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SINDICARGAS - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS SECAS E MOLHADAS, 

DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS EM GERAL, GÁS, PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

E VEÍCULOS AUTOMOTORES DE DUAS RODAS E SIMILARES, TRABALHADORES 

DE EMPRESAS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, TRABALHADORES DE 

EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS, TRABALHADORES EM 

ATIVIDADE TRANSPORTADORA DE PORTOS PRIVADOS EM GERAL E 

MOTORISTAS DE CARRETAS, CAMINHÃO E CARROS LEVES EM GERAL DO 

MUNICÍPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ sob o n° 00.408.683/0001-10, localizada em sua sede provisória, na rua 

Capanema, nº 01, quadra 06, Conj. Débora - Dom Pedro - CEP: 69.040-420, neste ato 

representado por seu Presidente, CARLOS GONZAGA NUNES RIBEIRO, brasileiro, 

casado, RG nº 1363318-0 SSP/AM, CPF/MF nº 335.866.402-34, residente e 

domiciliado na rua Olavo Bilac n. 146 “C”, Compensa II, Manaus/AM, por seu 

advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, propor a presente 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA  
 



em desfavor de (1) SETCAM - SINDICATO DAS EMPRESAS DE AGENCIAMENTO, 

LOGÍSTICA E TRANSPORTE AÉREO E RODOVIÁRIO DE CARGAS DO ESTADO DO 

AMAZONAS, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n. 34.482.612/0001-80, com 

sede localizada na Av. Liberalina Loureiro, s/n, Lote 47 - Itapuranga IV, Ponta Negra, 

CEP 69037-116; 

 

(2) SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DROGAS DO ESTADO DO 

AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ n. 02.622.607/0001-39, 

estabelecida nesta cidade na Rua Emílio Moreira, n. 289, bairro Praça 14 de Janeiro, 

CEP 69020-040, telefone: (92) 3248-3394, e-mail: sindidrogas@hotmail.com; 

 

(3) SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LOUÇAS, TINTAS, FERRAGENS, 

MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO DE MANAUS, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ n. 04.170.478/0001-10, estabelecida na Rua 24 de maio, 

n. 324, bairro Centro, CEP 69010-080, telefone: (92) 3635-2495, e-mail: 

adersonfrota@gmail.com";  

 

(4) SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DO 

AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 

04.186.888/0001-50, estabelecida na Rua 24 de maio, n. 324, bairro Centro, CEP 

69010-080; 

 

(5) SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA NO ESTADO DO AMAZONAS, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 04.403.911/0001-10, estabelecida 

nesta cidade na Rua 24 de maio, n. 324, bairro Centro, CEP 69010-080; 

 

(6) SINDICATO DAS EMPRESAS DE RADIOFUSÃO TV E RADIO DO ESTADO DO 

AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 

63.691.240/0001-08, estabelecida nesta cidade na Rua Rio Jutaí, n. 723, Sala 4, 

bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69053-020, telefone: (92) 3236-5137, e-mail: 

sinderpam@gmail.com; 

 

(7) SINDICATO DAS EMPRESSAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO 

AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 



23.006.562/0001-48, estabelecida na Rua Dr. Almino, 216, bairro Centro, CEP 

69005-200; 

 

(8) SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE MANAUS, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.02.526.499/0001-09, estabelecida 

nesta cidade na Av. Joaquim Nabuco, n. 1919, 5º andar, sala 508, bairro Centro, CEP 

69020-031; 

(9) SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE PANIFICACAO E CONFEITARIA DO 

AMAZONAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 

04.183.661/0001-50, estabelecida nesta cidade na Av. Joaquim Nabuco, n. 2074, 

sala 201, bairro Centro, CEP 69020-031; 

 

(10) SINDICATO DA INDUSTRIA DE BEBIDAS EM GERAL DE MANAUS, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 04.215.240/0001-64, estabelecida 

nesta cidade na na Av. Joaquim Nabuco, n. 1919, 5º andar, sala 508, bairro Centro, 

CEP 69020-031; 

 

(11) SINDICATO DAS EMP JORNALISTICAS DO ESTADO DO AMAZONAS, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 63.678.395/0001-04, estabelecida 

nesta cidade na avenida Santa Cruz Machado, nº. 170, no bairro Japiim, telefone: 

(92) 2101-5504/5505, e-mail: aoliveira@jcam.com.br / 

sergio_araujo_@hotmail.com, esta demanda que o sindicato proponente ajuíza pelos 

motivos de fato e de direito aduzidos a seguir. 

 

I – JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS 

 

A presente ação trata da defesa da liberdade sindical e da 

garantia da manutenção da entidade que está sendo ameaçada pela criação de 

obstáculos que inviabilizam o seu funcionamento. Tais fatos atingem o direito a livre 

associação dos filiados e agridem a própria existência da entidade.  

 

Os substituídos não têm condições de arcar com as despesas 

do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar, requerendo a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, nos termos Lei nº 1.060/50 e da Lei nº 5.584/70. 



