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INCIDENTE  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARGUIÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  EM 
SEDE DE APELAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
12/06  E  LEI  MUNICIPAL  Nº  11.404/08. 
DESVINCULAÇÃO  DE  GRATIFICAÇÕES, 
ADICIONAIS  E  PARCELAS  DO  VENCIMENTO 
BASE.  MEDIDA  PROVISÓRIA  MUNICIPAL. 
QUESTÃO DE ORDEM. ILEGITIMIDADE ATIVA DO 
SINDICATO. AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL 
NO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO. 
NECESSIDADE.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
ENTENDIMENTO DO EXCELSO PRETÓRIO E DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  SINDICATO 
DECLARADA. 

-  O  registro  sindical  no  Ministério  do  Trabalho  e 
Emprego é requisito para comprovar a legitimidade 
do sindicato na atuação como substituto processual.

- “O Sindicato, sem o registro no MTE, não é sujeito 
de  direito,  não  lhe  assistindo,  então,  o  direito  de 
ação em juízo, dado que não detém a indispensável 
representatividade da categoria,  o  que lhe retira  a 
legitimidade  ativa  –  precedentes.”  (STJ.  REsp 
524997 / PB. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. J. 
em 03/02/2005). Grifei.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA o  Pleno  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por 
unanimidade,  EXTINGUIR  O  INCIDENTE,  sem  resolução  do  mérito,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 363.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Incidente  de  Inconstitucionalidade  da  Lei  nº 

11.404/08 e da Medida Provisória Municipal nº 12/06, suscitado pelo Relator na 

sessão de julgamento da Apelação Cível nº 200.2010.029251-1/001, interposta 

pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa 

–  SINTEM,  inconformado com a sentença do Juiz  da  6ª  Vara  da Fazenda 

Pública da Capital, que julgou improcedente o pedido de declaração incidental 

de inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 12/06 e da Lei nº 11.404/08, 

e,  por  consequência,  indeferiu  o  pedido  de  descongelamento  dos  valores 

pagos a título de adicionais, gratificações e outras verbas, os quais, antes do 

advento  destas  legislações,  eram  vinculados  ao  vencimento  básico,  como 

prescrevia  o  art.  179,  inciso  II  e  180  da  Lei  nº  2.380/79  (Estatuto  dos 

Servidores Públicos do Município de João Pessoa.   

Nas  razões  da  Apelação,  o  Recorrente  sustentou  a 

inconstitucionalidade formal da Medida Provisória nº 12, alegando: (1) que não 

podia ter sido reeditada na mesma sessão legislativa em que fora rejeitada pela 

Câmara dos Vereadores a Medida Provisória nº 10, de igual conteúdo; (2) que 

não  obedeceu  ao  requisito  da  urgência  para  sua  edição;  (3)  e,  por  fim,  a 

ausência de previsão, na Lei Orgânica do Município, da possibilidade do Chefe 

do Poder Executivo Municipal editar Medidas Provisórias. 

Alegou,  também,  a  inconstitucionalidade  formal  da  Lei  nº 

11.404/2008,  sob  o  argumento  de  que  a  norma  se  trata  de  lei  ordinária, 

quando deveria ser lei complementar, tendo em vista que a Lei Orgânica do 

Município de João Pessoa,  em seu art.  32, inciso VII,  estabelece que “são 

objeto de Lei Complementar as seguintes matérias: (…) Regime Jurídico dos 

Servidores”, ressaltando o Recorrente que também por essa razão o Estatuto 

dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  João   Pessoa  tem status  de  Lei  

Complementar (foi recepcionada como Lei Complementar, porque, conquanto 

seja  uma  lei  ordinária,  é  anterior  à  Lei  Orgânica  do  Município)  (fl.  256  e 
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aditamento à inicial – fls. 181/192).

Remetidos os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o Órgão 

Ministerial  opinou  pela  procedência  do  incidente  de  inconstitucionalidade, 

afirmando que a Medida Provisória nº 12/06 e a Lei nº 11.404/08 padecem de 

vício de inconstitucionalidade formal e material (fls. 324/328). 

