
O QUE É UM SINDICATO? 

Sindicato (s) De sindicar + -ato. S. m. 1. Companhia ou associação 
de capitalistas que têm interesses na mesma empresa e põem em 

comum os seus títulos a fim de que na venda destes o preço não se 
altere; 2. Depreciativo: Especulação financeira ilícita; 3. Brasileiro. 

Jurídico: Associação para fins de estudos, defesa e coordenação de 
interesses econômicos e profissionais, de todos aqueles que, como 

empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, 
ou como profissionais liberais, exerçam, respectivamente, atividades 

ou profissões idênticas, similares ou conexas; 4. Brasileiro: 
Sindicância. 

 
http://www.dji.com.br/dicionario/sinditato.htm 

 
Publicado por Sindicato dos trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados de Pará e Amapá 

Um Sindicato é uma associação de trabalhadores tendo como função 
defender os seus interesses e direitos profissionais e de sua cidadania 

 
http://sindjuf-pa-ap.jusbrasil.com.br/noticias/100014787/o-que-e-um-sindicato 

 

PARA QUE SERVE UM SINDICATO? 
A palavra sindicato tem origem na expressão francesa syndic e 
significa “representante de uma determinada comunidade”. A melhor 

definição de sindicato, entretanto, é de autoria dos sociólogos e 
ativistas sociais ingleses Beatrice e Sidney Webb: “união estável de 

trabalhadores e trabalhadoras para a defesa de seus interesses e 
implementação da melhoria de condições de vida”.  

É a instituição que, legal e legitimamente, faz a articulação e os 
enfrentamentos na defesa e proteção dos direitos e interesses da 

classe trabalhadora. 
 

http://www.diap.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=513&view=fini

sh&cid=386&catid=73 

 
As entidades sindicais têm como função primordial a regulação das relações 
trabalhistas entre empregadores e empregados. Qualquer empresa ou empregado 
deve, por força de lei, ser representado pelo sindicato da sua categoria econômica ou 
profissional, respectivamente. 
 

http://sinvsul.com.br/index.php?act=40000&mod=1&id=4600 

 

 
 

 
 

http://sindjuf-pa-ap.jusbrasil.com.br/


LEGISLAÇÃO 

REGISTRO-LEGITIMIDADE- 
 

REGISTRO DE ENTIDADES SINDICAIS E  
PRINCIPIO DA UNICIDADE 

STF Súmula nº 677 - 24/09/2003 - DJ de 9/10/2003, p. 4; DJ de 10/10/2003, 

p. 4; DJ de 13/10/2003, p. 4. 

Incumbência do Ministério do Trabalho - Registro das Entidades 

Sindicais e Princípio da Unicidade 
    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. 

 
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_067

7.htm 
 

REGISTRO e CADASTRO NACIONAL DE ENTIDADES SINDICAIS  

O Ministério do Trabalho e Emprego/MTE 

é o órgão competente para conceder o Registro Sindical à organização 
representativa de categoria econômica, profissional ou específica, com o fim 

precípuo de zelar pela unicidade sindical. 

Trata-se de atividade atributiva de personalidade, o que não implica em 
interferência do Poder Público na organização sindical, mas ato administrativo 
vinculado, tornando pública a existência da entidade, revestindo-a de 
personalidade sindical.   
A competência do Ministério do Trabalho e Emprego para o registro de 
entidades sindicais é uma decorrência natural da manutenção do sistema da 
unicidade sindical, que visa a impedir que mais de um sindicato 
represente o mesmo grupo econômico, profissional ou específico na 
mesma base territorial, cumprindo a este Ministério zelar pela 
observância do princípio da unicidade sindical, em atuação conjunta com 
os terceiros interessados. 
A Secretaria de Relações do Trabalho - SRT informa as normas e 
procedimentos relativos ao registro, de modo a facilitar o acesso dos cidadãos 
às regras tocantes ao processo de constituição e organização de entidades 
sindicais e às informações sobre o andamento dos processos relativos ao 
registro sindical em trâmite neste Ministério. 
Para a realização destas atribuições o Ministério do Trabalho e Emprego é hoje 
o gestor de um Sistema de Cadastro Nacional de Entidades Sindicais que 
abriga e procura manter atualizadas todas as informações sobre as entidades 
sindicais. 
 
http://portal.mte.gov.br/cnes/ 

 

 
 

 



LEGITIMIDADE DO SINDICATO 

TST Enunciado nº 286 - Res. 19/1988, DJ 18.03.1988 - Nova redação - Res. 

98/2000, DJ 18.09.2000 - Mantida - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se 

também à observância de acordo ou de convenção coletivos. 

