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� Princípios da Unicidade (artigo 8º , inciso II da Constituição Federal) e 

Liberdade Sindical (artigo 8º, inciso I da Constituição Federal)

Enquadramento Sindical 

� Atividade Preponderante do empregador (artigo 581 da Consolidação das Leis

do Trabalho) - a unidade do produto, operação ou objetivo final, para cuja

obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente, em regime

de conexão funcional

� Atividade Preponderante X Unicidade Sindical = Sindicato. Enquadramento é 

automático e compulsório e independe de qualquer manifestação das partes

Organização Sindical

Confederações

Federações

Sindicato

Centrais Sindicais  -

Organização Inter 

Sindical – CUT, FS, CGTB, 

CONLUTAS



Enquadramento Sindical

� Profissional Liberal – são representados por Sindicato Próprio, das suas

respectivas profissões

� Categoria profissional diferenciada - é a que se forma dos empregados que

exerçam profissões ou função diferenciadas por força de estatuto profissional

especial ou em conseqüência de condições de vida singulares (ex. técnico de

segurança e vendedores viajantes do comércio)

respectivas profissões

� Enquadramento Sindical = Representatividade Sindical. Cumprimento das

Convenções Coletivas . A norma coletiva somente abrange os empregados de

categoria profissional diferenciada caso o Sindicato que os representa tenha, a

partir de negociação coletiva prévia, firmado acordo ou convenção coletiva de

trabalho com a empresa. (Sumula 374 do TST)



Contribuições para o Sindicato

� Contribuições Sindicais: contribuição devida por todos aqueles que

pertencem a uma determinada categoria, profissional ou econômica, ou de

uma profissão liberal . Categorias Diferenciadas. Profissionais Liberais

� caráter compulsório - independente de filiação ou existência de instrumento

normativo entre as partes

� Categorias Diferenciadas

� Profissionais Liberais

� Precedente Normativo 119 do TST

� Ações de Cumprimento – Representatividade Sindical +Tipo de Contribuição

� Contribuições Previstas em Instrumentos Coletivos (confederativas,

assistencial, taxas)

� Sumula 666 do STF – “Contribuição Confederativa - Exigibilidade - Filiação a

Sindicato Respectivo A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da

Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”



� Acordo de Participação nos Lucros – Lei 10.101/2000

Negociação Sindical

� Acordo de Compensação da Jornada de Trabalho – “Banco de Horas” – artigo

� Acordo para Compensação Semanal da Jornada - Acordo Individual ou

Coletivo– Sumula 85 do TST – Prestação de Horas habituais descaracteriza

Acordo

� Acordo de Compensação da Jornada de Trabalho – “Banco de Horas” – artigo

59, parágrafo 2º “Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de

acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for

compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que

não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de

trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias

� Necessidade de Previsão em Convenção Coletiva e Acordo Coletivo

� Dissídios Coletivos – de natureza Econômica e Jurídica e de Greve- Lei

7.783/1989
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