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AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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RÉU: SINDICATO XXX 

PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do Promotor de 

Justiça da Cidadania, Titular da 3ª Promotoria de Justiça, Dr. César Luiz Paiva Correia, 

ajuizou Ação Civil Pública, Obrigação de Fazer, Ação de Prestação de Contas, contra o 

XXX, pleiteando a apresentação das contas do atual mandato (fls. 02/05). Juntou os 

documentos de fls. 06/129. 

O XXX apresentou a contestação de fls. 133/147, acompanhada dos documentos 

de fls. 148/266. 

Intimado acerca do interesse no andamento do feito, o Promotor de Justiça 

confirmou o interesse da Instituição no seu “normal andamento” em 18/05/2010 (fl. 273). 

Em 03/02/2015, o Dr. Ulisses Campos de Araújo, substituto legal do Dr. César 

Luiz Paiva Correia, determinou a remessa dos autos ao CAOCIFE – Centro de Apoio 

Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações e Eleitorais, por entender “tratar-se 

de matéria estranha ao GEIDEF” (Grupo de Atuação Especial em Defesa dos Direitos dos 

Idosos e das Pessoas com Deficiência). Por sua vez, a Dra. Maria de Fátima Silveira Passos 

de Macedo, Coordenadora do CAOCIFE, mediante despacho, deixou de receber os autos e 

os encaminhou ao CAODH – Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, sob o 

fundamento de que “é do Promotor de Cidadania a atribuição para propor e acompanhar 

Ações Civis Públicas”. 

Diante do impasse, o Coordenador do CAODH remeteu os autos à Procuradoria-

Geral de Justiça, para que dirimisse o possível conflito negativo de atribuições. 

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Dr. Geder Luiz 

Rocha Gomes, em despacho datado de 25/02/2015, entendendo que o Promotor de Justiça 

subscritor da inicial “não declinou, em nenhum momento de suas atribuições”, determinou o 

retorno dos autos àquele Promotor de Justiça ou ao seu substituto legal, para manifestação. 

Assim, os autos voltaram às mãos do Dr. Ulisses Campos de Araújo, que, em 

1º/04/2015, se dirigiu ao Procurador-Geral de Justiça, considerando que a ação em tela 

“versa sobre prestação de contas de sindicato” e que inexiste qualquer conexão com idosos e 

deficientes, atribuição do GEIDEF, sugerindo a remessa “à Promotoria de Fundações, uma 

vez que os sindicatos podem ser equiparados às fundações e associações”.     

Finalmente, em face do despacho, datado de 11/05/2015, da lavra do Exmo. 

Promotor de Justiça Chefe de Gabinete, Dr. Adalvo Nunes Dourado Júnior, os autos 

aportaram nesta Promotoria de Justiça, integrante do Núcleo do Terceiro Setor, “para 

conhecimento e adoção das providências necessárias”.  

Eis o necessário relatório. Segue-se o pronunciamento. 

No dia 02/12/2004, dois associados do XXX dirigiram-se à Promotoria de 

Justiça da Cidadania requerendo a intervenção do Ministério Público em razão de supostas 

irregularidades atribuídas aos “atuais Diretores” do XXX (fls. 07/14), entre as quais “a falta 

de prestação de contas”, por entenderem  



“que é atribuição do Ministério Público, como guardião dos interesses 

sociais e curador do patrimônio social, fiscalizar os Sindicatos (sic) que, 

pela sua natureza de órgão de classe de funcionários públicos não estejam 

submetidos à fiscalização do Ministério do Trabalho como os demais.  

Essa argumentação convenceu inteiramente o laborioso Titular da 3ª Promotoria 

de Justiça da Cidadania, que propôs a presente ação. 

Os equívocos desse entendimento, no entanto, foram expostos, quase 

exaustivamente, na contestação do XXX: 

1) 1ª preliminar: ilegitimidade ativa do Ministério Público, em face de 

“a causa não versar sobre lesão a direitos coletivos ou difusos, mas sim, 

prestando-se para atender a interesses exclusivamente individuais, 

privados e disponíveis, pelo que não apresentam relevante valor social 

que justifique a legitimação excepcional do Ministério Público”.  