Às fls. 341/347, o Município atravessou petição informando que 

a  Lei  nº  11.404/2008  não resultou  da conversão  da MP nº  12/2006,  como 

constou no Acórdão da Primeira Câmara Cível (fls. 306/315), pugnando pela 

extinção do processo sem resolução do mérito, em face da perda do objeto, 

uma vez que a medida provisória  nº  12/2006 não mais subsiste  no mundo 

jurídico (fls. 341/342). 

É o relatório.
 

VOTO

Inicialmente, observa-se que no Acórdão da Primeira Câmara 

Cível, no qual foi suscitado o presente incidente, constou, expressamente, que 

a Lei nº 11.404/2008 originou-se  da Medida Provisória nº 12/2006 (ver fl. 313), 

quando, na verdade, não há vinculação entre os dois atos normativos. 

Todavia, o equívoco não é relevante, uma vez que as duas 

normas, por abordarem a mesma matéria (a desvinculação da “gratificação por 

qüinqüênio  de  efetivo  exercício”  do  vencimento  básico),  tiveram  sua 

constitucionalidade  questionada  pelo  Apelante,  com  argumentos 

independentes como se observa à fl. 256 (das razões recursais) e às fls. 181 a 

192 (do aditamento à petição inicial). 

Feita  essa  consideração,  devo  dizer  que  uma  questão  de 

ordem impede o julgamento do incidente, a saber, a ausência de legitimidade 

do Sindicato para propor a demanda. 

Sabe-se que as entidades representativas podem representar 

os  seus  associados  judicialmente,  senão  vejamos  o  seguinte  dispositivo 
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constitucional pertinente ao tema:

Art.  8º.  É  livre  a  associação  profissional  ou 
sindical, observado o seguinte:
(…)
III  –  ao  sindicato  cabe  a  defesa  dos  direitos  e 
interesses  coletivos  ou  individuais  da  categoria, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas;

É a chamada legitimidade extraordinária, instituto que confere 

poderes aos sindicatos de atuarem como substituto processual na defesa de 

seus associados.

Todavia, é necessário a existência de autorização específica 

no próprio estatuto da entidade, outorgando ao sindicato legitimação ativa para 

propor demanda judicial, como se observa do art. 2º, inciso II, do Estatuto do 

Sindicato autor (fl. 14). A propósito: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
RECURSO  ESPECIAL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA COLETIVO.  AUTORIZAÇÃO DOS 
ASSOCIADOS.  SINDICATOS  PROFISSIONAIS. 
LEI Nº 9.494/97, ART. 2-A, PARÁGRAFO ÚNICO. 
MEDIDA  PROVISÓRIA  Nº  2.180/2001.  NÃO-
INCIDÊNCIA.  PRECEDENTE  DA  CORTE 
ESPECIAL.  VIOLAÇÃO  A  PRECEITO 
CONSTITUCIONAL.  ANÁLISE. 
IMPOSSIBILIDADE.
I  - A  associação,  entidade  de  classe  ou 
entidade sindical,  regularmente constituídas e 
em  funcionamento,  podem  propor  ação 
coletiva  destinada  à  defesa  dos  direitos  e 
interesses  das  categorias  que  representam, 
independentemente  de  autorização  especial, 
bastando a constante no estatuto.
(...)
(STJ.  AgRg  no  REsp  506692  /  RS.  Rel.  Min. 
Francisco Falcão. J. em 05/10/2004). Grifei.

Além da autorização no Estatuto, é imprescindível o registro da 

entidade sindical no Ministério do Trabalho e Emprego. 

Compulsando  o  caderno  processual,  constata-se  que  o 
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postulante  deixou  de  proceder  a  juntada  de  tal  documento,  de  modo  a 

configurar a ausência de prova da sua legitimidade para atuar na defesa dos 

associados.

Com  efeito,  é  indispensável  a  comprovação  de  plano  do 

registro sindical para que o Impetrante possa atuar em juízo na defesa de seus 

representados.

