dos trabalhadores devem ser concedidas 

facilidades que torne mais célere e eficiente o exercício de suas atribuições, levando 

em consideração os aspectos das relações profissionais de cada país, com a 

ressalva de que tais facilidades não devem interferir o funcionamento eficiente da 

empresa interessada.  

As diretrizes gerais traçadas pelos artigos 1º e 2º da Convenção n.º 135 da 

OIT são pormenorizadas pela Recomendação n.º 143, editada pelo mesmo 

organismo internacional, por meio da qual são apresentadas medidas concretas e 

específicas de promoção do exercício da representação dos empregados em nível 

sindical e não sindical. 

Em um primeiro momento, no item “III” da Recomendação n.º 143, estão 

dispostas as medidas que visam proteger os representantes dos empregados da 

retaliação patronal em virtude do exercício de sua função representativa. Como se 

pode observar abaixo, grande parte das disposições gravitam em torno do término 

do vínculo empregatício sem justa causa: 

 

III. Proteção de Representantes de Trabalhadores 

 

5. Os representantes de trabalhadores na empresa gozarão da efetiva 

proteção contra qualquer ato que os prejudique, inclusive demissão em 

virtude de suas funções ou atividades como representantes de 

trabalhadores ou de sua filiação sindical ou participação em atividades 

sindicais, desde que atuem de conformidade com as leis vigentes ou 

contratos coletivos ou outros acordos convencionais em vigor. 

 

6. (1) Onde não houver suficientes e relevantes medidas protetoras 

aplicáveis a trabalhadores em geral, medidas específicas devem ser 

tomadas para assegurar a proteção efetiva de representantes de 

trabalhadores. 

 

(2) Essas medidas poderiam incluir as seguintes: 

 

a) a definição precisa e detalhada das razões que justifiquem o fim de 

emprego de representantes de trabalhadores; 
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b) a exigência de consulta a um órgão independente, público ou privado, ou 

misto, ou de seu parecer ou anuência, antes de se concretizar a demissão 

de representante de trabalhadores; 

 

c) um procedimento especial de recurso acessível a representantes de 

trabalhadores que considerem injustificável o fim de seu emprego, ou que 

tenham sido vítimas de uma mudança desfavorável em suas condições de 

emprego ou de tratamento injusto; 

 

d) com relação ao fim de emprego, sem justa causa, de representantes de 

trabalhadores, disposição de correção que inclua, a menos que contrarie os 

princípios básicos da lei do país em causa, a reintegração desses 

representantes em seu emprego, com pagamento de salários não-pagos e 

com a manutenção de seus direitos adquiridos; 

 

e) disposição que imponha ao empregador, no caso de qualquer demissão 

alegada como discriminatória ou de mudança desfavorável das condições 

de emprego de representantes de trabalhadores, o ônus de provar a 

correção dessa medida; 

 

f) o reconhecimento da prioridade a ser dada a representantes de 

trabalhadores com relação à sua manutenção no emprego no caso de 

redução da mão-de-obra. 

 

Anna Carolina de Oliveira Azevedo destaca que a Recomendação n.º 143 

sugere a extensão das proteções “aos candidatos ou indicados nos processos de 

escolha, bem como aos representantes que tiveram seus mandatos concluídos pelo 

prazo fixado na legislação pátria ou acordado em instrumentos coletivos” (2014, p. 

14). 

No tocante às facilidades a serem dispensadas a representantes de 

trabalhadores, duas merecem destaque: o tempo despendido pelos representantes 

no exercício de suas atribuições, que deve ser concedido pelo empregador com 

razoabilidade, não deve importar em perda de sua remuneração, benefícios sociais 

e adicionais; além disso, aos representantes deve ser franqueado o acesso a todos 

os locais de trabalho na empresa, quando necessário ao desempenho de suas 

funções representativas. 
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CAPÍTULO II 

A REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS E A LEI N.º 

13.467/2017 – REFORMA TRABALHISTA 

 

Em 11 de novembro de 2017, a legislação em matéria de direito do trabalho 

foi profundamente impactada pela entrada em vigência da Lei n.º 13.467/2017, 

popularmente conhecida como “reforma trabalhista”, a qual alterou diversos 

dispositivos da legislação laboral, sobretudo a Consolidação das Leis do Trabalho – 

Decreto Lei n.º 5.542/1943.  