2) 2ª preliminar: inépcia da inicial: “Embora o Ministério Público do 

Estado da Bahia em sua peça inicial faça alusão à representação 

oferecida pelos Srs. Adalto Alves de Oliveira e Erik Nogueira 

Bragança, que questiona a falta de Prestação de Contas da Diretoria 

atual do Sindicato-Réu, não indica objetivamente quais situações 

pretende ver atendidas, não delimitando com propriedade o objeto da 

lide”. 

3) 3ª preliminar: “por inadequação da via eleita, porquanto Ação Civil 

Pública, nos termos propostos inexiste em nosso ordenamento jurídico, 

não podendo ser substituta da Ação de Prestação de Contas”. 

4) Mérito: ultrapassadas as preliminares, pede que a ação seja julgada 

improcedente, por ter cumprido o estabelecido no seu Estatuto, 

apresentando como prova as Atas das Assembleias Gerais em que 

foram aprovadas as referidas contas: AGE realizada em 14/12/2004, 

referente aos exercícios de 2001 a 2003 (fl. 194); AGO realizada em 

10/12/2005, referente ao exercício de 2004 (fl. 219); AGE realizada em 

28/04/2006, referente ao exercício de 2005 (fl. 262). 

Diante da afirmação do ilustre Colega do GEIDEF, de que “os sindicatos podem 

ser equiparados às fundações e associações”, deve-se esclarecer que entre as pessoas 

jurídicas de direito privado relacionadas no Código Civil, encontram-se as associações (art. 

44, I) e as fundações (art. 44, III), mas os sindicatos não compõem tal relação, por mero 

lapso do legislador, eis que não há dúvida de que os sindicatos constituem espécie do gênero 

associação.  

De todo modo, a assertiva do laborioso Promotor de Justiça somente é verdadeira 

no tocante à característica comum àquelas três pessoas jurídicas de direito privado, a saber: o 

fato de nenhuma delas perseguir finalidade lucrativa.  

Pode-se afirmar, pois, que as sociedades civis, pias, morais, científicas ou 

literárias e as associações de utilidade pública, antes completamente embaralhados no art. 16 

do Código Civil de 1916, agora se encontram agrupados na espécie ASSOCIAÇÃO, que, 

pela definição legal (art. 53 do Código Civil em vigor) são pessoas jurídicas de direito 

privado que se constituem pela união de pessoas que se organizam para fins não 

econômicos, isto é, sem fins lucrativos. Desfez-se, desde modo, a "confusão conceitual" 

reinante até 2002, a que aludiram Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (Novo 

Curso de Direito Civil, vol. 1 - Parte Geral, p. 212). 

O Código Civil destina especificamente às fundações os arts. 62 a 69 do Capítulo 

III do Título II - Das Pessoas Jurídicas, entre os quais se destaca o art. 66: "Velará pelas 

fundações o Ministério Público do estado onde situadas". Dentre as pessoas jurídicas de 



direito privado, as fundações se caracterizam por ser um patrimônio destinado a uma 

finalidade de interesse social, à escolha do instituidor. 

A rigor, trata-se do único dispositivo do Código Civil que atribui, 

expressamente, ao Ministério Público a “fiscalização” (velamento) de pessoas jurídicas de 

direito privado sem fins lucrativos.   

Isto porque no mesmo Código, tendo dedicado, de maneira inovadora, todo um 

capítulo às associações – Capítulo II do Título II – Das Pessoas Jurídicas, arts. 53 a 61) não 

há sequer um dispositivo determinando a fiscalização das demais pessoas jurídicas de 

direito privado pelo Ministério Público. 

No entender deste Órgão do Ministério Público, esse tratamento diferenciado não 

se dá por acaso: decorre da consagração da liberdade de associação pela Constituição 

Federal de 1988, direito coletivo ao qual dedica os incisos XVII a XXI do art. 5º. 

O art. 5º, inciso XVII, garante a “plena liberdade de associação para fins 

lícitos”, aí abrangidas as associações de qualquer natureza e as cooperativas. Além disso, o 

inciso XVIII do mesmo artigo proíbe expressamente "a interferência estatal" no 

funcionamento de tais entidades. 

As únicas restrições à liberdade de associação encontram-se no inciso XVII: que 

os fins sejam lícitos e que não assumam caráter paramilitar. “No mais têm as associações o 

direito de existir, permanecer, desenvolver-se e expandir-se livremente” (JOSÉ AFONSO 

DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 2000, p. 271; em itálico no original). 