Sobre o tema, trago à baila arestos do Superior Tribunal de 

Justiça:
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DE  SINDICATO.  AQUISIÇÃO 
DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA.  REGISTRO  NO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO. 
EXIGIBILIDADE.  VERIFICAÇÃO  DA  UNICIDADE 
SINDICAL.
1. A Constituição Federal de 1988, ao vedar a exigência 
de autorização estatal para fundação de sindicato, pôs a 
salvo a obrigatoriedade de registro em órgão competente, 
assim dispondo em seu art. 8.º, 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".
2.  O  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  é  o  órgão 
competente  para  o  registro  das  entidades  sindicais, 
consoante o disposto expressamente no art. 558 da CLT, 
verbis:   "Art.  558 -  São obrigadas ao registro todas as 
associações profissionais  constituídas  por  atividades  ou 
profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com 
o art. 511 e na conformidade com o Quadro de Atividades 
e Profissões a que alude o Capítulo II  deste Título.  As 
associações  profissionais  registradas  nos  termos  deste 
artigo  poderão  representar,  perante  as  autoridades 
administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos 
associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-
lhes  também  extensivas  as  prerrogativas  contidas  na 
alínea 'd' e no parágrafo único do art.
513.
 §  1.º  -  O  registro  a  que  se  refere  o  presente  artigo 
competirá  às  Delegacias  Regionais  do  Ministério  do 
Trabalho ou às repartições autorizadas em virtude da lei." 
3. O referido registro é ato vinculado que complementa e 
aperfeiçoa a existência legal de entidade sindical,  razão 
pela qual, "o Sindicato, sem o registro no MTE, não é 
sujeito de direito, não lhe assistindo, então, o direito 
de  ação  em  juízo,  dado  que  não  detém  a 
indispensável representatividade da categoria, o que 
lhe retira  a legitimidade ativa"  (REsp n.º  524.997/PB, 
Quinta Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 
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07/03/2005  -  Precedentes:  AgRg  no  REsp  n.º 
503.759/AM, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003; e 
REsp  n.º  503.963/DF,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  DJ  de 
30/06/2003)  4.  A  imprescindibilidade  desse  registro  se 
revela na medida em que o mesmo constitui meio eficaz 
para a verificação da observância da unicidade sindical, 
limitação constitucional ao princípio da liberdade sindical, 
vez  que  é  o  Ministério  do  Trabalho  o  detentor  das 
respectivas informações. (Precedentes da Corte Especial 
e  do  STF:  AgRg  nos  EREsp  n.º  509.727/DF,  Corte 
Especial, Rel. Ministro José Delgado, DJU de 13/08/2007; 
EREsp n.º 510.323/BA, Corte Especial, Rel. Ministro Felix 
Fischer,  DJU  de  20/03/2006;  MI  n.º  144/SP,  Tribunal 
Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/05/1993; 
AgR no RE n.º 222.285/SP,  Segunda Turma,  Rel.  Min. 
Carlos  Velloso,  DJ  de  22/03/2002;  MS  n.º  23.182/PI, 
Tribunal  Pleno,  Rel.  Min.  Sydney  Sanches,  DJ  de 
03/03/2000; e MC na ADIn n.º 1.121/RS, Tribunal Pleno, 
Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 06/10/1995).
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 711.624/MG, Rel.  Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 14/05/2008)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
RECURSO ESPECIAL.  ARTS.  458,  II,  E  535,  II,  CPC. 
VIOLAÇÃO.  AUSÊNCIA.  SINDICATO.  REGISTRO  NO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO.  NECESSIDADE. 
PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.
1. Não ocorre contrariedade aos arts. 458, II, e 535, inc. II, 
do  CPC,  quando  o  Tribunal  de  origem  decide 
fundamentadamente  todas  as  questões  postas  ao  seu 
exame,  assim  como  não  há  que  se  confundir  entre 
decisão contrária aos interesses da parte e inexistência 
de prestação jurisdicional.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as 
questões  suscitadas  em  juízo,  quando  já  tenha 
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3.  A Corte Especial deste Superior Tribunal pacificou 
entendimento de que é "indispensável o registro do 
Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
para ingresso em juízo na  defesa de  seus filiados" 
(EREsp 510.323/BA,  DJ de 20/3/2006), pois é o meio 
eficaz para a preservação do princípio da unicidade 
sindical.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1295482/DF,  Rel.  Ministro  OG 
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
18/06/2014, DJe 25/06/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  SINDICATO.  REGISTRO  NO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO. 
NECESSIDADE.  SÚMULA  677/STF.  PRINCÍPIO  DA 
UNICIDADE  SINDICAL.  REVISÃO.  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ. 
RECURSO  ESPECIAL.  DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL.  NÃO-COMPROVAÇÃO. 
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DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. O registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho 
é indispensável para a defesa de seus representados 
em juízo, pois é o meio eficaz para a verificação do 
princípio da unicidade sindical.
Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do 
Supremo Tribunal Federal.
2.  A propósito,  a Súmula  677/STF dispõe:  "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."  3. 
Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a questão 
com duplo fundamento, qual seja, o princípio da unicidade 
sindical, insculpido no art. 8º, II, da Constituição Federal, 
que limita a liberdade associativa a uma mesma categoria 
profissional,  e o comando disposto no art.  511 da CLT, 
que  assegura  ao  trabalhador  que  exerce  a  mesma 
atividade ou profissão o direito de associação. A revisão 
desse entendimento implica reexame de fatos e provas, o 
que é obstado pelo Súmula 7/STJ.
(...)
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  Ag  1175547/PR,  Rel.  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, 
DJe 09/10/2009)