 

O Sindicato atua em juízo em substituição da categoria, 

prestando os serviços jurídicos necessários, sendo devidos honorários de 20% da 

condenação ou ser arbitrado em valor compatível, acaso não haja condenação em 

pecúnia, de acordo com a Lei nº 5.584/70, Súmula 219, III e V do TST e art. 5º da 

Instrução Normativa 27 do C. TST. 

 

II – LEGITIMIDADE ATIVA 

 

O SINDICARGAS, entidade jurídica de direito privado, tem 

como missão a representação legal e a defesa dos direitos e interesses dos 

trabalhadores em empresas de transportes de cargas secas e molhadas, 

distribuidoras de bebidas em geral, gás, petróleo e seus derivados e veículos 

automotores de duas rodas e similares, trabalhadores de empresas de logística de 

transporte, trabalhadores de empresas de transportes de pequenas cargas, 

trabalhadores em atividade transportadora de portos privados em geral e 

motoristas de carretas, caminhão e carros leves em geral do município de Manaus e 

do estado do Amazonas, portanto, responsável pela representação de todos os 

funcionários das empresas vinculadas aos Sindicatos Patronais indicados no polo 

passivo da demanda. 

 

A Constituição Federal, em seu art. 8º, inciso III, dispõe que 

caberá aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da 

categoria. Confira-se:  

 

“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 me questões jurídicas ou administrativas;” 

 

 

De outro modo o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os 

sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer 



direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele 

representada” (AgReg-RE 197.029). 

 

Com efeito, para a atuação em defesa da categoria, do 

sindicato é inexigível a obtenção de expressa autorização dos sindicalizados, bem 

como inexigível a apresentação da relação nominal daqueles processualmente 

substituídos, conforme assegura a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(REsp 547.690/RS). 

 

Além disso, no próprio Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 

firmados com as requeridas, em suas Cláusulas, respectivamente, reconhecem o 

SINDICARGAS como legítimo representante dos seus empregados nas relações 

trabalhistas.  

Diante disso, tem-se que há legitimidade ativa do Sindicato na 

presente demanda. 

 

III - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

A presente demanda é distribuída perante a justiça do 

Trabalho tendo em vista a sua competência em razão da natureza jurídica da 

questão controvertida verificada pelo pedido e causa de pedir. 

 

A presente ação versa sobre direito sindical que envolva 

sindicato e empregadores almejando determinação judicial para que as empresas 

empregadoras dos sindicalizados mantenham os descontos em folha de pagamento 

das mensalidades dos seus filiados.  

 

Segundo o inciso III do Art. 114 da Constituição Federal 

estabelece, é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre 

representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre 

sindicatos e empregadores. 

 

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado 

sobre assunto e precedentes no qual entendeu que em casos idênticos ao da 



presente ação compete à Justiça do Trabalho dirimir tais controvérsias. Vejamos o 

trecho da decisão que pôs fim ao Conflito de Competência nº 156.425-MS:  

 
“(...) Após a Emenda, a Justiça Laboral passa a deter 

competência para processar e julgar não só as ações 

sobre representação sindical (externa – relativa à 

legitimidade sindical, e interna – relacionada à 

escolha dos dirigentes sindicais), como também os 

feitos intersindicais e os processos que envolvam 

sindicatos e empregadores ou sindicatos e 

trabalhadores. (....)” 

 

Ainda, a entidade autora possui sede nesta cidade, razão pela 

qual compete a Justiça do Trabalho de Manaus a apreciação dos pedidos.  

 

IV – QUADRO FÁTICO  

 

A Reclamante é entidade sindical de âmbito estadual que tem 

como missão a representação legal e a defesa dos direitos e interesses dos 

trabalhadores das empresas de transportes de cargas leves e pesadas do estado do 

amazonas. 

 

Ocorre que todos os anos essa entidade sindical vem lutando 

junto as empresas por melhores condições em favor dos trabalhadores desse 

segmento de transporte, isto é, conquistando direitos para essa categoria, visando 

sempre o bem-estar desses cidadãos trabalhadores, quais sejam, cesta básica, plr, 

taxa médica, pts e outros benefícios. 

 

No entanto, tais direitos que já foram conquistados por essa 

entidade sindical, seus efeitos têm abrangência geral, ou seja, abrangem a todos 

trabalhadores da categoria, sendo associados e não associados. No entanto, os 

trabalhadores que contribuem com esse ente sindical estão insatisfeitos revoltados, 

uma vez que os empregados não associados, ou seja, que não contribuem, sejam 

beneficiados com tais direitos da mesma forma que os empregados associados, 

situação essa que motiva a desassociasão dos empregados desse ente sindical.   

 



 Com efeito, essa situação vem causando discórdia entre 

trabalhadores, bem como enorme prejuízo financeiro a essa entidade sindical, visto 

que todos os meses dezenas de empregados vêm se desassociando, uma vez que não 

existe nenhuma regra para diferenciar o empregado associado e o empregado não 

associado no que se refere aos direitos conquistados pela categoria desse segmento 

(Convenção Coletiva de Trabalho).  

