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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000568-38.2012.815.0281.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Pilar.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Pilar.
PROCURADOR: Fellipe Sales Carneiro da Cunha (OAB/PB nº 16.681).
APELADO: Sindicato dos Profissionais em Educação do Município de Pilar – SINPEEMP.
ADVOGADO: Hermano Gadelha de Sá (OAB/PB 8.463).

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO  DE  COBRANÇA  PROPOSTA  POR
SINDICATO.  ATUAÇÃO  NA  DEFESA  DOS  INTERESSES  DE  SEUS
FILIADOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO – MTE NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA  677,  DO  STF.  PRINCÍPIO  DA  UNICIDADE  TERRITORIAL.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ. EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  POR
AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  DE  DESENVOLVIMENTO  VÁLIDO  DO
PROCESSO. ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.

1. Até que lei venha 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). 

2. Conforme entendimento do STF e do STJ, o registro dos sindicatos no Ministério
do Trabalho é indispensável para capacitá-los à defesa de seus representados em
juízo, pois é o meio eficaz para a verificação do princípio da unicidade sindical.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à
APELAÇÃO  N.º  0000568-38.2012.815.0281,  em  que  figuram  como  Apelante
Município de Pilar e como Apelado o Sindicato dos Profissionais em Educação do
Município de Pilar – SINPEEMP.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em,  de  ofício,  extinguir  o  processo  sem
resolução do mérito, e julgar prejudicada a análise do Apelo.

VOTO.

O Município de Pilar interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Pilar, f. 142/144, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em
seu desfavor  pelo  Sindicato  dos  Profissionais  em Educação  do  Município  de
Pilar – SINPEEMP,  que julgou procedente o pedido, condenando-o a pagar aos
filiados do Ente promovente o piso nacional do magistério no valor de R$ 1.451,00
(mil, quatrocentos e cinquenta e um reais), com incidência de correção monetária e
juros de mora, bem como a adimplir os honorários advocatícios, arbitrados em 10%
sobre o valor da causa.

Em  suas  Razões,  f.  148/155,  arguiu  a  ilegitimidade  ativa  do  Sindicato
Apelado para pleitear direitos individuais heterogêneos dos seus associados.



No mérito, alegou que a jornada de trabalho dos professores municipais é
de vinte  e  cinco horas semanais  e que,  por  esse motivo,  é cabível  o  pagamento
proporcional do piso nacional do magistério.

Requereu,  ao final,  o  provimento  da Apelação para  que,  acaso não seja
acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, seja reformada a Sentença e
julgado improcedente o pedido.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f. 161/163, pugnando pela
manutenção do Decisum ao argumento de que a própria Municipalidade reconheceu
o direito da categoria à percepção do piso nacional.

Com fulcro nos arts. 485, IV, §3º, e 933, do CPC/15, determinei a intimação
das  partes  para  se  manifestarem sobre  a  incapacidade  processual  do  Recorrido,
182/182v, tendo este pleiteado, em 05 de março de 2018, a dilação de prazo para a
correção da irregularidade, f. 184/185.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o
entendimento de que o Sindicato, para que atue em juízo em defesa dos direitos de
seus filiados, deverá proceder ao seu Registro no Ministério do Trabalho e Emprego
- MTE1, não tratando tal providência de mera formalidade, mas de condição prevista
no art. 8º, I, da Constituição Federal2, que não pode ser suprida pelo registro civil ou

1 AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
ADMINISTRATIVO.  SINDICATO.  LEGITIMIDADE.  REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DO
TRABALHO  E  EMPREGO.  NECESSIDADE.  PRECEDENTES.  PRINCÍPIOS  DA  AMPLA
DEFESA  E  DO  CONTRADITÓRIO.  MATÉRIA  COM REPERCUSSÃO  GERAL REJEITADA
PELO  PLENÁRIO  DO  STF  NO  ARE  Nº  748.371.  CONTROVÉRSIA  DE  ÍNDOLE
INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A
legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do devido registro
no  Ministério  do  Trabalho  em  obediência  ao  princípio  constitucional  da  unicidade  sindical.
Precedentes: Rcl 4990, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27/03/2009, ARE 697.852-AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012, e AI 789.108-AgR, Rel. Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010. […]. (STF - ARE 722245 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ
FUX, Primeira Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 11-
09-2014 PUBLIC 12-09-2014)

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
SINDICATO.  REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO-MTE.
NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO
INTERNO DO SINDICATO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à
necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego-MTE para a defesa de seus
filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por
ilegitimidade, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973. Precedentes: AgRg no AREsp. 608.253/SP,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.5.2017; AgRg no REsp. 1.147.828/RO, Rel.
Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.295.482/DF, Rel. Min. OG
FERNANDES,  DJe  25.6.2014.  2.  Agravo  Interno  do  Sindicato  desprovido.  (AgInt  no  RMS
41.497/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
28/11/2017, DJe 06/12/2017)

2 Art. 8º 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;



pela inscrição no CNPJ.