AGRAVO  REGIMENTAL.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO.  RECURSO  ESPECIAL.  SINDICATO. 
FALTA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
E  EMPREGO.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM. 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE 
MÉRITO.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA 
PROVIMENTO.
1.  Para que o sindicato possa ingressar em juízo em 
defesa de seus filiados é indispensável  que possua 
registro  no  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego. 
Precedentes da Corte Especial.
2.  Verificado  que  foi,  na  espécie,  não  possuir  o 
Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Educação  da 
Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora  tal  registro, 
correta se mostra a decisão de, mediante provimento 
do recurso  especial,  julgar  extinto  o  processo  sem 
resolução de mérito, a teor do art. 267, VI, do CPC.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  nos  EDcl  no  REsp  511.828/MG,  Rel.  Ministro 
CELSO  LIMONGI  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO 
DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 
25/10/2010)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  SINDICATO. 
DEFESA  DE  INTERESSE  DE  SERVIDORES. 
ESTATUTO.  REGISTRO  NO  MTE.  NECESSIDADE. 
PRECEDENTES.
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1.  Seguindo decisões recentes desta Terceira Seção, 
o registro do estatuto do sindicato no Ministério do 
Trabalho e Emprego é requisito indispensável para o 
seu ingresso em juízo, a fim de exercer a defesa de 
seus filiados.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 752.636/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA 
DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em 
14/04/2009, DJe 04/05/2009)

