
  

ANEXO  

PORTARIA MTP Nº 1.486, DE 3 DE JUNHO DE 2022  

Altera a Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021, que regulamenta disposições relativas à 

legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de trabalho.  

(Processo nº 19964.104413/2020-54).  

  

O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 87, caput, parágrafo único, inciso II da Constituição, resolve:  

  

Art. 1º A Portaria nº 671, de 8 de novembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:  

  

"Art. 235. .......................................................................  

 I - edital de convocação da assembleia geral de fundação ou ratificação de fundação publicado no  

DOU e em jornal, impresso ou digital, de circulação na base territorial pretendida, que conterá:  

....................................................................................   

Parágrafo único. As exigências previstas na alínea "e" do inciso I poderão ser supridas pela 

publicação em jornal cuja tiragem seja comprovadamente de abrangência nacional." (NR) "Art.  

236. .......................................................................   

§ 1º.................................................................................   

I - edital de convocação com descrição de toda a categoria e base territorial representadas e 

pretendidas, conforme o estatuto social, para assembleia geral de alteração estatutária, publicado 

no DOU e em jornal, impresso ou digital, de circulação na referida base territorial do qual conste o 

subscritor, que deverá atender ao seguinte:  

...................................................................................... §  

 3º As exigências previstas na alínea "c" do inciso I do § 1º poderão ser supridas pela publicação em 

jornal cuja tiragem seja comprovadamente de abrangência nacional." (NR) "Art. 237.  

.......................................................................   

§ 1º A solicitação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:   

I - edital de convocação conjunto dos sindicatos que participarão da fusão com a descrição das 

respectivas categorias e bases territoriais, conforme a representação das entidades, publicado no 

DOU e em jornal, impresso ou digital, de circulação na base territorial resultante da fusão, para 

assembleia geral de autorização da fusão, do qual conste o subscritor, que deverá atender ao 

seguinte:   

a) publicação com antecedência mínima de vinte dias da realização da assembleia, para a entidade 
com base municipal, intermunicipal ou estadual, e de quarenta e cinco dias para entidades de 
base interestadual ou nacional, contados a partir da última publicação;  

b) intervalo entre as publicações no DOU e em jornal de circulação na referida base não superior  

a cinco dias; 2 

 c) publicação em todas as unidades da Federação, quando se tratar de entidade com abrangência 

nacional, e nos respectivos Estados abrangidos, quando se tratar de entidade interestadual;  II - 

ata da assembleia geral com a descrição da categoria e da base territorial aprovada, registrada em 

cartório, acompanhada de lista de presença, contendo a finalidade da assembleia, a data, o horário 

e o local de realização, os nomes completos, os números de registro no CPF e as respectivas 

assinaturas dos participantes; 2 

 III - estatuto social registrado em cartório, no qual deve constar, de forma objetiva, a categoria 2 

 



a base territorial correspondentes, não aceitos termos genéricos, como "afins", "similares", 

"conexos", entre outros.  

 § 2º As exigências previstas na alínea "c" do inciso I do § 1º poderão ser supridas pela publicação 

em jornal cuja tiragem seja comprovadamente de abrangência nacional.   

§ 3º A representação da entidade resultante da fusão não poderá exceder à soma da representação 

das entidades preexistentes." (NR)   

Art. 238. .......................................................................   

§ 1º A solicitação deverá ser acompanha da 

dos seguintes documentos:  

 I - edital de convocação conjunta dos sindicatos que participarão da incorporação com a descrição 

das respectivas categorias e bases territoriais, conforme a representação das entidades, publicado 

no DOU e em jornal, impresso ou digital, de circulação na base territorial resultante da incorporação, 

para assembleia geral de autorização da incorporação, do qual conste o subscritor, que deverá 

atender ao seguinte:   

a) publicação com antecedência mínima de vinte dias da realização da assembleia, para a entidade 
com base municipal, intermunicipal ou estadual, e de quarenta e cinco dias para entidades de 
base interestadual ou nacional, contados a partir da última publicação;  

b) intervalo entre as publicações no DOU e em jornal de circulação na referida base não superior  

a cinco dias; e  

 c) publicação em todas as unidades da Federação, quando se tratar de entidade com abrangência 

nacional, e nos respectivos Estados abrangidos, quando se tratar de entidade interestadual;   

II - ata da assembleia geral com a descrição da categoria e da base territorial aprovada, registrada 

em cartório, acompanhada de lista de presença contendo a finalidade da assembleia, a data, o 

horário e o local de realização, os nomes completos, os números de registro no CPF e as respectivas 

assinaturas dos participantes; e  

 III - estatuto social registrado em cartório, no qual deve constar, de forma objetiva, a categoria e  

a base territorial correspondentes, não aceitos termos genéricos, como "afins", "similares", 

"conexos", entre outros.   

§ 2º As exigências previstas na alínea "c" do inciso I do § 1º poderão ser supridas pela publicação 

em jornal cuja tiragem seja comprovadamente de abrangência nacional.  

 § 3º A representação da entidade incorporadora não poderá exceder a soma da representação das 

entidades preexistentes." (NR)  

 ....................................................................................   

"Art.240........................................................................  

......................................................................................   

II - ata da assembleia geral registrada em cartório, devendo constar expressamente a aprovação 

da fundação e a indicação das entidades fundadoras com os respectivos CNPJ, acompanhada 

de lista de presença contendo a finalidade da assembleia, a data, o horário e o local de 

realização, os nomes completos, os números de registro no CPF e as respectivas assinaturas 

dos participantes; e  

III - estatuto social, aprovado em assembleia geral e registrado em cartório.  

