
Relações Trabalhistas 
 
No mundo do trabalho assalariado, estabelecem-se relações coletivas entre os empregados e os 

empregadores e de ambos com os sindicatos e com o Estado. Essas relações são objeto de regulamentação 

legal, de disposições dos contratos coletivos de trabalho, e são fortemente influenciadas pelos usos e 

costumes e pela política de um modo geral. 

 

A esse conjunto de relações é que chamamos relações trabalhistas. O conceito é amplo, em função da nossa 

realidade, na qual é intenso o intervencionismo estatal na área trabalhista. Em países de orientação mais 

liberal, nos quais a relação entre os funcionários as empresas e os sindicatos são mais autônomos, a 

abrangência desse conceito também será menor, possivelmente compreendendo somente as relações entre 

as empresas e os empregados sindicalizados, representados pelos respectivos sindicatos. 

  

Sindicalismo 

 

Sindicalismo é a organização dos trabalhadores com vistas às suas conquistas sociais, políticas e 

econômicas, perante a classe patronal. Pressupõe a sua organização, ideologia, ações, pretensões etc. 

O movimento sindical surgiu no século XVIII, quando as máquinas transformaram o modo de produção, 

deixando o produto do trabalho de ser do trabalhador para ser do produtor capitalista. Logo, o movimento 

sindical surgiu do advento do capitalismo, do advento do trabalho assalariado, já antes o trabalho era 

escravo ou de servidão.  

 

Com a revolução industrial, o trabalho passou a ser feitos artesanalmente, pelas corporações de ofício, cujos 

membros eram os aprendizes, os companheiros (trabalhadores) e mestres. 

 

Antes da Revolução industrial, as máquinas eram movidas por tração animal, por via hidráulica (os moinhos 

moviam os teares) ou pela ação dos ventos. 

 

Embora as corporações de ofício não tenham dado origem aos sindicatos, vale ressaltar o seu papel como 

embrião do movimento sindical. As corporações regulavam preços, disciplinavam o trabalho dos 

companheiros e dos aprendizes, bem como prestavam alguma assistência aos doentes e inválidos. Elas só 

não tinham a preocupação de lutar pela melhoria das condições de trabalho dos companheiros e aprendizes.  

No Brasil, só em meados do século XIX é que começaram surgir às primeiras empresas. Aqui, o movimento 

sindical apareceu tardiamente, já que só depois da guerra de 1914 a indústria no país passou a ter alguma 

representatividade. Até então o Brasil era um país agrícola. Por essa razão, a nossa primeira lei sindical 

procurava reunir apenas os trabalhadores rurais. Os sindicatos existiam com o nome de ligas operárias, que 

surgiram por volta de fins de 1800, sob a influência dos trabalhadores estrangeiros que vieram prestar 

serviços aqui. O primeiro sindicato rural surgiu em 1903, quando foi reconhecido por lei. Já em 1907 

surgiram os primeiros sindicatos urbanos 

 

Conceitos de sindicato 

 

“É uma associação de caráter permanente, formada de empregados, de trabalhadores independentes ou de 

patrões, que exerçam a mesma profissão ou atividade econômica, com a finalidade de estudar e defender 

seus interesses profissionais” (Eduardo Gabriel Saad) 

 

“O sindicato está para a atividade econômica e profissional como a forma está para a matéria; são duas 

faces do mesmo fenômeno social. Nenhuma outra poderá substituí-la em suas funções de reivindicação e 

de organização econômico –social”.(Evaristo de Moraes Filho) 

 

Categoria Econômica e Profissional Econômica - São a que representa os empresários. Por exemplo: 

banqueiros, empresários da indústria têxtil, empresários das indústrias metalúrgicas, comerciantes; 

 

Profissional - São a que representa os trabalhadores de um determinado ramo de atividade. Por exemplo: 

bancários, têxteis, metalúrgicos, comerciários. 

 

Finalidade dos Sindicatos 

 

A finalidade dos sindicatos é a defesa e a promoção dos interesses sócio profissionais, dos membros que os 

integram, ou a defesa dos interesses e a promoção de sua condição de representação de sua profissão...  



 

 

 

A Estrutura Sindical Brasileira  

Eduardo Amorim (*) 

 
A estrutura sindical brasileira é constituída de forma piramidal,  onde se abrigam os Sindicatos, Federações, 
Confederações e Centrais  Sindicais, que foram recentemente reconhecidas. Na base dessa  estrutura 
estão, nos municípios-sede e cidades vizinhas, que formam a chamada base territorial, os Sindicatos 
representativos de suas respectivas categorias profissionais. Os sindicatos, portanto, estão na base dessa 
pirâmide sindical. 

O Brasil adota o sistema de unicidade sindical, ou seja, um só sindicato por cidade ou região para cada 
categoria profissional. Exemplo: o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás – Seceg – 
representa os comerciários de Goiânia e cidades vizinhas, que formam a sua base territorial, com unidades 
no Setor Leste Vila Nova, Campinas e no Setor Garavelo, em Aparecida. Graças à unicidade, fica vetada a 
criação de uma outra entidade sindical para representar essa categoria profissional. 

As Federações agregam as entidades sindicais do Estado. Exemplo: a Federação dos Trabalhadores no 
Comércio do Estado de Goiás - Fetracom - é constituída por sindicatos da capital e do interior. As 
Confederações, assim como as Centrais, têm abrangência nacional. Essa estrutura garante a presença do 
sistema sindical em todo o País. As Confederações englobam as Federações e estão no topo da 
pirâmide  sindical. Através de nossa Federação, somos filiados à CNTC - Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio e à Força Sindical. 

A estrutura sindical brasileira está contemplada no Artigo 8º da Constituição Brasileira. Eis que diz a nossa 
Carta Magna:É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:  

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; 

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; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas;  

IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada 
em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente 
da contribuição prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações  
coletivas de trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas  
organizações sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção 
ou representação sindical  

e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos 
termos da lei.  

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias 
de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.  

 
(*) Eduardo Genner de Sousa Amorim é presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado 
de Goiás – Seceg 

 