“PROCESSUAL  CIVIL.  SINDICATO.  REGISTRO  NO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO. 
NECESSIDADE.  SÚMULA  677/STF.  PRINCÍPIO  DA 
UNICIDADE SINDICAL.
1.  Este  mandado  de  segurança  foi  impetrado  por 
Sindicato de servidores públicos contra ato supostamente 
ilegal e abusivo do Secretário de Estado e Planejamento 
do Distrito Federal, com o fito de suspender os efeitos da 
Portaria  212,  de  13  de  novembro  de  2007,  que 
condicionou o repasse mensal da parcela da contribuição 
facultativa  descontada  mensalmente  da  folha  de 
pagamento  dos  filiados  do  impetrante  ao  registro  6do 
Sindicato no Ministério do Trabalho.
2. A Corte de origem denegou a ordem por entender que 
"o registro no Ministério do Trabalho e Emprego (...) é ato 
vinculado  que  complementa  e  aperfeiçoa  a  existência 
legal de entidade sindical", sem o qual o Sindicato "não é 
sujeito de direito, não lhe assistindo, então, o direito de 
ação  em  juízo,  dado  que  não  detém  a  indispensável 
representatividade  da  categoria,  o  que  lhe  retira  a 
legitimidade ativa".
3.  O  acórdão  recorrido  está  em  sintonia  com  a 
jurisprudência desta Corte, segundo a qual o registro 
dos  sindicatos no  Ministério  do  Trabalho  é 
indispensável  para  a  defesa  de seus  representados 
em juízo, pois é o meio eficaz para a preservação do 
princípio da unicidade sindical.
4. Precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça e de suas duas Turmas de Direito Público, bem 
como do Supremo Tribunal Federal.
5.  "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" (Súmula 677/STF).
6.  O  registro  no  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego 
objetiva preservar o princípio da unicidade sindical,  que 
não  será  observado  se  as  entidades  sindicais  se 
registrarem  somente  nos  Cartórios  Cíveis  de  Pessoa 
Jurídica. Assim, enquanto o impetrante não for registrado, 
ainda  que  provisoriamente,  no  MTE,  não  faz  jus  ao 
recebimento  das  contribuições  facultativas  descontadas 
de  seus  filiados,  já  que  não  se  sabe  se  é  o  único 
Sindicato a representar a categoria na base sindical em 
que atua.
7. Recurso  ordinário  não  provido.”  (STJ.  RMS 
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31070 /  DF.  Rel.  Min.  Castro Meira.  J.  em13/04/2010). 
Grifei.

“RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO  E 
PROCESSUAL  CIVIL.  SINDICATO.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FALHAS 
NA REPRESENTAÇÃO. SÚMULA 211/STJ.  REGISTRO 
NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. NECESSIDADE.
No que diz respeito à falta da cópia da Ata da Assembléia 
Geral da Eleição da Diretoria e do Termo de Posse do 
seu  Presidente, esse fato não foi apreciado no aresto a 
quo  e,  conquanto  tenha  sido  objeto  de  embargos 
declaratórios,  a  ausência  de  exame  quanto  ao  tema 
inviabilizou seu conhecimento por esta Corte, incidindo no 
caso  a  Súmula  211/STJ.  Quanto  à  necessidade  de 
autorização  do  sindicato  para   atuar  como  substituto 
processual dos integrantes de sua categoria, o Supremo 
Tribunal  Federal  editou recentemente a Súmula  629.  O 
Sindicato,  sem o registro no MTE,  não é sujeito de 
direito, não lhe assistindo, então, o direito de ação em 
juízo,  dado  que  não  detém  a  indispensável 
representatividade  da  categoria,  o  que  lhe  retira  a 
legitimidade  ativa  –  precedentes.  Recurso  provido.” 
(STJ.  REsp  524997  /  PB.  Rel.  Min.  José  Arnaldo  da 
Fonseca. J. em 03/02/2005). Grifei.