 

Em face dessa desproporcionalidade, essa entidade sindical 

vem sendo constantemente procurados por centenas de trabalhadores associados 

dessa categoria, isto é, empregados que pagam em dia suas contribuições 

associativas junto ao ente sindical, ora Reclamante, para que o sindicato tome 

providências nesse sentido que criar regras, caso contrário, esses empregados 

deixaram de contribuir com a referida contribuição sindical, tendo em vista que não 

terão nenhum prejuízo, uma vez que o empregado sendo associado ou não 

usufruirão desses direitos de qualquer maneira.       

 

Ressalta-se que tais verbas são essenciais ao custeio das 

atividades sindicais fomentadas pela Constituição Federal, sem estas as entidades 

sindicais estão fadadas a fecharem as suas portas. 

 

Desse modo Excelência resta latente a necessidade de esse 

juízo se manifestar no sentido de declarar que tais direitos conquistados pelos 

trabalhadores associados que contribuem com a CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVAS a 

esse ente social, somente eles terão direito de usufrui-los, visto a não existência de 

uma legislação que possa dirimir tais desproporcionalidades entre associado e não 

associado, portanto, busca-se a palavra do poder judiciário no sentido de colocar um 

fim nessa discussão jurídica.   

 

Mediante o exposto não restou alternativa ao Sindicato 

Reclamante senão a propositura da presente ação trabalhista com o fito de evitar a 

continuidade de prejuízo financeiro desse ente sindical já concretizado, tendo em 

vista que com a desassociarão de seus empregados, inviabilizará seu 

funcionamento, bem como a manutenção da estrutura sindical (pagamento de 

funcionários, manutenção do balneário, gasolina para o transporte, pagamento de 



reclamação trabalhista junto justiça do trabalho, enfim, tendo que fechar as portas 

da instituição sindical. 

 

Para efeito de conhecimento de Vossa Excelência, bem como 

para reforçar o objeto dessa ação declaratória, recentemente a Justiça do Trabalho 

de São Paulo, precisamente a 30ª Vara do Trabalho da Capital, teve que enfrenta a 

questão, onde proferiu sentença na reclamatória trabalhista n. 01619-2009-030-02-

00-9, o qual se manifestou a respeito da matéria em exame, in verbis: 

 

“...... Devolução de descontos 

O autor pediu a devolução de descontos efetuados em 

seu salário relativos contribuição confederativa e 

assistencial, pois a eles não anuiu, tampouco era 

filiado ao sindicato beneficiário. 

 

A contribuição confederativa (CF, art. 8ª, IV) é 

devida somente pelos empregados filiados ao sindicato 

respectivo (Súmula STF n. 666), por uma exigência 

lógica do princípio da liberdade sindical (TRT/SP – 

RO 01685 – 1998-462-02-00-2, Rel. Des. Francisco 

Ferreira Jorge Neto, 7ª Turma, DOE 30-07-2004). 

A contribuição assistencial visa a custear as 

atividades assistenciais dos sindicatos, 

principalmente no curso de negociações coletivas. A 

contribuição confederativa destina-se ao 

financiamento do sistema confederativo de 

representação sindical patronal ou obreira. Destas, 

somente a segunda encontra previsão na Constituição 

Federal (art. 8º, IV), que confere a assembleia geral 

atribuição para criá-la. Esse dispositivo 

constitucional garantiu a sobrevivência da 

contribuição sindical, prevista na CLT, por ter 

caráter parafiscal, e exigível de toda categoria 

independente de filiação. (RE 224.885-aGr, Rel. Min. 

Ellen Gracie, julgamento em 8-604. DJ de 6-8-04) 

  

 Nesse mesmo sentido se manifestou o Ministério Público do 

Trabalho do Rio de Janeiro quanto a matéria em exame:  

 



INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVILO 

 

 Trata-se de notícia de fato formulada 

sigilosamente em face do SINDICATO DA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(SINDUSCON RIO), relatando, nos exatos termos, que: 

“Sindicato só dará direito ao vale refeição e vale 

alimentação a quem aderir a contribuição sindical. 

Isto está na Convenção Coletiva de 2018/2019. Quem 

não quer se sindicalizar, tem que ir ao sindicato 

para não aderir”. 

 Pois bem, particularmente no que 

concerne à denúncia, não se vislumbra. In casu, 

fundamento justificador da atuação do Ministério 

Público do Trabalho, consoante suas atribuições 

constitucionais e legais estatuídas na Constituição 

Federal e na Lei Complementar n. 75/93. 

 

 Justificamo-nos 

 

A notícia de fato aborda tema trazido pela reforma 

trabalhista, Lei 13.467/2017, em relação a 

contribuição sindical compulsória devida por todo 

integrante da categoria, conforme disciplina dos 

artigos 578 e 579 da CLT. 

 A partir da Lei n. 13.467/2017, 

instituiu-se a faculdade na cobrança dessa 

contribuição. Em uma primeira leitura do novo 

tratamento legal, observa-se que o simples fato de 

pertencer a categoria já não mais autoriza a cobrança 

da contribuição, devendo ser obtida, de forma prévia 

e expressa, a manifestação de vontade dos 

participantes da categoria. 

Deve-se pontuar, contudo, que a inovação legislativa 

deve ser interpretada em conjunto com as demais 

disposições do ordenamento jurídico. 

