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DIREITO CONSTITUCIONAL
DIREITOS SOCIAIS
É indispensável o registro do sindicato no Ministério do Trabalho
para poder ingressar em juízo na defesa de seus filiados
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 (art. 8º, II, da CF/88).
STF. 1ª Turma. RE 740434 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/2/2019 (Info 931).
Imagine a seguinte situação hipotética:
O Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão ajuizou ação pedindo para que os escrivães de
polícia ficassem desobrigados de cumprir jornada de sobreaviso além do limite permitido por lei.
A ação não foi conhecida pelo juiz sob o argumento de que o autor não comprovou ter registro no
Ministério do Trabalho.
O argumento invocado pelo magistrado encontra amparo na jurisprudência do STF?
SIM.
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 (art. 8º, II, da
CF/88).
STF. 1ª Turma. RE 740434 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/2/2019 (Info 931).

Informativo 931-STF (27/02/2019) – Márcio André Lopes Cavalcante | 1

Informativo
comentado
Os sindicatos podem fazer a defesa dos direitos e interesses individuais ou coletivos da categoria,
conforme prevê o art. 8º, III, da CF/88:
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;
No entanto, para que os sindicatos possam fazer isso, eles precisam ser registrados no Ministério do
Trabalho.
O registro sindical é o ato que habilita as entidades sindicais para a representação de determinada
categoria.
Mas por que fazer essa exigência? Qual a razão disso?
A exigência desse registro é para garantir o respeito ao princípio da unicidade sindical.
A CF/88 adota o princípio da unicidade sindical, segundo o qual é proibida a criação de mais de um sindicato
na mesma base territorial. Esse princípio está expressamente previsto no art. 8º, II, do texto constitucional:
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
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;
Assim, o Ministério do Trabalho controla para que não exista mais de um sindicato, da mesma categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial.
Nesse sentido:
Súmula 677-STF: 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.
Vale ressaltar que o objetivo do registro do sindicato no Ministério do Trabalho não é o de controlar o
funcionamento da entidade sindical, que goza de liberdade, nos termos do art. 8º, I:
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;
O propósito é unicamente garantir que seja respeitado o princípio da unicidade sindical.
Desse modo, mesmo que o sindicato seja registrado no cartório (serventia extrajudicial), ele só passa a ter
existência legal e somente pode representar os trabalhadores após o registro no Ministério do Trabalho.
Esse é o entendimento consolidado no STF há muitos anos:
(...) 1. 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.
2. 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.
3. O postulado da unicidade sindical, devidamente previsto no art. 8º, II, da Constituição Federal, é a mais
importante das limitações constitucionais à liberdade sindical. (...)
STF. Plenário. Rcl 4990 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04/03/2009.
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É também a posição do STJ:
É indispensável o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para ingresso em juízo
na defesa de seus filiados.
STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 20/04/2017.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
Se os fatos criminosos que teriam sido supostamente cometidos pelo Deputado Federal não se
relacionam ao exercício do mandato, a competência para julgá-los não é do STF
Se os fatos criminosos que teriam sido supostamente cometidos pelo Deputado Federal não se
relacionam ao exercício do mandato, a competência para julgá-los não é do STF, mas sim do
juízo de 1ª instância.
Isso porque o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante
o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas (STF AP 937 QO/RJ, Rel. Min.
Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018).
A apropriação indébita se consuma no ato da inversão da propriedade do bem. Se a inversão
da propriedade ocorreu com a transferência dos recursos da conta bancária da empresa
vítima, com sede em Brasília/DF, efetuada pelo Diretor da entidade, tem-se que a competência
para apurar este delito é do juiz de direito de 1ª instância do TJDFT.
STF. 1ª Turma. Inq 4619 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/2/2019 (Info 931).
Imagine a seguinte situação adaptada:
Alexandre celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público.
No acordo, assinado em 2016, Alexandre confessou a prática de crimes contra a administração pública e,
além disso, delatou a participação de Odair, um Deputado Federal, que teria se apropriado indevidamente
de valores repassados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).
O acordo foi homologado pelo STF.
Denúncia
Com base na delação e nas provas apresentadas por Alexandre e corroboradas pelas diligências
investigatórias, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia, no STF, contra Odair pela prática de
apropriação indébita:
Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
O que o STF fez?
Declinou a competência para a 1ª instância. Isso porque o STF entendeu que os fatos narrados não
estavam relacionados com o exercício do mandato de Deputado Federal por Odair.
Segundo o entendimento atual do STF:
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas.
STF. Plenário AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03/05/2018 (Info 900).
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Em outras palavras, os Deputados Federais e Senadores somente serão julgados pelo STF se o crime tiver
sido praticado durante o exercício do mandato de parlamentar federal e se estiver relacionado com essa
função.
Como, no caso concreto, os crimes, em tese, praticados por Odair não tinham relação direta com seu cargo
de Deputado Federal, o STF entendeu que a competência para julgá-los seria do juízo de 1ª instância.
Qual juízo de 1ª instância será competente para julgar o caso?
Juiz de 1ª instância da Justiça do Distrito Federal.
Por quê?
Segundo o MP, a Confederação Sindical teria repassado indevidamente valores para a conta bancária de
Odair.
A competência territorial é determinada, em regra, pelo lugar em que se consumar a infração, nos termos
do art. 70 do CPP:
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração,
ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.
A apropriação indébita se consuma no ato da inversão da propriedade do bem.
A inversão da propriedade ocorreu com a transferência dos recursos da conta bancária titularizada pela
CNT, empresa com sede em Brasília/DF, efetuada pelo Diretor da entidade em suposto conluio com Odair
e os demais investigados.
Ainda que a efetiva utilização dos recursos tenha ocorrido em outro ente da Federação, essa circunstância
representa pos-factum, que não interfere na consumação do delito.
Em suma:
Se os fatos criminosos que teriam sido supostamente cometidos pelo Deputado Federal não se
relacionam ao exercício do mandato, a competência para julgá-los não é do STF, mas sim do juízo de 1ª
instância.
Isso porque o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas (STF AP 937 QO/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso,
julgado em 03/05/2018).
A apropriação indébita se consuma no ato da inversão da propriedade do bem. Se a inversão da
propriedade ocorreu com a transferência dos recursos da conta bancária da empresa vítima, com sede
em Brasília/DF, efetuada pelo Diretor da entidade, tem-se que a competência para apurar este delito é
do juiz de direito de 1ª instância do TJDFT.
STF. 1ª Turma. Inq 4619 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19/2/2019 (Info 931).
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Sessões
Pleno
1ª Turma
2ª Turma

