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Entidades sindicais: organização

- Natureza jurídica

- Organização: estrutura e unicidade

CRFB. Art. 8º (...) II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical,
em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na
mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

CLT. Art. 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes
requisitos para serem reconhecidas como sindicatos :

a) reunião de um terço, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a
forma individual ou de sociedade, se se tratar de associação de empregadores; ou
de um terço dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão
liberal se se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes
autônomos ou de profissão liberal;

b) duração de 3 (três) anos para o mandato da diretoria;
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c) exercício do cargo de presidente por brasileiro nato, e dos demais cargos de
administração e representação por brasileiros.

CLT. Art. 533 - Constituem associações sindicais de grau superior as federações e
confederações organizadas nos termos desta Lei.

CLT. Art. 534 - É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5
(cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou
profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.

CLT. Art. 535 - As Confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 (três)
federações e terão sede na Capital da República.

- Centrais Sindicais: lei 11.648/08

Art. 1o A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores,
constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas:

I - coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações
sindicais a ela filiadas; e
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II - participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais
espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam
em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores.

Parágrafo único. Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nesta
Lei, a entidade associativa de direito privado composta por organizações sindicais
de trabalhadores.

Art. 2o Para o exercício das atribuições e prerrogativas a que se refere o inciso II
do caput do art. 1o desta Lei, a central sindical deverá cumprir os seguintes
requisitos:

I - filiação de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos distribuídos nas 5 (cinco) regiões
do País;

II - filiação em pelo menos 3 (três) regiões do País de, no mínimo, 20 (vinte)
sindicatos em cada uma;

III - filiação de sindicatos em, no mínimo, 5 (cinco) setores de atividade
econômica; e
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IV - filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% (sete por cento) do
total de empregados sindicalizados em âmbito nacional.

Parágrafo único. O índice previsto no inciso IV do caput deste artigo será de 5%
(cinco por cento) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional no
período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação desta Lei. (...)

Art. 4o A aferição dos requisitos de representatividade de que trata o art. 2o desta
Lei será realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

- Registro

CRFB. Art.8º. (...) I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a
fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao
Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

CLT. Art. 518. O pedido de reconhecimento será dirigido ao ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, instruindo com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos
da associação.
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SÚMULA 677, STF. Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao ministério do
trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do
princípio da unicidade.

- Convenção 87 da OIT

Art. 2º.Os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie,
terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha,
bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se
conformar com os estatutos das mesmas.

Art. 3º.As organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de
elaborar seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus
representantes, de organizar a gestão e a atividade dos mesmos e de formular seu
programa de ação.

2. As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que possa
limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal.