 A primeira delas diz respeito ao 

aspecto da ausência de reforma do sistema da 

organização sindical, uma vez que a reforma 



trabalhista não alterou o regime da unicidade 

sindical, previsto no art.  8º, inciso II, da CF. 

 Tem-se que o modelo sindical 

brasileiro, portanto, continua, em sua essência, com 

traços do modelo corporativista, marca fundamental da 

contribuição sindical compulsória e que justificava 

a recepção dessa contribuição pela CF/88, mesmo à luz 

do princípio da liberdade sindical, como já decidiu 

o STF na ADPF 126/2008. 

 Dessa forma, ausente a modificação do 

lastro fundamental da organização sindical 

brasileira, a faculdade trazida pela  Reforma 

Trabalhista não pode ser compreendida de maneira 

absoluta, devendo ser sopesada à luz do modelo 

brasileiro de unicidade sindical. 

 Por outro lado, é fato que o art. 513, 

alínea “e”, da CLT não foi alterada pela reforma, de 

modo que ainda compete ao sindicato a prerrogativa de 

impor contribuição a todos aqueles que participarem 

de determinada categoria. 

 A título de orientação, vale dizer que 

a ANAMATRA aprovou em 2ª Jornada de Direito do 

Trabalho anunciado que autoriza a Assembleia Sindical 

a instituir essa contribuição. 

 

ENUNCIADO Nº 38 ANAMATRA 

 

CONTRIBUIÇÃO SINDICALI 

 

I- É lícita a autorização coletiva prévia e 

expressa para o desconto das contribuições 

sindical e assistencial, mediante assembleia 

geral, nos termos do estatuto, se obtida 

mediante convocação de toda a categoria 

representada especificamente para esse fim, 

independentemente de associação e 

sindicalização. 

 

II- A decisão da assembleia geral será obrigatória 

para toda a categoria, no caso das convenções 

coletivas, ou para todos os empregados das 



empresas signatárias do acordo coletivo de 

trabalho. 

 

III- O poder de controle do empregador sobre o 

desconto da contribuição sindical é 

incompatível com o caput do art. 8º da 

Constituição Federal e com o art. 1º da 

Convenção 98 da OIT, por violar os princípios 

da liberdade e da autonomia sindical e da 

coibição aos atos antissindicais.” 

Constituição Federal e art. 1º da Convenção 98 da 
OIT, por violar os princípios da liberdade e da 
autonomia sindical e da coibição aos atos 
antissindicais. 

 Não bastasse todas considerações 
acima, devemos recordar que há elevados custos na 
manutenção dos sindicatos e no exercício pleno de 
aqueles deveres elencados no art. 592 da CLT e que, 
em que pese a ajuizamento de ações pleiteando a 
inconstitucionalidade da reforma trabalhista, não há, 
até o momento, um pronunciamento definitivo do Poder 
Judiciário sobre a questão, motivo pelo qual a 
contribuição sindical está, a princípio sujeito ao 
recolhimento facultativo. Portanto, a princípio, não 
contam os sindicatos como recursos para sobreviver e 
atuar na defesa da categoria, razão pela qual tem 
estipulado, em suas normas coletivas, algumas formas 
de financiamento. 

 No caso dos autos, é preciso registrar 
que o fornecimento de “cesta básica” e “vale 
refeição” por não decorrerem de obrigação com 
previsão legal, dependem da atuação do sindicato ao 
qual o denunciante não tem interesse em filiar-se ou 
contribuir financeiramente. 

 Impedir que os sindicatos estabeleçam 
essas formas de financiamento alternativo, não só 
afasta o trabalhador do debate legítimo sobre o 
financiamento de uma entidade que obrigatoriamente o 
representa, como estimula denuncia, como a presente, 
por parte dos chamados “caroneiros” – beneficiários 
das vantagens advindas da representação que não 
querem arcar com os custos. Não pode esse Parquet 
estimular tal pratica. 

 Assim, e considerando que uma possível 
atuação do Ministério Público do Trabalho só 
agravaria ainda mais o lamentável caos instaurado 
pela reforma trabalhista, prejudicando sobremaneira 
os trabalhadores, indefiro a instauração de inquérito 
civil público. 



 Dê-se ciência às partes. Transcorridos 
os prazos recursais, encaminhem-se à ciência à Câmara 
de Coordenação e Revisão (CCR), segundo preconiza o 
Enunciado n. 22 da CCR. 

    Rio de Janeiro, 27 de junho de 2018 

HELOISE INGERSOLL SÁ 

PROCURADORA DO TRABALHO 

 

V – TUTELA DE URGÊNCIA 

 

O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 300, institui a 

tutela de urgência, nos seguintes termos:  

 
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.  

 

 

Mediante o que será exposto nos tópicos a seguir, está 

amplamente demonstrada a desproporcionalidade entre empregados associados e 

não associados no que se refere a direitos conquistados pela categoria, bem como a 

ausência de uma legislação que possa dirimir tal anomalia. 

