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“A reforma trabalhista 
regulamentou a 
constituição da 
comissão de 
empregados para 
empresas com mais de 
200 funcionários. A 
referida 
obrigatoriedade tem 
gerado dúvidas e 
polêmicas, além de 
importantes impactos 
nas relações de 
trabalho dentro das 
organizações.”
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Quem está obrigado a constituir a comissão de 
empregados?

Quais as atribuições?

Eleição e mandato da comissão

Comissão dos Empregados versus Sindicato

Possíveis impactos nas relações de trabalho

Algumas recomendações



Introdução

• Prevista na Constituição Federal, em seu art. 11, mas não havia regulamentação
para sua aplicação.

“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.”

• Regulamentado nos arts. 510-A a 510-D da CLT, introduzida pela Lei
13.467/2017.



A quem é assegurado a constituir a comissão de empregados?

+ 200 até 3.000 
empregados 3 membros

+3.000 até 5.000 
empregados 5 membros

+ 5.000 empregados 7 membros

Empresa com 
empregados em vários 

Estados e DF

Constituir comissão por Estado 
ou DF, na forma do §1º deste 

artigo

FI
N

AL
ID

AD
E Promover o 

entendimento 
direto com os 
empregadores

Conforme art. 510-A, nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma 
comissão para representá-los ...



Quais as atribuições da comissão de representantes dos 
empregados?
Conforme 
Art. 510-B:

1 – Representar os empregados perante a administração da empresa

2 - Aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos 
princípios da boa-fé e do respeito mútuo;

3 - Promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de 
prevenir conflitos.

4 - Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma 
rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e contratuais.

5 - Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer 
forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou 
atuação sindical.
6 - Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de 
representação.

7 – Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das 
convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho.



Eleição da comissão

Regras
para 
eleição

Convocação com 30 dias de antecedência, por edital fixado na empresa e com ampla
publicidade

Comissão eleitoral com 5 empregados, não candidatos.

Vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria

Quem se candidata? Os empregados da empresa. Exceção: contrato com prazo 
determinado, contrato suspenso, pessoas em aviso prévio, inclusive indenizado.



Mandato da 
comissão

Mandato de 1 (um) ano
Não é permitido se 

candidatar à reeleição, 
nos dois anos seguintes.

Durante o mandato 
exerce normalmente suas 

funções. Não implica 
suspensão ou interrupção 
do contrato de trabalho.

Impedimento à demissão 
arbitrária. Exceções: 
motivo disciplinar, 

técnico, econômico ou 
financeiro.

Decisões da comissão => 
maioria simples dos 

membros, 50% + 1 dos 
membros presents no 

ato.

Guarda dos documentos 
por 5 anos.



Comissão dos Empregados vs. Sindicatos

Prerrogativas dos Sindicatos (Art. 513 da CLT)

a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses 
gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos 
associados relativos á atividade ou profissão exercida;
b) celebrar contratos coletivos de trabalho;
c) eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão 
liberal;
d) colaborar com o Estado, como orgãos técnicos e consultivos, na estudo e 
solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou 
profissão liberal;
e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias 
econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.
Parágrafo Único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a prerrogativa 
de fundar e manter agências de colocação.



Comissão dos Empregados vs. Sindicatos

Comparativo: Sindicato vs Comissão

Sindicato

• Representação da 
categoria de empregados 
ou profissionais perante 
terceiros, entidades 
privadas e públicas.

• Negociação via 
celebração da Convenção 
Coletiva, Dissídio Coletivo 
e Acordos Coletivos

• Impor contribuições
• Fundar e manter agências 

de colocação

Comissão de Empregados

• Representação dos 
empregados perante à 
administração da 
empresa.

• Intermediar relações
laborais, conflitos, 
reinvidicações, etc.

• Acompanhar o 
cumprimento das leis 
trabalhistas

A comissão:

• não substitui e nem
retira as atribuições

dos sindicatos.

• Não tem poderes de 
firmar negociação

coletiva.

• Visa aproximar
empresa e empregado.



Pontos de Reflexão e Impactos na Gestão de Pessoas

• Perfil das pessoas eleitas e seus impactos na organização

• Importância da administração da empresa dar atenção e monitorar

• Risco de criar forças autômatas que enfraquecem a unidade de ação empresarial.

• Se bem implantado, pode ser uma força a favor que auxilia na melhoria do ambiente das 
relações laborais.



Agradecemos sua 
atenção, 

com votos de 
êxito contínuo em 

seu business.
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