Não obstante o intenso debate político acerca do tema, polarizado entre 

aqueles que consideram a reforma como um ataque direto aos direitos sociais dos 

trabalhadores versus os que acreditam que as alterações fizeram frente à 

necessidade de modernização do arcabouço legal trabalhista, é fato incontroverso 

que a Lei n.º 13.467/2017 promoveu um rearranjo de bases até então solidificadas 

no direito individual e coletivo do trabalho.  

A Lei n.º 13.467/2017 é derivada do Projeto de Lei n.º 6.787/2016, 

encaminhado pelo Poder Executivo Federal ao Congresso Nacional. Na exposição 

de motivos que acompanhou o PL n.º 6.787/2016, observa-se que o então Ministro 

do Estado do Trabalho, Ronaldo Nogueira de Oliveira, pretendia regulamentar o 

artigo 11º da Constituição Federal: 

 

Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa 

proposta de Projeto de Lei que altera o Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio 

de 1943 - CLT, para aprimorar as relações do trabalho no Brasil, por meio 

da valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores, 

atualizar os mecanismos de combate à informalidade da mão-de-obra no 

país, regulamentar o art. 11 da Constituição Federal, que assegura a 

eleição de representante dos trabalhadores na empresa, para promover-

lhes o entendimento direto com os empregadores, e atualizar a Lei n.º 

6.019, de 1974, que trata do trabalho temporário. [grifamos] 

 

O Ministério do Trabalho chama a atenção para o “nível elevado de 

judicialização das relações do trabalho” no Brasil, alimentado pelo grande número de 

litígios envolvendo o pagamento de verbas rescisórias: 

 

A falta de canais institucionais de diálogo nas empresas que promovam o 

entendimento faz com que o trabalhador só venha a reivindicar os seus 

direitos após o término do contrato de trabalho. Com isso, problemas que 
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poderiam ser facilmente resolvidos no curso do contrato de trabalho vão se 

acumulando, para serem discutidos apenas ao término do vínculo 

empregatício, na Justiça do Trabalho. 

 

Neste sentido, a regulamentação do artigo 11º da Constituição da República 

seria uma forma de moderar esta tendência, na medida em que o representante dos 

trabalhadores poderia “se antecipar e resolver o conflito, antes que o passivo 

trabalhista se avolume e venha a ser judicializado”.17 

Dentre outras alterações à Consolidação das Leis do Trabalho, o PL n.º 

6.787/2016 pretendia introduzir o art. 523-A ao referido diploma legal:  

 

Art. 523-A. É assegurada a eleição de representante dos trabalhadores no 

local de trabalho, observados os seguintes critérios: 

I - um representante dos empregados poderá ser escolhido quando a 

empresa possuir mais de duzentos empregados, conforme disposto no art. 

11 da Constituição; 

II - a eleição deverá ser convocada por edital, com antecedência mínima de 

quinze dias, o qual deverá ser afixado na empresa, com ampla publicidade, 

para inscrição de candidatura, independentemente de filiação sindical, 

garantido o voto secreto, sendo eleito o empregado mais votado daquela 

empresa, cuja posse ocorrerá após a conclusão da apuração do escrutínio, 

que será lavrada em ata e arquivada na empresa e no sindicato 

representativo da categoria; e 

III - o mandato terá duração de dois anos, permitida uma reeleição, vedada 

a dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde o registro de sua 

candidatura até seis meses após o final do mandato. [grifamos] 

 

Conforme destacado, o caput e inciso I do art. 523-A deixaram expresso a 

intenção do Poder Executivo Federal em regulamentar o artigo 11º da Constituição 

Federal. Ademais, o PL n.º 6.787/2016 estabelece mandato de dois anos ao 

representante dos trabalhadores, permitida uma reeleição, com a garantia de 

estabilidade provisória desde o registro da candidatura até seis meses após o final 

do mandato.  