Já a Constituição do Estado da Bahia, plenamente afinada com os dispositivos 

constitucionais garantidores da liberdade de associação, atribui ao Ministério Público a 

função de “fiscalizar as fundações e as aplicações de verbas destinadas às entidades 

assistenciais” (art. 138, XII). 

Por sua vez, o inciso XXII do art. 267 da Lei Orgânica Estadual do Ministério 

Público do Estado da Bahia — Lei Complementar nº 11, de 18/01/1996, (único dispositivo 

concernente às associações), interpretado em consonância com a Constituição Estadual, 

prevê a fiscalização da aplicação das verbas destinadas às “associações beneficentes”. 

Igual entendimento se aplica aos sindicatos, aos quais “cabe a defesa dos direitos 

e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas” (Constituição Federal, art. 8º, III). Sendo o sindicalismo “manifestação do 

espírito associativo do homem”, afirmação com que MOZART VICTOR RUSSOMANO 

inicia o seu livro “Princípios Gerais de Direito Sindical” (1995, p. 1), infere-se que o 

sindicato de empregados tem como finalidade específica “assegurar a defesa e 

representação da respectiva profissão para melhorar as condições de trabalho” 

(VALENTIN CARRION, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 2004, p. 412). 

A Constituição Federal proclama que: 

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; 

Como se infere, a Constituição Federal veda, expressamente, “ao Poder Público 

a interferência e a intervenção na organização sindical”, isto porque, como se disse, o 

sindicato é espécie do gênero associação. De acordo com VALENTIN CARRION 

(Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 2004, p. 412), o sindicato de 

empregados é “o agrupamento estável de membros de uma profissão, destinado a assegurar 

a defesa e representação da respectiva profissão para melhorar as condições de trabalho”. 



A Constituição de 1988 garante a liberdade de associação profissional ou sindical (art. 8º, 

caput), observando que "a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente" (art. 8º, inciso I, 1ª parte), do que se 

deduz tratar-se, indiscutivelmente, de pessoa jurídica de direito privado, para cuja 

constituição é suficiente "o mero registro no órgão competente, que é o [Cartório de] 

Registro das Pessoas Jurídicas" (JOSÉ AFONSO DA SILVA, Comentário Contextual à 

Constituição, 2005, p. 196), uma vez que o egrégio Supremo Tribunal Federal já firmou 

orientação no sentido de que o registro sindical no Ministério do Trabalho é ato meramente 

cadastral, porque constitui “ato vinculado, subordinado apenas à verificação dos 

pressupostos legais, e não de autorização ou de reconhecimento discricionários” (MI-

144/SP, Tribunal Pleno; ADIMC-1121/RS, Tribunal Pleno). 

ALEXANDRE DE MORAES (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação 

Constitucional, Atlas, 2013, p. 499) esclarece que a liberdade sindical é “uma forma 

específica de liberdade de associação (CF, art. 5º, XVII), com regras próprias, 

demonstrando, portanto, sua posição de tipo autônomo” e define a abrangência da liberdade 

sindical com amparo em CANOTILHO e VITAL MOREIRA, que consideram: “é hoje mais 

que uma simples liberdade de associação perante o Estado. Verdadeiramente, o acento tônico 

coloca-se no direito à actividade sindical, perante o Estado e perante o patronato”. 

Segundo ALEXANDRE DE MORAES, nessa necessidade de registro do 

sindicato no órgão competente (Ministério do Trabalho) consiste a única restrição à 

liberdade de constituição sindical (obra citada, p. 502).  

Daí estabelecer a Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal que “incumbe ao 

Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância 

da unicidade”. Segundo o entendimento do STF, ao Ministério do Trabalho, portanto,  

cumpre zelar pela observância do princípio da unicidade sindical em 

atuação conjunta com os terceiros interessados (sindicatos), de 

conformidade com as disposições contidas nas Instruções Normativas n
os

 

5/90 e 9/90, que lhes facultam, no prazo nelas fixado, a impugnação do 

registro da fundação da entidade, competindo à Administração Pública 

anular o ato se julgada procedente a alegação (2ª T. – Ag. Instr. Nº 

207.910-3 – Rel. Min. Maurício Corrêa, Diário da Justiça, Seção I, 26 jun. 

1998, p. 7).   