 
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/enunciado_tst/tst_0286.htm 

 

 
 

LEGISLAÇÃO SINDICAL 
http://portal.mte.gov.br/legislacao/2002-16.htm 

PORTARIAS CONTEÚDO 
Portaria Nº 186, de 10/04/2008 Art. 1o Os pedidos de registro sindical no Ministério do Trabalho e Emprego - 

MTE observarão os 
procedimentos administrativos previstos nesta Portaria. 

Portaria Nº 189, de 05/07/2007 DIspõe sobre a transferência de informações entre o Ministério do Trabalho e 
Emprego e a Caixa Econômica Federal com objetivo de concessão, alteração e 

cancelamento de código sindical 

Portaria Nº 1, de 19/04/2005 Disciplinar os procedimentos para a atualização dos dados das entidades 
sindicais no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, do Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE 

Portaria Nº 197, de 18/04/2005 Convocar as entidades sindicais registradas no Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE a atualizarem as informações dos seus dados no Cadastro 

Nacional de Entidades Sindicais - CNES, nos seguintes prazos... 

Portaria Nº 340, de 07/07/2004 Revogar a Portaria Ministerial de nº 1.277, de 31 de dezembro de 2003, que 
trata dos estatutos das entidades sindicais em face do art. 2.031, da Lei 10.406, 

de 10 de janeiro de 2003 

Portaria Nº 144, de 05/04/2004 (Publicada no DOU, de 6 de abril de 2004, seção I, pág.111) Altera o art. 2º da 
Portaria nº. 343, de 4 de maio de 2000, com redação da Portaria nº. 376, de 23 

de maio de 2000, que dispõe sobre o registro sindical 

Portaria Nº 1.277, de 31/12/2003 Publicada no DOU, de 6 de janeiro de 2004, seção 1, página 59) - Dispõe sobre 
os estatutos das entidades sindicais em face do art.2031 da Lei nº 10.406, de 

10 de janeiro de 2002 (Novo Código Civil) 

Portaria Nº 50, de 31/01/2002 
 

Aprovar o novo modelo de certidão de registro sindical, na forma do Anexo a 
esta Portaria 

Portaria Nº 375, de 23/05/2000 
Portaria Nº 343, de 04/05/2000 - 
Revogada Portaria nº 186/2008. 
 

Dispõe sobre o pedido de registro sindical dirigido ao Ministro do Trabalho e 
Emprego (Publicada no DOU, de 5 de MAIO 2000, SEÇÃO 1, página 14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BF97DD3E96A57/p_20080410_186.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BF97AD10E5A5E/p_20070705_189.pdf
http://portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-1-de-19-04-2005.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-197-de-18-04-2005-1.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-340-de-07-07-2004.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-1-277-de-31-12-2003-1.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-50-de-31-01-2002-1.htm
http://portal.mte.gov.br/legislacao/portaria-n-375-de-23-05-2000-1.htm
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BE914E6012BF9693ECD1E80/p_20000504_343.pdf


  SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR 

ESTATUTO do ANDES-SN 
(ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ O 33º CONGRESSO – 

SÃO LUIS/MA, 10 a 15 de fevereiro de 2014) 
TÍTULO I 

DA ENTIDADE, SEUS FINS, SEDE E DURAÇÃO. 
Art. 1º. A Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior - 

ANDES, criada originalmente pelo Congresso Nacional dos Docentes 

Universitários, a 19 de fevereiro de 1981, em Campinas, 
Estado de São Paulo, como pessoa jurídica de direito privado, com 

natureza e fins não lucrativos e duração indeterminada, constituiu-se 
em Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior, a partir do II CONGRESSO Extraordinário, realizado 
de 25 a 27 de novembro de 1988, na cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, para fins de defesa e representação 
legal dos docentes, sejam estes da educação básica ou da educação 

superior e respectivas modalidades, das Instituições de Ensino 
Superior - IES, públicas e privadas, por prazo indeterminado, com a 

denominação de ANDES-SINDICATO NACIONAL. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS SEÇÕES SINDICAIS OU ADS-SEÇÕES SINDICAIS 

Art. 44. A SEÇÃO SINDICAL (S.SIND) ou AD-SEÇÃO SINDICAL (AD-
S.SIND) é indissociável, constituindo-se na menor instância 

organizativa e deliberativa territorial do ANDES-SINDICATO 
NACIONAL. 

§ 1º. A S.SIND ou AD-S.SIND possui regimento próprio aprovado 
pela Assembleia Geral dos docentes a ela vinculados, respeitado o 

presente Estatuto. 
§ 2º. A S.SIND ou AD-S.SIND tem autonomia política, administrativa, 

patrimonial e financeira, dentro dos limites deste Estatuto. 

 
 

 
 

 
 

 

 