 O §1º do esboço do art. 523-A tornaria obrigatória a participação do 

representante dos trabalhadores no local de trabalho na mesa de negociação do 

acordo coletivo de trabalho:  

 

§ 1º O representante dos trabalhadores no local de trabalho terá as 

seguintes prerrogativas e competências: 

                                                           
17

 A íntegra da exposição de motivos do PL n.º 6787/2016 está disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/MTE/2016/36.htm. Acesso em: nov. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/ExpMotiv/MTE/2016/36.htm
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I - a garantia de participação na mesa de negociação do acordo coletivo de 

trabalho; e 

II- o dever de atuar na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da 

empresa, inclusive quanto ao pagamento de verbas trabalhistas, no curso 

do contrato de trabalho, ou de verbas rescisórias. 
18

 

 

Por fim, no §2º do art. 523-A o Ministério do Trabalho propôs a possibilidade 

de ampliação do número de representantes de empregados até o limite de cinco 

representantes por estabelecimento.  

Os termos do PL n.º 6.787/2016 foram duramente criticados pelo Ministério 

Público do Trabalho por meio da Nota Técnica n.º 2/2017. Nesta, o Parquet destaca 

que apesar da necessidade de regulamentação do art. 11º da Constituição Federal, 

“a proposta apresentada é insuficiente e gera dúvidas a respeito da execução”.  

A mencionada Nota Técnica assevera que, sobre a extensão da participação 

dos empregados no local de trabalho, o Projeto de Lei é silente quanto à 

possibilidade ao direito de informação, direito de consulta, direito de controle e 

cogestão; aos representantes dos trabalhadores apenas é atribuído o dever de atuar 

na conciliação dos conflitos trabalhistas, bem como assegurado o direito de atuação 

nas negociações coletivas.  

Quanto à obrigatoriedade de participação nas negociações coletivas, 

importante ressalvar que é constitucionalmente delegado às entidades sindicais o 

direito de participação nas negociações coletivas, por força do art. 8º, inciso VI da 

Carta Magna.  

Para além de sua flagrante inconstitucionalidade, cumpre destacar que tal 

disposição vai de encontro aos termos da Convenção n.º 135 da OIT, cuja posição é 

de não interferência da representação interna dos trabalhadores nas competências 

legalmente atribuídas aos sindicatos da categoria. O Ministério Público do Trabalho, 

oportunamente, aponta: 

 

Ainda, não há qualquer menção a respeito da forma pela qual haverá a 

coexistência entre representantes dos trabalhadores no local de trabalho e 

representantes sindicais, o que pode gerar disputas prejudiciais à defesa 

dos interesses dos trabalhadores.  

 

                                                           
18

Íntegra disponível em: 
https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076. Acesso em 
nov. 2018. 

https://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076
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O Ministério Público do Trabalho concluiu que, embora louvável a intenção 

de regulamentação do tema e a despeito da menção às experiências europeias 

exitosas, “a proposta contida no PL 6.787/2016 fica muito aquém do que existe 

naqueles países”, uma vez que não é assegurado ao representante dos 

trabalhadores “um conjunto mínimo de direitos para que o seu papel seja 

desempenhado de forma efetiva no âmbito da empresa”19. 

Após tramitação e aprovação no Congresso Nacional, o PL 6.787/2016 foi 

sancionado pelo Presidente da República sem vetos, dando origem à Lei n.º 

13.467/2017. A leitura da nova legislação revela que os debates no Legislativo 

Federal promoveram mudanças substanciais no projeto de lei, em uma tentativa de 

aperfeiçoamento dos termos apresentados pelo Ministério do Trabalho. 

De início, os parlamentares retiraram as disposições acerca da 

representação interna dos trabalhadores do Título relativo à Organização Sindical, 

mediante criação de um título específico para abordagem do assunto – o Título IV-A-

Da Representação dos Empregados, consagrando o entendimento segundo o qual 

as duas formas de representação, sindical e interna, não devem se confundir.  

Outrossim, com a nova redação dada ao Projeto de Lei aprovado, restou 

obscuro se o legislador, afinal, regulamentou ou não o art. 11º da Constituição da 

República:  

 

TÍTULO IV-A 

 

DA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS  

 

Art. 510-A.  Nas empresas com mais de duzentos empregados, é 

assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a 

finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.   