Referida exigência está calcada no sistema de unicidade sindical, a fim de
evitar a criação de mais de um órgão de representação na mesma unidade territorial,
conforme se observa da Súmula n° 677, do Pretório Excelso3.

A  prova  do  registro  dos  atos  constitutivos  da  entidade  de  classe  no
Ministério do Trabalho é necessária à aferição da sua capacidade processual, um dos
pressupostos de desenvolvimento válido do processo4, razão pela qual deve haver
nos  autos  a  respectiva  carta  sindical  ou  documento  análogo  que  comprove  a
regularidade com que o sindicato postula em juízo em nome dos sindicalizados, sob
pena de extinção do processo sem a resolução do mérito.

O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 485, IV, e §3º5, que a ausência
de  algum  pressuposto  processual  não  se  submete  à  preclusão  para  as  instâncias
ordinárias, podendo ser declarada, mesmo de ofício, em qualquer fase procedimental,
desde que não havido o trânsito em julgado.

 No  caso  dos  autos,  embora  tenha  sido  concedida  a  oportunidade  de  o
Apelante se manifestar sobre a irregularidade constatada, este limitou-se a requerer,
há mais de um mês, a ampliação de prazo, sem colacionar aos autos, até o presente
momento, qualquer elemento probatório que ateste o seu  registro no Ministério do
Trabalho na época da propositura da Ação, razão pela qual a extinção do feito é medida
que se impõe.

3  Súmula 667 - Até que lei venha dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao
registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

4 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. SINDICATO. REGISTRO NO MINISTÉRIO
DO TRABALHO. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AQUISIÇÃO
DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.  SANEAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  CONSTITUIÇÃO  VÁLIDA  E
REGULAR DO PROCESSO. 1. O Tribunal paulista consignou de forma expressa que à época da
propositura da ação, em 2004, o Sindicato agravante não possuía o registro sindical no Ministério do
Trabalho e Emprego, e, por essa razão, julgou ser impossível o saneamento do vício de representação
em  momento  posterior,  porque  no  direito  brasileiro  não  está  previsto  a  figura  da  legitimação
superveniente.  2.  É  indispensável  o  registro  do  Sindicato  no Ministério  do  Trabalho e  Emprego
(MTE) para  ingresso em juízo na  defesa de seus  filiados  (cf.  EREsp 510.323/BA, Rel.  Ministro
FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJ 20/03/2006, p. 176). 3. O art. 13 do CPC/1973, o qual
permite, nas instâncias ordinárias, o saneamento do processo mediante determinação do juiz ou do
relator, não abre a possibilidade para que a parte tão-só posteriormente legitimada passe a defender
direitos Em juízo. 4. Isso porque a legitimidade é "pressuposto de validade" (consoante lições de
Humberto Theodoro Júnior), legal e subjetivo, não apenas para a persistência do processo, mas para a
sua constituição válida e regular (ex vi do art. 3º do CPC/1973 - para propor ação é necessário ter
legitimidade). 5. Indiferente, nesse viés, se a parte adquire capacidade processual (legitimidade "ad
causam") ou postulatória (legitimidade "ad processum") durante a marcha processual, se não a tinha
quando ajuizou a ação. 6. Inexistem motivos para infirmar a decisão pela extinção do processo, ante a
falta  de  condição  da  ação,  nos termos  da  lei  processual  (ex  vi  do art.  267,  VI,  do CPC/1973 -
extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando não concorrer qualquer das condições da
ação).  7.  Agravo  interno  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  608.253/SP,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017)

5Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[…];
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo;
[…].
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e
grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.



Posto isto, nos termos do art. 485, IV e §3º, de ofício, extingo o processo
sem  resolução  do  mérito  pela  ausência  de  pressuposto  de  desenvolvimento
válido do processo (capacidade processual), restando prejudicada a análise das
Razões Recursais, e, em razão da inversão do ônus sucumbencial causada pela
aplicação do princípio da causalidade, condeno o Apelado a pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados na Sentença.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de maio de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma.  Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