 

Ressalta-se que a receita das mensalidades sindicais sustenta 

toda a atividade da Reclamante. Pelo ar de autorização de desconto anexado tem-se 

o que o Sindicato percebe mensalmente, devendo levar-se em consideração que esse 

valor é destinado ao pagamento de todas as despesas para a manutenção da 

estrutura do referido sindicato. 

 

Nota-se que praticamente toda a receita das mensalidades é 

usada em pagamento dos empregados do sindicato, despesas de custeio e atividade 

sindical. A ausência dessas contribuições prejudicará a subsistência do Sindicato 

bem como a da família dos trabalhadores que prestam serviços para a Entidade.  

 



O fechamento da folha de pagamento dos trabalhadores 

ocorre todos os meses. Com a desassociasão de empregados todo os meses está 

sendo visível a diminuição na arrecadação associativa desse ente sindical, o que vem 

comprometendo o cumprimento de todos os compromissos desta entidade. 

 

Desta feita, a tutela de urgência justifica-se pelo perigo 

iminente a violação ao princípio da proporcionalidade (que em inúmeras 

oportunidades é tratado como princípio contido no âmbito da razoabilidade) tem 

por finalidade precípua equilibrar os direitos individuais com os anseios da 

sociedade. 

 

Esse princípio, largamente adotado pela jurisprudência 

alemã do pós-guerra, preceitua que nenhuma garantia constitucional goza de valor 

supremo e absoluto, de modo a aniquilar outra garantia de valor e grau equivalente. 

 

Na seara administrativa, segundo o mestre Dirley da Cunha 

Júnior, a proporcionalidade “ é um importante princípio constitucional que limita a 

atuação e a discricionariedade dos poderes públicos e, em especial, veda que a 

Administração Pública aja com excesso ou valendo-se de atos inúteis, desvantajosos, 

desarrazoados e desproporcionais”. 

 

Complementando, a professora Fernanda Marinela assevera 

que embora referido princípio não esteja expresso no texto constitucional, alguns 

dispositivos podem ser utilizados como paradigmas para o seu reconhecimento, 

como, por exemplo, o artigo 37, combinado com o artigo 5º, inciso II e o artigo 84, 

inciso IV, todas da Magna Carta.  

 

No mesmo sentido o perigo da continuidade do dano é 

evidente, em razão da a falta da receita que ocorrerá pela desassociasão de 

empregados e, consequentemente a falta de contribuição desses associados, fato 

este que será agravado com a diminuição da renda mensal e a inadimplência da 

instituição com seus credores, prejudicando não apenas o Autor, mas 

principalmente os trabalhadores filiado que goza de benefícios mediados pela 



entidade e que serão suspensos/extintos com a provável e involuntária 

inadimplência, ou até mesmo extinção do sindicato por insuficiência de recursos. 

 

Ademais, o sindicato está em processo de negociação coletiva 

o que envida esforços e recursos da entidade para garantir a plena e efetiva 

representação da categoria e tais obstáculos inviabilizarão o exercício da atividade 

sindical como um todo, especialmente na sua atividade principal que é a 

representação dos trabalhadores junto a empresa. 

 

 

 

 

VI – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

VI.1 – DA NORMA ATACADA- O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE 

TRABALHADOR ASSOCIADO E NÃO ASSOCIADO, REFERENTE DIREITOS 

CONQUISTADOS PELO ENTE SINDICAL EM QUE BENEFICIA TODOS 

EMPREGADOS.   

 

VI. 2  – DA INCONSTITUCIONALIDE FORMAL POR VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO 

ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Conforme o conteúdo do inciso IV do artigo 8º da Constituição 

da República, que assegura às entidades sindicais o desconto em folha das suas 

contribuições:  

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
[...]  
 

IV - a assembleia 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;  

 
A consolidação desse dispositivo encontra respaldo na 

Súmula Vinculando nº 40 do E. STF, vajamos:  

 



A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição 

Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.  

 

 

VII - DOS PEDIDOS  

 

Ante ao exposto, requer:  

a) a concessão do benefício da Justiça Gratuita com 

fundamento no art. 99, § 3º do Novo Código de Processo Civil, artigo 4º, § 1º, da Lei 

1.060/50 e da Lei nº 5.584/70; 

 

b) A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, nos moldes 

dos artigos 294, 297 e 300 do CPC/15, inaudita altera parte, para declarar que 

somente pode gozar de direitos conquistados pela categoria, com previsão em 

Convenção pColetiva, os EMPREGADOS ASSOCIADOS A INSTITUIÇÃO SINDICAL A 

QUE PERTENCE, ou seja, somente aqueles que contribui com o ente sindical, bem 

como determinar aos Sindicatos Requeridos que comuniquem formalmente todas 

as empresas por eles representadas o teor da decisão. Quanto as demais empresas 

não associadas no SETECAM, que sejam informadas da decisão pelo próprio ente 

sindical, ora reclamante. 