 

§1º A comissão será composta:  

 

I - nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, por três 

membros;   

 

II - nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, por 

cinco membros;   

 

                                                           
19

 Íntegra da Nota Técnica nº 2/2017 do Ministério Público do Trabalho disponível em: 
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/6eb2a0f2-708a-4a23-93aa-
fac0d653f739/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+2-2017+-+PL+6.787-2016+-
+minirreforma+trabalhista.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDneVD.&attachment=true&id=148529323911
9. Acesso em nov. 2018. 

http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/6eb2a0f2-708a-4a23-93aa-fac0d653f739/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+2-2017+-+PL+6.787-2016+-+minirreforma+trabalhista.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDneVD.&attachment=true&id=1485293239119
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/6eb2a0f2-708a-4a23-93aa-fac0d653f739/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+2-2017+-+PL+6.787-2016+-+minirreforma+trabalhista.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDneVD.&attachment=true&id=1485293239119
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/6eb2a0f2-708a-4a23-93aa-fac0d653f739/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+2-2017+-+PL+6.787-2016+-+minirreforma+trabalhista.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDneVD.&attachment=true&id=1485293239119
http://portal.mpt.mp.br/wps/wcm/connect/portal_mpt/6eb2a0f2-708a-4a23-93aa-fac0d653f739/Nota+T%C3%A9cnica+n%C2%BA+2-2017+-+PL+6.787-2016+-+minirreforma+trabalhista.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lDneVD.&attachment=true&id=1485293239119
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III - nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete membros.   

 

§2º No caso de a empresa possuir empregados em vários Estados da 

Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma 

comissão de representantes dos empregados por Estado ou no Distrito 

Federal, na mesma forma estabelecida no §1º deste artigo. 

 

Em primeiro lugar, houve mudança do título “representante dos 

trabalhadores” para “representação dos trabalhadores”. Além disso, o texto legal 

menciona a eleição de uma comissão para representação dos empregados, e não 

mais de “representantes”. Por fim, muito embora haja certa identidade do caput do 

artigo 510-A com o artigo 11º da Constituição Federal, ao mencionar “empresas com 

mais de duzentos empregados”, foi retirada a referência expressa do dispositivo 

constitucional.  

Neste contexto, é razoável concluir que o legislador tenha mudado de ideia 

em relação à regulamentação do artigo 11º da Constituição Federal, retirando do 

conteúdo da reforma trabalhista a figura do representante dos empregados e, em 

seu lugar, introduzindo disposições que confluem ao formato das comissões de 

fábrica. De toda forma, parte da doutrina entende que, mesmo com as alterações 

realizadas, a Lei n.º 13.467/2017 regulamentou o artigo 11 da Carta Magna 

(ARAUJO, 2017, p. 158). 

O artigo 510-B estabeleceu as atribuições da comissão de representantes 

dos empregados, importante aperfeiçoamento material dado ao Projeto de Lei n.º 

6.787/2016, cuja redação inicial era vaga acerca das competências dos 

representantes dos trabalhadores: 

 

Art. 510-B.  A comissão de representantes dos empregados terá as 

seguintes atribuições:  

 

I - representar os empregados perante a administração da empresa;  

 

II - aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com 

base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo;   

 

III - promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim 

de prevenir conflitos;   

 

IV - buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, 

de forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e 

contratuais;  
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V - assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo 

qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião 

política ou atuação sindical;   

 

VI - encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito 

de representação;   

 

VII - acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das 

convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho.  

 

O artigo 510-C traz as prescrições relacionadas ao processo eleitoral da 

comissão de representantes dos trabalhadores, cuja composição deverá observar o 

número de cinco empregados não candidatos. O §1º do mencionado dispositivo 

legal afastou a interferência da empresa e do sindicato da categoria na realização do 

processo eleitoral. 

Parte da doutrina vislumbra a inconstitucionalidade da vedação à 

interferência sindical na organização e acompanhamento do processo eleitoral da 

comissão de representantes dos empregados. Para esta corrente de doutrinadores,  

toda forma de tratamento direto entre empregado e empregador é forma de 

negociação coletiva, ainda que de caráter meramente democrático (DELGADO, 

2016, p. 1457). Citando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 

1861/DF20, em face da Medida Provisória n.º 1698-46 de 30/06/1998, 

CASAGRANDE (2017, online) sustenta que o Supremo Tribunal Federal “já decidiu 

que toda e qualquer comissão de trabalhadores organizada dentro da empresa deve 

contar com participação de entidades sindicais”.  