......................................................................................" (NR)  

"Art. 241. .......................................................................  

I - edital de convocação que abranja o conselho de representantes da entidade sindical, bem 

como o representante legal da entidade que passará a ser por ela coordenada, com a indicação 

do subscritor, publicado no DOU com antecedência mínima de trinta dias da data da 

assembleia, contendo o objeto da alteração; II - ata da assembleia geral com o objeto da 

alteração, registrada em cartório, acompanhada de lista de presença, na qual conste a 



finalidade da assembleia, a data, o horário e o local de realização, os nomes com a indicação 

do subscritor, publicado no DOU com antecedência mínima de trinta dias da data da 

assembleia, contendo o objeto da alteração;  

II - ata da assembleia geral com o objeto da alteração, registrada em cartório, acompanhada de 

lista de presença, na qual conste a finalidade da assembleia, a data, o horário e o local de 

realização, os nomes completos, os números de registro no CPF e as respectivas assinaturas 

dos participantes; e  

III - estatuto social aprovado em assembleia geral e registrado em cartório.  

......................................................................................" (NR)  

"Art. 242.   

.......................................................................  

......................................................................................   

V - nos casos de fusão e incorporação, que a representação da entidade resultante não exceda à 

soma da representação das entidades preexistentes.  

 § 1º Verificada irregularidade ou insuficiência nos documentos apresentados, a CoordenaçãoGeral 

de Registro Sindical da Subsecretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e  

Previdência notificará a entidade solicitante para saneamento, no prazo improrrogável de dez dias, 

contados do recebimento da notificação.   

§ 2º Não será passível de saneamento irregularidades ou insuficiência de documentos que impliquem 

na publicação de novos editais de convocação." (NR)   

"Art. 246. Publicada a abertura do prazo para impugnação, a entidade sindical de mesmo grau que 

já possua ao menos a primeira publicação do processo pleiteado no DOU poderá fazê-la em até  

trinta dias, por meio do portal gov.br. ..................................................................................." 

(NR)   

"Art. 248  

.......................................................................  

......................................................................................   

§ 2º Na hipótese de acordo entre as partes, constará na ata, objetivamente:   

I - a representação de cada entidade envolvida resultante do acordo; e   

II - o prazo para apresentação, ao Ministério do Trabalho e Previdência, dos estatutos que 

contenham os elementos identificadores da nova representação.  

 § 3º Na hipótese de o cartório não liberar, comprovadamente, o novo estatuto social em tempo 

hábil para peticionamento no SEI, a entidade poderá solicitar a abertura de um novo prazo, juntando 

comprovante que justifique a impossibilidade de atendimento ao prazo inicial." (NR)  "Art. 249.  

......................................................................  

......................................................................................   

VI - verificação de conflito preexistente ao objeto da alteração estatutária; VII - impugnação 

apresentada por entidade de grau diverso da entidade impugnada, salvo por instrumento de 

procuração específica; e VIII - impugnação apresentada por entidade com representação genérica, 

em face de solicitação de registro ou de alteração estatutária pleiteada por entidade com 

representação de categoria diferenciada, nos termos do § 3º do art. 511 do Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1943 - CLT." (NR)   

....................................................................................  

 "Art. 252.  

 .......................................................................  

......................................................................................   

Parágrafo único. Após o deferimento do registro, caberá à entidade manter atualizados os dados 

perenes, na modalidade de diretoria, nos termos do art. 263.   



Art. 253. .......................................................................  

 I - insuficiência ou irregularidade de documentação não passíveis de saneamento ou ausência de 

saneamento no prazo legal, nos termos do § 1º do art. 242.  

......................................................................................   

IX - nos casos de fusão e incorporação, se a representação da entidade resultante exceder a soma 

da representação das entidades preexistentes;   

 ......................................................................................"  (NR)  

....................................................................................   

"Art. 260.  

 .......................................................................  

......................................................................................   

§ 1º No caso de entidades que obtiveram registro por meio de carta sindical, o interessado poderá 

substituir o estatuto social previsto no inciso I do caput por cópia da respectiva carta.   

§ 2º Toda alteração estatutária das entidades mencionadas neste artigo que envolva mudança na 

categoria ou na base territorial deverá seguir o rito previsto no art. 236." (NR)  

....................................................................................   

"Art. 272. .......................................................................   

I - cópia da carta sindical; e  

II - estatuto social registrado em cartório, em consonância com a carta sindical." (NR) "Art. 273.  

.......................................................................   

Parágrafo único. Para fins de observância da unicidade sindical, será verificada, no CNES, a existência 

de entidade sindical representante da categoria na mesma base territorial descrita na carta sindical." 

(NR) ....................................................................................  

 Art. 2º O Anexo VIII da Portaria nº 671, de 2021, passa a vigorar na forma do Anexo I.   

Art. 3º O Anexo IX da Portaria nº 671, de 2021, passa a vigorar na forma do Anexo II. Anexo II.  

Art. 4º Revogam-se as seguintes disposições da Portaria nº 671, de 2021:  

I - parágrafo único do art. 83;  

II - incisos I e II do caput do art. 173;  

III - inciso IV do caput do art. 235;  

IV - inciso IV do § 1º do art. 236;  

V - parágrafo único do art. 237;  

VI - parágrafo único do art. 238;  

VII - inciso IV do caput do art. 240;  

VIII - inciso IV caput do art. 241;  

IX - § 1º e § 2º do art. 252;  

X - inciso VI do caput do art. 253;  

XI - art. 268;  

XII - inciso III do caput do art. 272;  

XIII - § 2º do art. 273;  

XIV - art. 283; e  

XV - Anexos II, III, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII e XIV.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA  