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais de Justiça 
do país: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
DIFERENÇA SALARIAL  PROPOSTA POR SINDICATO 
NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS 
SERVIDORES FILIADOS. REGISTRO NO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO  E EMPREGO (MTE).  NECESSIDADE. 
IRREGULARIDADE  DE  REPRESENTAÇÃO. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD  CAUSAM.  MATÉRIA  DE 
ORDEM  PÚBLICA.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO 
REGISTRO  DO  AUTOR/APELADO.  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  I.  As 
matérias de ordem pública, como as condições da ação, 
podem ser verificadas de plano a qualquer tempo e grau 
de  jurisdição,  inclusive  de  ofício  pelo  julgador.  II.  É 
pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal e 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  sentido  de  que  o 
registro  dos  sindicatos  no  Ministério  do  Trabalho  e 
Emprego (MTE) é indispensável para a defesa de seus 
representados em juízo, pois constitui meio eficaz para a 
verificação  do  princípio  da  unicidade  sindical.  III.  A 
Súmula nº 677 do STF preconiza: "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. " Precedentes do 
STJ:  AGRG  no  AG  1.175.547/PR,  Rel.  Min.  HERMAN 
BENJAMIN,  Segunda  Turma,  j.  em  01.10.09,  DJe  de 
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09.10.09; AGRG nos ERESP 584.474/BA, Rel. Min. Luiz 
FUX,  CORTE  ESPECIAL,  j.  em  18.03.09,  DJe  de 
21.05.09. lV. A simples inscrição da entidade sindical no 
Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  não  lhe  confere 
personalidade  sindical,  inviabilizando,  com  isso,  a  sua 
atuação  judicial  como  substituto  processual  de  seus 
filados.  V.  Ausentes  os  documentos  essenciais  para 
comprovar  a  legitimidade  da  atuação  do  sindicato  na 
qualidade  de  substituto  processual  dos  servidores 
filiados,  a  extinção  do  feito  é  medida  que  se  impõe, 
especialmente quando intimado a regularizar tal situação 
e  este  se  mantém  inerte.  VI-  Apelo  prejudicado  e,  de 
ofício, reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato para 
propor  a ação,  a qual  deve ser  extinta  sem exame de 
mérito.  (TJMA;  Rec  0001550-94.2011.8.10.0000;  Ac. 
126184/2013;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Jorge 
Rachid  Mubárack  Maluf;  Julg.  07/03/2013;  DJEMA 
19/03/2013) 

CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO 
COLETIVA  PROPOSTA  PELO  SINDSEPEM. 
SINDICATO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS 
ESTADUAIS  E  MUNICIPAIS  DO  RIO  GRANDE  DO 
NORTE.  AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  SINDICAL  NO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO. 
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DO  POSTULADO 
DA  UNICIDADE  SINDICAL.  ART.  8º,  II,  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO 
REGISTRO  SINDICAL  PERANTE  O  MINISTÉRIO  DO 
TRABALHO. SÚMULA Nº 677 DO STF. OJ SDC 15 DO 
TST.  CONHECIMENTO  E  IMPROVIMENTO  DO 
RECURSO.  PRECEDENTES.  Conforme  entendimento 
deste tribunal,  do STJ e do STF, incumbe ao sindicato 
comprovar que possui registro sindical junto ao Ministério 
do Trabalho e emprego, instrumento indispensável para a 
fiscalização do postulado da unicidade sindical. O registro 
sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a 
representação de determinada categoria, tendo em vista 
a necessidade de observância do postulado da unicidade 
sindical.  Entendese  que  independentemente  da 
discussão  acerca  do  momento  em  que  surge  a 
personalidade jurídica do sindicato, a legitimação ativa da 
entidade para atuar como substituta processual em ação 
coletiva  pressupõe  que  ela  esteja  regularmente 
constituída  e  em funcionamento,  o  que  não  se  admite 
quando não há o registro no Ministério do Trabalho (rms 
41.881/ms, relator ministro castro meira, segunda turma, 
segunda  turma,  julgado  em  18.06.2013).  Até  que  Lei 
venha a dispor a respeito, cabe ao Ministério do Trabalho 
proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela 
observância do princípio da unicidade (Súmula nº 677 do 
stf). A comprovação da legitimidade "ad processum" da 
entidade  sindical  se  faz  por  seu  registro  no  órgão 
competente  do  Ministério  do  Trabalho,  mesmo após  a 
promulgação da Constituição Federal de 1988 (orientação 
jurisprudencial 15 da seção de dissídios coletivos do tst). 
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(TJRN; AC 2014.009818-7; Terceira Câmara Cível; Rel. 
Des. João Rebouças; DJRN 25/09/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  MUNICÍPIO 
DE  SÃO  JOSÉ  DO  NORTE.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. 
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  DO  SINDICATO  NO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE ATIVA. O 
registro  no  Ministério  do  Trabalho  não  constitui  mera 
formalidade, senão condição para que o sindicato atue na 
defesa  dos  interesses  dos  seus  representados,  nos 
termos do art.  8º da Constituição Federal.  O registro é 
necessário  a  fim  de  que  haja  o  controle  da  unicidade 
sindical, uma vez que é vedada a criação de mais de um 
sindicato  na  mesma  unidade  territorial.  Sem  o 
competente  registro  junto  ao  Ministério  do  Trabalho,  o 
sindicato não detém legitimidade para atuar em nome de 
seus filiados,  não sendo suficiente  o cadastro junto  ao 
registro civil. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça. Negaram provimento à 
apelação.  (TJRS;  AC  142872-77.2013.8.21.7000;  São 
José do Norte; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Matilde 
Chabar Maia; Julg. 28/08/2014; DJERS 15/09/2014) 