Por fim, CASAGRANDE (2017, online) destaca a natureza precária da 

estabilidade conferida aos membros da comissão de representantes dos 

empregados, assegurada pelo §3º do artigo 510-D, uma vez que é permitida a 

dispensa do representante por motivo “disciplinar, técnico, econômico ou financeiro”: 

 

Art. 510-D.  O mandato dos membros da comissão de representantes dos 

empregados será de um ano.  

(...) 

§3º Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o 

membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer 

despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em 

motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. [grifamos]   

                                                           
20

 Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=485446. 
Acesso em nov.2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=485446
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CAPÍTULO III 

A REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS NO LOCAL DE TRABALHO EM 

PORTUGAL – LEI N.º 46/79 E AS COMISSÕES DE TRABALHADORES 

 

Tal qual observado no Brasil, e se coadunando com o modelo defendido 

pela Convenção n.º 135 da Organização Internacional do Trabalho, Portugal 

consagra um duplo canal de representação dos trabalhadores: além da via sindical, 

os empregados contam com o sistema de comissões de fábrica, eleitas segundo o 

princípio da proporcionalidade e regidas pela Lei das Comissões de Trabalhadores – 

Lei n.º 46/79 de 12 de setembro, bem como por estatutos aprovados pelos 

empregados. 

Preliminarmente, a Lei n.º 46/79 prescreve a existência de uma única 

comissão de trabalhadores por empresa, nos termos de seu artigo 3º, nº 1.21 Para 

CURTO, referida disposição justifica-se sob dois fundamentos: em primeiro lugar, 

duas ou mais comissões de trabalhadores poderiam adotar tendências diversas no 

âmbito de uma mesma empresa, o que prejudicaria os interesses dos trabalhadores; 

além disso, o método proporcional adotado na eleição dos representantes permite 

que todas as correntes estejam representadas nas comissões (1980, p. 175).  

CURTO (1980, p. 175) ressalta que o Partido Comunista Português se 

posicionou contra tal regra, ao citar a hipótese de empresas com estabelecimentos 

geograficamente dispersos. Contudo, para o autor este entrave estaria solucionado 

com a possibilidade de criação de subcomissões, conforme previsto no art. 3º, nº 2 

da Lei 46/79: 

 

Artigo 3.º 

 

2 - Nas empresas com estabelecimentos geograficamente dispersos, os 

respectivos trabalhadores poderão eleger subcomissões nos termos e com 

os requisitos previstos, com as devidas adaptações, para a eleição das 

comissões de trabalhadores. 

 

Apenas trabalhadores permanentes estão aptos a eleger e ser eleitos às 

comissões de fábrica. Esta é a única limitação estabelecida pelo legislador luso, que 

entendeu que trabalhadores eventuais e a prazo, para além de não participarem 

                                                           
21

 1 - Os direitos consignados na Constituição e nesta lei são atribuídos em cada empresa a uma 
única comissão de trabalhadores, eleita nos termos da presente lei. 
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continuamente dos problemas enfrentados no âmbito da empresa, sequer podem 

assegurar o integral cumprimento de seus mandatos nas comissões (CURTO, 1980, 

p. 176).  

Conforme assinalado, as comissões de trabalhadores devem observar o 

disposto nos estatutos das comissões, aprovados pelos empregados representados. 

O artigo 10, nº 2, da Lei n.º 46/79 prevê um rol mínimo de matérias a serem 

reguladas pelos estatutos, permitida, de toda forma, a regulação de outras matérias 

que não contrariem o disposto na referida lei (CURTO, 1980, p. 181): 

 

Artigo 10.º 

 

(...) 