 

c) Para fins de celeridade e economia processuais, atribua à 

decisão de tutela de urgência a força de ofício para o fiel cumprimento do nela 

determinado, a ser expedido a todas as empresas indicadas na lista anexa aos autos, 

para notificação do responsável pela folha de pagamento da respectiva empresa a 

qual são vinculados os substituídos para que cumpra a tutela provisória, sob pena 

de responsabilização pessoal e multa por atraso; 

 

d) a citação dos sindicatos patronais para que cumpram a 

liminar imediatamente sob pena de pagamento de multa diária no valor arbitrado 

por V. Excelência e para que contestem a presente, se quiserem, sob pena de 

aceitação da matéria fática; 

 



e) no mérito, a procedência dos pedidos, para confirmar a 

tutela provisória e: 

 

(e.I) declarar o direito da Autora, na condição de 

representantes da categoria, que somente os empregados associados, que contribui 

com o ente sindical, poderão se beneficiar dos direitos previsto em convenção 

coletiva, conquistados pela categoria. 

 

f) condenar os réus ao pagamento de honorários no patamar 

de 20% do valor da causa;  

 

(g) condenar a Ré em:  

 

(g.) obrigação de fazer, para que comuniquem formalmente 

todas as empresas por eles representadas o teor da decisão, para que comuniquem 

aos seus empregados da decisão, ou seja, que SOMENTE EMPREGADOS QUE 

CONTRIBUI COM O ENTE SINDICAL tem direito de gozar dos benefícios 

conquistados pela categoria, previsto em Convenção Coletiva; 

  

h) provar o alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, seja documental, testemunhal ou pericial, desde que moralmente 

legítimos e obtidos de forma lícita;  

 

i) por fim, requer que as publicações sejam feitas 

exclusivamente em nome do advogado Amadeu Jardim Maués Filho, sob pena de 

nulidade, nos termos do art. 272 §5º do CPC.  

 

Atribui-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

ressaltando-se que se trata de causa de valor inestimável por envolver direito a 

representação sindical. 

 

Termos em que, requer deferimento. 

 

 



Manaus, 02 de setembro de 2019. 

 

 

 

AMADEU JARDIM MAUÉS FILHO 

OAB/AM n. 6.059 

 

DOCUMENTOS ANEXOS: 

 

1- PROCURAÇÃO 
2- DOCUMENTOS PESSOAS DO PRESIDENTE DO SINDICARGAS 
3- ATA DE POSSE 
4- ESTATUTO SOCIAL 
5- CONTRACHEQUES DOS ASSOCIADOS INSATISFEITOS  
6- SENTENÇA DO JUIZ DA 30ª VARA DO TRABALHO DO TRT2ª/SP 
7- PARECER DO MPT/RJ 
8- RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE NÃO DISCONTAM A CONTRIBUIÇÃO DOS 

SEUS EMPREGADOS   



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
14ª Vara do Trabalho de Manaus
TutAntAnt 0000980-49.2019.5.11.0001
REQUERENTE: SINDICARGAS/AM
REQUERIDO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE AGENCIAMENTO, 
LOGISTICA E TRANSPORTES AEREOS E RODOVIARIOS DE CARGAS DO 
ESTADO DO AMAZONAS - SETCAM, SINDICATO DO COMERCIO 
VAREJISTA DE DROGAS DO ESTADO DO AMAZONAS, SINDICATO DO 
COMERCIO VAREJISTA DE LOUCAS, TINTAS, FERRAGENS, MATERIAL 
ELETRICO E DE CONSTRUCAO DE MANAUS, SINDICATO DO COMERCIO 
ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DO AMAZONAS, SINDICATO 
DO COMERCIO VAREJISTA NO ESTADO DO AMAZONAS, SINDICATO DAS 
EMPRESAS DE RADIODIFUSAO TV E RADIO DO ES, SINDICATO DOS EMP.
EM EMP.DE ASSEIO E CONS. DO EST.DO AM, SINDICATO DA INDUSTRIA 
DA ALIMENTACAO DE ANAPOLIS, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE 
PANIFICACAO E CONFEITARIA DO AMAZONAS, SINDICATO DA 
INDUSTRIA DE BEBIDAS EM GERAL DO AMAZONAS, SINDICATO DAS EMP 
JORNALISTICAS DO ESTADO DO AMAZONAS

I. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA

ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta pelo SINDICARGAS - SINDICATO DOS

TRABALHADORES EMEMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS SECAS E MOLHADAS,

DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS EM GERAL, GÁS, PETRÓLEO E SEUS DERIVADOSE

VEÍCULOS AUTOMOTORES DE DUAS RODAS E SIMILARES, TRABALHADORESDE

EMPRESAS DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, TRABALHADORES DEEMPRESAS DE

TRANSPORTES DE PEQUENAS CARGAS, TRABALHADORES EMATIVIDADE

TRANSPORTADORA DE PORTOS PRIVADOS EM GERAL EMOTORISTAS DE CARRETAS,

CAMINHÃO E CARROS LEVES EM GERAL DOMUNICÍPIO DE MANAUS E DO ESTADO DO

 contra os sindicatos patronais AMAZONAS SETCAM - SINDICATO DAS EMPRESAS DE

AGENCIAMENTO,LOGÍSTICA E TRANSPORTE AÉREO E RODOVIÁRIO DE CARGAS DO

 ESTADO DOAMAZONAS, SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DROGAS DO