  
 
 Cito, ainda, precedente da nossa Corte de Justiça: 

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. 
PROFISSIONAIS  DA  SAÚDE.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE. SINDICATO ATUANDO NA DEFESA 
DOS INTERESSES DE SEUS FILIADOS. REGISRO NO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO.  MTE. 
OBRIGATORIEDADE.  SÚMULA  Nº  677  DO  STF. 
PRINCÍPIO  DA  UNICIDADE  TERRITORIAL. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA.  RECONHECIMENTO. 
CARÊNCIA  DO  DIREITO DE  AÇÃO.  EXTINÇÃO  SEM 
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. Conforme 
entendimento  da corte  especial  do  STJ e  do Supremo 
Tribunal Federal,  o registro dos sindicatos no Ministério 
do  Trabalho  é  indispensável  para  a  defesa  de  seus 
representados  em  juízo,  pois  é  o  meio  eficaz  para  a 
verificação do princípio da unicidade sindical. ” (agrg no 
RESP  738.471/go,  Rel.  Ministro  herman  benjamin, 
segunda turma, julgado em 18/12/2008, dje 13/03/2009). 
(TJPB;  AC  037.2011.000428-2/001;  Quarta  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da 
Fonseca Oliveira; DJPB 19/02/2013; Pág. 8)  

Na  mesma  direção  é  a  Orientação  Jurisprudencial  nº15  do 
Tribunal Superior do Trabalho: 

15. SINDICATO. LEGITIMIDADE "AD PROCESSUM". 
IMPRESCINDIBILIDADE  DO  REGISTRO  NO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO.   (inserida  em 
27.03.1998)
A  comprovação  da  legitimidade  "ad  processum"  da 
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entidade  sindical  se  faz  por  seu  registro  no  órgão 
competente do Ministério do Trabalho, mesmo após a  
promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Em face dessas considerações, concluímos pela ausência de 

comprovação  do  autor  da  sua  legitimidade  para  poder  atuar  em juízo  na 

defesa  de  seus  associados,  levando  a  carência  do  direito  de  ação  e  a 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 267, inciso VI, do CPC. 

Ante  o  exposto,  com fundamento  no art.  267,  inciso  VI,  do 

CPC, em razão da ilegitimidade ativa do Impetrante, por não possuir registro no 

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  EXTINGO  O  PROCESSO  SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Vice-Presidente, no eventual exercício 
da Presidência.  Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro 
dos Santos. Participaram ainda do julgamento os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores  José  Aurélio  da  Cruz,  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho, 
Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos,  Marcos 
Cavalcanti  de  Albuquerque,  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Arnóbio  Alves 
Teodósio, João Benedito da Silva, João Alves da Silva, Frederico Martinho da 
Nóbrega Coutinho, José Ricardo Porto, Carlos Martins Beltrão Filho e  Maria 
das  Graças  Morais  Guedes.  Impedidos  os  Exmos.  Srs.  Drs.  João  Batista 
Barbosa  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides) e  Miguel  de Britto  Lyra  Filho (Juiz  convocado para substituir  a 
Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira).  Ausente, 
justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos 
(Corregedor-Geral de Justiça).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 
Raimundo de Lima, Subprocurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier 
de Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no 
dia 28 de janeiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                           Relator
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