 

2 - Os estatutos proverão, nomeadamente: 

 

a) Quanto à composição, eleição e duração do mandato que preside ao acto 

eleitoral e da comissão de apuramento global, bem como às regras do seu 

funcionamento, na parte não prevista na presente lei; 

 

b) Quanto à composição da respectiva comissão, duração do mandato e 

forma de preenchimento das vagas dos respectivos membros; 

 

c) Quanto ao funcionamento da respectiva comissão e à sua articulação 

com as correspondentes comissões coordenadoras e subcomissões; 

 

d) Quanto ao modo de financiamento das actividades da respectiva 

comissão, o qual não poderá, em caso algum, ser assegurado por qualquer 

entidade alheia ao conjunto dos trabalhadores da correspondente empresa. 

 

A Lei n.º 46/79 prescreve uma série de garantias aos membros das 

comissões de trabalhadores. Em relação ao tempo despedindo pelos representantes 

no exercício de suas funções, o artigo 20º do diploma legal estatuiu fórmula que 

concede um número parcial de horas para o desempenho de suas atividades sem 

prejuízo da remuneração e benefícios. Dessa forma, o legislador da época optou por 

não conceder um crédito integral de horas aos representantes, dado o caráter 

experimental da Lei (CURTO, 1980, p. 187). 

Outra importante regra afeta à jornada de trabalho diz respeito ao horário 

das reuniões dos trabalhadores. O artigo 21º estabelece que, como regra, tais 

reuniões devem ocorrer fora das horas normais de trabalho, de modo a não 

prejudicar o funcionamento das empresas (CURTO, 1980, p. 190). 
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Excepcionalmente admite-se a realização de reuniões durante a jornada de trabalho, 

desde que limitadas a quinze horas anuais.  

Garantiu-se, também, o direito de reunião das comissões de trabalhadores 

com os órgãos de gestão das empresas pelo menos uma vez por mês (artigo 19º), o 

direito a instalações dentro das empresas e o direito de distribuição e afixação de 

propaganda (artigo 22º).  

A Lei n.º 46/79, por fim, estabeleceu os direitos conferidos às comissões de 

trabalhadores a fim de alcançar seu fim social: democratizar os ambientes de 

trabalho. Inicialmente, o direito à informação, que pode ser considerado como o mais 

elementar no desempenho da função representativa, vem disposto no artigo 23º da 

norma regulamentadora. CURTO (1980, p. 193), com lucidez, deslinda a 

essencialidade do direito à informação: 

 

(...) o direito à informação sobre todos os aspectos da atividade da empresa 

é o primeiro passo para aprender a conhecer a empresa e sem ele não se 

poderá exercer o direito ao parecer prévio e ao controlo de gestão. E não 

exercendo estes, as Coordenadoras não poderão participar no Plano nem 

na reorganização das unidades produtivas.  

Ser informado é conhecer. Não se pode controlar o que se desconhece. 

 

O artigo 23º tratou de enumerar as matérias e direitos englobados no direito 

à informação das comissões de trabalhadores: 

 

ARTIGO 23.º 

 

1 - O direito à informação abrange as seguintes matérias e direitos: 

 

a) Planos gerais de actividade e orçamentos; 

 

b) Regulamentos internos; 

 

c) Organização da produção e suas implicações no grau da utilização da 

mão-de-obra e do equipamento; 

 

d) Situação de aprovisionamento; 

 

e) Previsão, volume e administração de vendas; 

 

f) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios básicos, 

montante da massa salarial e sua distribuição pelos diferentes escalões 

profissionais, regalias sociais, mínimos de produtividade e grau de 

abstencionismo; 
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g) Situação contabilística da empresa, compreendendo o balanço, conta de 

resultados e balancetes trimestrais; 

 

h) Modalidades de financiamento; 

 

i) Encargos fiscais e parafiscais; 

 

j) Projectos de alteração do objecto e do capital social e projectos de 

reconversão da actividade produtiva da empresa. 

 

Junto ao direito à informação, veio o dever de sigilo das informações obtidas 

com reserva de confidencialidade. A determinação do que é confidencial ou não fica 

a critério da empresa, que deverá justificar o sigilo atribuído perante as comissões 

de trabalhadores (artigo 23º, n.º 2). 