,ESTADO DO AMAZONAS SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LOUÇAS, TINTAS,

, FERRAGENS, MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO DE MANAUS SINDICATO DO

, COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DO ESTADO DO AMAZONAS SINDICATO DO

, COMÉRCIO VAREJISTA NO ESTADO DO AMAZONAS SINDICATO DAS EMPRESAS DE

, RADIOFUSÃO TV E RADIO DO ESTADO DO AMAZONAS SINDICATO DAS EMPRESSAS DE



, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE

, ALIMENTAÇÃO DE MANAUS SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE PANIFICACAO E

, CONFEITARIA DO AMAZONAS SINDICATO DA INDUSTRIA DE BEBIDAS EM GERAL DE

 e MANAUS SINDICATO DAS EMP JORNALISTICAS DO ESTADO DO AMAZONAS.

 O feito foi distribuído por prevenção a este Juízo da 14ª VTM. O Sindicato

Autor entende que a 14ª Vara do Trabalho é o juízo prevento para o exame da causa. Na primeira folha da

prefacial, aponta que a presente demanda possui vínculo com a  objeto do processo n.Ação Civil Pública

0000371-76.2018.5.11.0009, feito que tramita nesta Vara Trabalhista.

Iniciando o relato dos fatos, o Sindicato Reclamante informa que os direitos

conquistados pela entidade sindical são usufruídos por todos os trabalhadores da categoria profissional

representada pelo sindicato, sejam eles associados ou não.

Relata que os trabalhadores associados, que contribuem com o ente sindical,

não concordam que tais benefícios sejam estendidos aos empregados não associados, porque eles nada

contribuíram para a obtenção dessas benesses.

Sustenta que a inexistência de diferenciação entre associados e não

associados vem motivando o desligamento de dezenas de associados, todos os meses.

Informa que centenas de trabalhadores associados buscaram a administração

do Sindicato Autor, para solicitar providências em relação aos empregadores que se desligaram da

agremiação sindical, sob pena de também deixarem de contribuir com a entidade, se permanecer a

equiparação.

Ressalta que tais receitas são essenciais ao custeio das atividades sindicais

fomentadas pela Constituição Federal e que, sem as contribuições, os sindicatos estão fadados a fechar suas

portas.

Afirma que a desassociação dos empregados inviabilizaria seu funcionamento

e a manutenção da própria estrutura sindical, que envolve o pagamento de empregados, a manutenção do

balneário, o custeio de gasolina para o transporte, o pagamento de assessoria jurídica para o ajuizamento de

reclamações trabalhistas etc.

Menciona sentença proferida pelo juízo da 30ª Vara do Trabalho de São

Paulo, na reclamatória trabalhista n. 01619-2009-030-02-00-9.



Transcreve decisão do Ministério Público do Trabalho do Estado do Rio de

Janeiro, no qual a Procuradora do Trabalho.

Mais adiante, justificou o pedido de tutela provisória de urgência. Ressalta

que se encontra "amplamente demonstrada a desproporcionalidade entre empregados associados e não

associados no que se refere a direitos conquistados pela categoria, bem como a ausência de uma legislação

.que possa dirimir tal anomalia"

Aduz que a receita das mensalidades sindicais sustenta toda a atividade do

Reclamante.

Argumenta que "praticamente toda a receita das mensalidades é usada em

, e complementa que pagamento dos empregados do sindicato, despesas de custeio e atividade sindical" "a

ausência dessas contribuições prejudicará a subsistência do Sindicato bem como a da família dos

.trabalhadores que prestam serviços para a Entidade"

Aponta que já se tornou nítida a diminuição na arrecadação associativa do

Sindicato Requerente, o que vem comprometendo o cumprimento de todos os compromissos da entidade e

causando o risco de inadimplência da instituição junto a seus credores, prejudicando não apenas o Autor,

mas, sobretudo, os trabalhadores filiados que usufruem dos benefícios obtidos pelo sindicato, além de

colocar a entidade em risco de fechamento por insuficiência de recursos.

Mais adiante, noticia que o sindicato está em processo de negociação

coletiva, sendo necessário o uso de recursos financeiros da entidade para garantir a plena e efetiva

representação da categoria, acrescentando, ainda, que tais obstáculos inviabilizarão o exercício de toda a

atividade sindical, especialmente de sua atividade precípua, que é a de representar os trabalhadores junto às

empresas.

Postula a concessão da tutela provisória de urgência, para (1) reconhecer

exclusivamente aos empregados associados o direito de usufruir dos benefícios obtidos por meio de

Convenção Coletiva de Trabalho; (2) determinar aos Sindicatos Patronais Requeridos que comuniquem

formalmente a todas as empresas por eles representadas o teor da decisão; e (3) determinar ao Reclamante

que comunique o inteiro teor da decisão às empresas não associadas ao SETECAM.

É o relatório. Passo a decidir sobre o pedido de tutela provisória de

urgência.



II. FUNDAMENTAÇÃO

 Sigo, inicialmente, à análise da prevenção.

