
DIREITO DO 
TRABALHO

Prof.  Cláudio Freitas

Direito Coletivo do Trabalho

Entidades sindicais: organização. Parte II
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- Critérios de agregação

CLT. Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos
seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como
empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou
profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão
ou atividades ou profissões similares ou conexas.

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades
idênticas, similares ou conexas, constitui o vínculo social básico que se denomina
categoria econômica.

§ 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em
comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em
atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social
elementar compreendida como categoria profissional.

§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que
exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional
especial ou em consequência de condições de vida singulares.
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§4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões
dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a
associação é natural .

- Enquadramento

CLT. Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias
econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do
quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as
subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que
trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Parágrafo único - Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se
constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas
atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições
tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade
de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares
ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites
de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.
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Representação sindical. Sinthoresp x Sindifast. Princípio da especificidade.
Prevalência. Art. 570 da CLT. O critério definidor do enquadramento sindical é o
da especificidade, previsto no art. 570 da CLT, de modo que o critério da
agregação tem caráter subsidiário, aplicando-se apenas quando não for possível
aos exercentes de quaisquer atividades ou profissões se sindicalizarem
eficientemente com base na especificidade. Nesse sentido, em ação de cobrança
de contribuição sindical ajuizada pelo Sinthoresp (Sindicato dos Trabalhadores em
Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, Hospedarias, Pousadas,
Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, Pizzarias, Bares, Lanchonetes,
Sorveterias, Confeitarias, Docerias, Buffets, Fast-foods e Assemelhados de São
Paulo e Região) em face da empresa Burger King do Brasil S.A. – BGK, decidiu-se
que a legitimidade para representar os empregados da empresa que atua no
ramo de refeições rápidas é do Sindifast (Sindicato dos Trabalhadores nas
Empresas de Refeições Rápidas (Fast Food) de São Paulo), pois não é possível
imaginar que as condições de trabalho em restaurantes à la carte possam ser
identificadas com aquelas típicas de estabelecimentos fast food, em que não há
sequer o sistema de gorjetas. Com esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimida-
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de, rejeitou a preliminar de ilegitimidade recursal arguida em impugnação,
conheceu dos embargos interpostos pelo Sindifast, por divergência
jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes provimento para julgar improcedente a
ação de cobrança ajuizada pelo Sinthoresp e restabelecer a sentença.
Ressalvaram entendimento os Ministros Ives Gandra Martins Filho, Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho e Augusto César Leite de Carvalho. TST-E-ED-RR-880-
42.2010.5.02.0072, SBDI-I, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, 26.2.2015

- Atividade preponderante

CLT. Art. 581. (..)

§1º Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que
nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada
à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade
sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às
correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo.
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§2º Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de
produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais
atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional.