 Em seguida, a norma determina uma série de atos que, caso sejam objeto 

de deliberação da entidade patronal, devem ser precedidos de parecer prévio das 

comissões de trabalhadores: 

 

ARTIGO 24.º 

 

(Obrigatoriedade de parecer prévio) 

 

1 - Terão de ser obrigatoriamente precedidos de parecer escrito da 

comissão de trabalhadores os seguintes actos: 

a) Celebração de contratos de viabilização ou contratos-programa; 

 

b) Dissolução da empresa ou pedido de declaração da sua falência; 

 

c) Encerramento de estabelecimentos ou de linhas de produção; 

 

d) Quaisquer medidas de que resulte uma diminuição sensível dos efectivos 

humanos da empresa ou agravamento substancial das suas condições de 

trabalho; 

 

e) Estabelecimento do plano anual de férias dos trabalhadores da empresa; 

 

f) Alteração nos horários de trabalho aplicáveis a todos ou a parte dos 

trabalhadores da empresa; 

 

g) Modificação dos critérios de base de classificação profissional e de 

promoções; 

 

h) Mudança de local de actividade da empresa ou do estabelecimento; 

 

i) Aprovação dos estatutos das empresas do sector empresarial do Estado e 

das respectivas alterações; 
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j) Nomeação de gestores para as empresas do sector empresarial do 

Estado. 

 

Referido parecer é de caráter meramente consultivo, isto é, não tem condão 

de vincular o órgão de gestão das empresas. Conquanto, Francisco Marcelo Curto 

destaca que o direito previsto pelo artigo 24º revela o caráter ativo do direito à 

informação, possibilitando que as comissões de trabalhadores tomem posições 

acerca dos problemas importantes da empresa, e garantindo que sua atuação não 

esteja restrita ao mero recebimento de informações. 

Outra importante inovação da Lei n.º 46/79 é o direito de controle de gestão 

(artigos 26-29), cuja finalidade é a promoção da intervenção democrática dos 

trabalhadores na vida da empresa e, em especial, no processo produtivo (artigo 26, 

nº1). Em análise das disposições legais, Francisco Marcelo Curto (1980, p. 196) 

conceitua o direito de controle de gestão como: 

 

(...) direito de fiscalização, de crítica e de intervenção responsável em toda 

a actividade da empresa, quer de organização da produção e do trabalho, 

quer de decisão, mas sem nunca se apresentar como intervenção directa e 

decisiva nas decisões que serão sempre tomadas pelos órgãos de gestão 

competentes na empresa.  

 

O artigo 27º da Lei n.º 46/79 buscou excluir as competências típicas de 

Estado do rol de atribuições do controle de gestão a ser exercido pelas comissões 

de trabalhadores, citando, a título exemplificativo, a emissão e produção de moedas 

(art. 27, nº1, ‘a’) e a direção de política monetária, financeira ou cambial (art. 27, nº1, 

‘b’).  

O rol de competências das comissões de trabalhadores no exercício do 

direito do controle de gestão vem enumerado pelas alíneas do artigo 29º. Em 

síntese, compete às comissões de trabalhadores emitir pareceres sobre orçamentos 

e planos econômicos da empresa, fiscalizar a adequada utilização de recursos 

técnicos, humanos e financeiros, e, como órgão tutelar, promover medidas que 

aperfeiçoem qualitativa e quantitativamente a produção da empresa, por meio de 

sugestões, recomendações e críticas.  

Mister ressaltar que o exercício do direito de controle de gestão não deve 

objetivar a geração de conflitos na empresa, e sim construir, pelo diálogo, diretrizes 

que otimizem a rotina de produção ao mesmo tempo que promovam melhores 
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condições de trabalho, resguardados os interesses dos trabalhadores (CURTO, 

1980, p. 199). 

Conferiu-se às comissões de trabalhadores o direito de designar ou 

promover a eleição de representantes dos trabalhadores para órgãos sociais das 

empresas (artigo 30º). Cumpre ressalvar que tal disposição, na esfera privada, 

condiciona-se à disponibilidade das partes, ou seja, tal modalidade de representação 

depende da formalização de um acordo entre a entidade patronal e as comissões de 

trabalhadores. Portanto, o caráter impositivo da norma se restringe às empresas do 

“sector empresarial do Estado”, como disposto no artigo 30º, n.º 1 da Lei 46/79.  