De acordo com o Diploma Processual Civil, em seu art. 55, reputam-se

conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. A Ação Civil Pública

objeto do processo n. 0000371-76.2018.5.11.0009, que motivou a distribuição por dependência a esta 14ª

VTM, foi ajuizada pelo mesmo Reclamante contra os mesmos sindicatos patronais ora Reclamados, com

fundamento na mesma causa de pedir. Trata-se, portanto, de causas conexas, conforme normatiza o Código

de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a
causa de pedir.

Em síntese, as ações são conexas, visto que lhes é comum a causa de pedir,

nos termos do art. 55, , do CPC, o que justifica a distribuição ao juízo prevento, a teor do quecaput

determina o art. 58 do mesmo diploma.

Passo a analisar o pedido de tutela provisória de urgência.

O novo Código de Processo Civil destina regramento próprio para a chamada

tutela provisória (Livro V), fundada em urgência (pretensão antecipada ou pretensão cautelar) ou evidência,

conforme dicção do CPC, artigos 294 e seguintes, aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho, à

vista dos permissivos do art. 15 da referida norma e da CLT, art. 769 (IN nº 39, do TST, art. 3º, VI).

Ademais, o CPC em seu art. 9º, parágrafo único, inciso I, autoriza a prolação

de decisão sem audiência da parte contrária na hipótese de tutela provisória de urgência, como é o caso da

concessão de tutela provisória de urgência, seja ela postulada em caráter antecedente ou incidente (CPC,

artigo 300, § 2º).

 Recebo, assim, o requerimento do Sindicato Reclamante como pretensão de

tutela provisória de urgência de natureza antecipada incidental.

De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será

concedida sempre que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou

orisco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



(...)

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Em outras palavras, para que o juiz tome uma medida de tal caráter, devem

estar presentes o fundado temor de que a demora causará dano grave à parte, bem como o suporte fático e

jurídico mínimo a respaldar o direito que se busca tutelar.

Analisando os fatos narrados e os documentos apresentados em sede de

cognição sumária, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela

provisória elencados no art. 300 e seguintes do CPC.

A uma, porque existem elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do

direito. O sindicato reclamante instruiu sua peça de ingresso com cópias dos contracheques de associados

que buscaram providências junto à administração da entidade (Id 3c70dfa), individualizando, desse modo, os

empregados que ameaçam se desvincular da agremiação sindical.

E, a duas, porque há evidente risco ao resultado útil do processo, posto que há

o fundado receio de que a entidade venha a se extinguir pela desvinculação em massa de seus associados, ou,

no mínimo, que a agremiação seja colocada em situação de insolvência grave e iminente.

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, a teor do que

determina o § 2º do art. 300 do CPC, razão pela qual vislumbro que o pedido do sindicato reclamante

encontra respaldo em dispositivo legal expresso. Além disso, a decisão antecipada, na forma como foi

requerida pelo sindicato, não é suscetível de acarretar perigo de irreversibilidade. Ao contrário, o risco de

irreversibilidade existirá se o ente deixar de existir em decorrência desvinculação massiva de seus associados

e/ou pelo acúmulo de dívidas por ausência de recursos.

Diante desse contexto, a concessão liminar da tutela provisória é medida que

se impõe.

DISPOSITIVO

Dessa forma, sem maiores delongas, acolho a pretensão provisória e,

lastreado nas razões que já expus, DEFIRO, POIS, MEDIDA LIMINAR, NO SENTIDO DE CONCEDER A

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PLEITEADA NOS AUTOS DA TutAntAnt-0000980-

49.2019.5.11.0001, para:



1) reconhecer exclusivamente aos empregados associados do Sindicato

Reclamante SINDICARGAS o direito de usufruir dos benefícios já obtidos ou que venham a ser obtidos

como resultado de Convenções Coletivas de Trabalho intermediadas pela entidade Autora;

2) DETERMINAR aos Sindicatos Reclamados que comuniquem

formalmente a todas as empresas por eles representadas, dando-se-lhes ciência do inteiro teor desta decisão;

3) DETERMINAR ao Reclamante SINDICARGAS que oficie às empresas

não associadas ao SETECAM, dando-se-lhes ciência do inteiro teor desta decisão;

4) ATRIBUIR à presente decisão força de mandado judicial junto às

empresas relacionadas no rol constante dos documentos Id 6e8d19a, Id ecd1e8f e Id 60c55c9, às quais

deverá o sindicato autor dar conhecimento para o fiel cumprimento das determinações aqui contidas, em

homenagens aos princípios da celeridade e da economia processuais;

5) ESTABELECER multa a ser aplicada aos Reclamados na hipótese de

descumprimento desta decisão, em montante que arbitro no valor de R$ 100,00 por cada empregado da

categoria profissional representada pelo Sindicato Reclamante, sem prejuízo de responsabilização pessoal

dos gestores.

NOTIFIQUEM-SE os Requeridos para conhecimento e cumprimento da

presente decisão, bem como para comparecer à audiência inaugural ora pautada para 12/12/2019 às

.10h30min

Cumpra-se.

MANAUS, 7 de Outubro de 2019

PEDRO BARRETO FALCAO NETTO
Juiz(a) do Trabalho Titular
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