Ordinárias Extraordinárias
20.2.2019
19.2.2019
19.2.2019

21.2.2019
—
—

Julgamentos
Em curso
2
1
5

Julgamentos por meio
eletrônico*

Finalizados
—
62
2

121
237
242

* Emenda Regimental 51/2016-STF. Sessão virtual de 15 a 21 de fevereiro de 2019.

CLIPPING DA R E P E R C U S S Ã O G E R A L
DJe de 18 a 22 de fevereiro de 2018
REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.172.577 – SP
RELATOR: MINISTRO PRESIDENTE
Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Previdenciário. Benefício concedido judicialmente. Opção por benefício
previdenciário concedido administrativamente. Execução judicial de parcelas previdenciárias cobertas por decisão judicial anteriores à
concessão administrativa. Matéria Infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de repercussão geral.
É infraconstitucional e demanda o revolvimento de fatos e provas a controvérsia relativa à possibilidade de execução de parcelas vencidas de
benefício previdenciário reconhecido judicialmente anteriores à implantação de benefício concedido na esfera administrativa.
Ausência de repercussão geral.

Decisão Publicada: 1

INOVAÇÕES LEGISLATIVAS
18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018
Lei nº 13.809, de 21.2.2019 - Reabre o prazo para opção pelo regime de previdência complementar de que trata o
§ 7º do art. 3º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012. Publicado no DOU em 22.02.2019, Seção 1, Edição nº 38, p. 2.

OUTRAS INFORMAÇÕES
18 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018
Decreto nº 9.713, de 21. 2.2019 - Altera o Decreto nº 9.278, de 5 de fevereiro de 2018, que regulamenta a Lei nº
7.116, de 29 de agosto de 1983, que assegura validade nacional às Carteiras de Identidade e regula sua expedição.
Publicado no DOU em 22.02.2019, Seção 1, Edição nº 38, p. 2.
Supremo Tribunal Federal - STF
Secretaria de Documentação – SDO
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