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RESUMO

A organização sindical pode ter várias formas estruturais, a depender da legislação. No Brasil, formalmente, já foram testadas duas formas 
diferentes de organização sindical: a unicidade e a pluralidade sindical. Esta primeira surgiu no direito brasileiro com a Constituição Federal de 
1937, e está inserida, hodiernamente, no artigo 8º, inciso II da Constituição Federal de 1988. Tal dispositivo veda a criação de mais de um 
sindicato, na mesma base territorial, não podendo esta base ser inferior à área de um município. A segunda foi encontrada na Constituição 
Federal de 1934, apresentando-se de forma precária diante do curto período lograda. A Convenção n° 87 da Organização Internacional do 
Trabalho propõe que a forma de organização sindical seja decidida por seus membros. O Brasil é um dos países que ainda não ratificou a 
Convenção n° 87 da OIT, considerada fundamental pela entidade. O texto desta estabelece que todos os trabalhadores e empregadores têm o 
direito de constituir organizações e de afiliar-se a instituições de forma livre, sem ingerência ou intromissão do Estado. Em decorrência da não 
ratificação pode-se notar a restrição à ampla liberdade sindical. O pluralismo sindical se opõe a unicidade sindical, consistindo na criação de várias 
entidades, na mesma base territorial, atuando como representantes da mesma categoria. No entanto, no que se refere ao empregador e ao 
empregado, estes não são obrigados a filiarem-se a determinado sindicato representativo da mesma categoria profissional ou econômica. O fato 
de haver um número maior de sindicatos, não significa que estes irão perder a força, pelo contrário, estes podem se unir para atuarem em 
conjunto na persecução dos referidos direitos. Dentre as vantagens da pluralidade sindical, destaca-se: a relação direta entre empregado e 
empregador, o aumento da eficiência de políticas públicas, a melhoria das negociações coletivas sob o prisma das condições de trabalho, dentre 
outras, que trazem como consequência a economia e celeridade processual. Outro aspecto relacionado ao pluralismo sindical é a horizontalização 
dos sindicatos, que dá a possibilidade aos que estão desprotegidos de se organizar e obter um mínimo de amparo, de lhes proporcionar uma vida 
digna em sintonia com os princípios universais da cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e solidariedade. O Brasil 
adota o modelo verticalizado, em que a formação da categoria profissional deriva das atividades da categoria econômica. O objetivo do estudo 
conforma-se em demonstrar aspectos consonantes a atual divergência referente à unicidade sindical de que trata a Constituição Federal e a 
liberdade sindical adotada na convenção n° 87 da Organização Internacional do Trabalho. A metodologia utilizada nesta pesquisa assinala-se 
documental, com bibliografias especializadas no tema em questão, aliando-se a abordagem livre, exploratória e discursiva da narrativa. Conclui-se 
que, diante da divergência constatada na Carta Magna e a convenção da OIT, a atividade sindical se encontra prejudicada pela imposição jurídica 
de monopólio de representação sindical que se caracteriza pela unicidade sindical. Desse modo, é necessário caminhar no sentido de romper a 
unicidade sindical e decretar a falência da contribuição sindical obrigatória. Tal providência gerará lideranças sindicais realmente comprometidas 
com suas bases e não burocracias que se cristalizam no poder por anos com plena sustentação mediante tributos e a salvo de fiscalização por 
parte de tribunais de contas devido ao princípio da autonomia sindical.
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