Por fim, os trabalhadores de empresas com controle acionista público têm o 

direito de eleger, diretamente, um representante para os mesmos órgãos (artigo 

31º). Ficou estabelecido, assim, um duplo canal de representação nos órgãos de 

gestão de empresas estatais (GRAÇA, online, 1999). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de ainda deter o protagonismo nas relações coletivas de trabalho, 

gradativamente os sindicatos têm cedido espaço a novas formas de representação 

de trabalhadores, mormente aquelas construídas no próprio local de trabalho.  

No Brasil, a gênese deste processo remonta à década de 1940, em meio ao 

período do Estado Novo conduzido por Getúlio Vargas, que representou um grande 

entrave ao desenvolvimento do sindicalismo brasileiro. Nesse contexto, a classe 

operária deu início ao desenvolvimento das primeiras comissões de fábrica, que 

exerceram importante papel na busca de melhores condições de trabalho.  

Como é cediço, o Direito surge como ferramenta de regulação das relações 

sociais. Sua evolução, todavia, nem sempre se dá de forma sincronizada aos 

acontecimentos históricos.  

Durante muitas décadas, as formas de representação não-sindicais viveram 

à sombra do ordenamento jurídico pátrio, em um verdadeiro vácuo normativo. 

Somente após o período da redemocratização o legislador brasileiro dispensou 

pouco de sua atenção a um fenômeno que já vinha ocorrendo há décadas em todo 

mundo.  

Assim surgiu a possibilidade de eleição de um representante em empresas 

com mais de duzentos empregados, consoante o artigo 11º da Constituição Federal. 

Porém, enquanto norma constitucional de eficácia limitada22, a produção de seus 

efeitos exige a sua devida regulamentação pela legislação ordinária.  

As discussões acerca da regulamentação do artigo 11º da Constituição 

Federal viriam somente duas décadas após sua promulgação, em meio ao 

polarizado debate da reforma trabalhista, integrada ao ordenamento jurídico pela Lei 

n.º 13.467/2017.  

Como restou demonstrado pelo presente trabalho, para além de aprovar um 

projeto de lei incipiente na regulamentação da matéria, o Congresso Nacional criou 

uma verdadeira confusão entre as espécies de representação interna dos 

empregados.  

                                                           
22

 Parte da doutrina sustenta que o artigo 11º da Constituição Federal é norma constitucional de 
eficácia plena, e sua complementação está restrita a matérias específicas, como a duração do 
mandato, estabilidade etc. Nesse sentido, MARTINS, 2012, p. 803. 



40 
 

As alterações perpetradas no projeto de lei encaminhado ao parlamento 

desfiguraram a intenção inicial de regulamentação ao artigo 11º, gerando uma 

quimera jurídica em matéria de Direito do Trabalho: não ficou claro se a introdução 

do título IV-A à Consolidação das Leis do Trabalho regulou a figura do representante 

dos trabalhadores, positivada pelo artigo 11º da Carta Magna, ou criou uma nova 

forma de representação, muito assemelhada às comissões de fábricas.  

Em sentido contrário, desde o final da década de 1970, Portugal tratou do 

tema de maneira mais completa e sistemática, por meio de lei específica. O diploma 

legal português conferiu às comissões de trabalhadores importantes direitos e 

garantias a serem exercidos em sua função representativa, dentre os quais destaca-

se o direito à informação, o direito de parecer prévio, a possibilidade de eleição de 

representantes aos órgãos de gestão das empresas e o direito à consulta, bem 

diferente das genéricas competências atribuídas aos representantes brasileiros pelo 

artigo 510-B da reformada CLT.  

Portanto, em matéria de democracia nas empresas, o Brasil ainda caminha a 

passos vagarosos. A despeito dos avanços conquistados nas últimas décadas, que 

de forma alguma devem ser desconsiderados, sobretudo em um país cuja 

maturação democrática completou pouco mais de vinte anos, o debate acerca das 

novas formas de representação dos trabalhadores deve ser aprofundado, sob pena 

de permanecermos vendados a uma tendência que se apresenta cada vez mais 

forte nas relações coletivas de trabalho. 
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