Sendo constitucionalmente vedada a intervenção e a interferência nos sindicatos, 

“não se legitima a submissão dos sindicatos à tutela do Ministério do Trabalho ou de 

qualquer outro órgão, e menos ainda sua intervenção, como era comum no passado” (JOSÉ 

AFONSO DA SILVA, Comentário Contextual à Constituição, 2005, p. 196). 

Deste modo, pode-se indagar: teria legitimidade o Ministério Público para propor 

ação contra um sindicato em defesa de direitos dos seus associados? 

Em face do acima exposto, a resposta é categórica: NÃO! 

Retomando a contestação apresentada pelo SINDSEFAZ, passe-se, agora, a 

análise das preliminares suscitadas. 

A 1ª preliminar argui a ilegitimidade ativa do Ministério Público, em face de 

“a causa não versar sobre lesão a direitos coletivos ou difusos”. A preliminar é procedente, 

uma vez que as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados regem-

se pelas disposições da Lei nº 7.347/85 (art. 1º, inciso IV): 

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

IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 



 Ocorre que em se tratando do funcionamento administrativo de entidade 

sindical, não há que se falar em “interesses difusos ou coletivos”, uma vez que os interesses 

em jogo são exclusivamente privados, individuais e disponíveis, sendo seus titulares 

perfeitamente identificáveis como associados do SINDSEFAZ, inexistindo, por conseguinte, 

qualquer interesse público que legitime o Ministério Público a agir em defesa dos direitos 

desses associados. Sem precisar repetir que a Constituição da República veda “ao Poder 

Público a interferência e a intervenção na organização sindical” (art. 8º, I). 

A 2ª preliminar pretende a extinção da ação por inépcia da inicial, haja vista 

que, apesar de nela haver alusão à representação ofertada por dois associados do XXX, os 

quais denunciam “a falta de Prestação de Contas da Diretoria atual do Sindicato-Réu, não 

indica objetivamente quais situações pretende ver atendidas, não delimitando com 

propriedade o objeto da lide”.  

Essa preliminar não deve ser acolhida, tendo em vista que, desde o início – e a 

contestação o comprova à saciedade, sobretudo pela juntada das atas das assembleias gerais 

em que as contas do XXX resultaram aprovadas – a inicial deixou evidenciada, sem sombra 

de dúvidas, que o objeto da lide era a prestação de contas da atual Diretoria do XXX, não 

havendo qualquer prejuízo à sua defesa. A expressão “e uma série de outras irregularidades” 

não deveria impressionar à parte ré, visto que nada foi articulado com relação a tais supostas 

irregularidades, nem delas decorreu qualquer pedido.  

Finalmente, a 3ª preliminar pretende a extinção da ação por “por inadequação da 

via eleita, porquanto Ação Civil Pública, nos termos propostos inexiste em nosso 

ordenamento jurídico, não podendo ser substituta da Ação de Prestação de Contas”.  

De fato, a petição inicial será indeferida, quando o tipo de procedimento,  

escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; e só não 

será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal (art. 295, V, CPC). 

No entanto, segundo ensinam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY (Código de Processo Civil e legislação extravagante, 2007, p. 562), 

Tratando-se de procedimento inadequado, vale dizer, em desconformidade 

com o que prescreve a lei para o caso, o juiz deverá intimar o autor para 

que emende a petição inicial (art. 284). Somente depois dessa providência, 

não havendo requerimento do autor para adaptar-se ao procedimento legal, 

o juiz indeferirá a petição inicial. O indeferimento liminar, sem dar-se 

oportunidade ao autor para emendar a inicial, caracteriza cerceamento de 

defesa. 

Observe-se que, mesmo sem que fosse tomada qualquer providência no sentido 

da emenda da peça vestibular, o processo seguiu seu rumo, acabando por adaptar-se à 

natureza da causa, não havendo razão, para, passados quase dez anos, cogitar-se, agora, de 

indeferimento da inicial. Descabida, por isso, esta preliminar, não se aplicando, portanto, o 

art. 295, V, do CPC. 

Quanto ao mérito, não sendo acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do 

Ministério Público, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez demonstrado nos 

autos que a Diretoria do XXX prestou as contas dos exercícios de 2001 a 2005, que restaram 

aprovadas pela Assembleia Geral, de acordo com o Estatuto.   

Assim, tendo analisado o que consta nos presentes autos, o pronunciamento deste 

Órgão do Parquet se direciona no sentido de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade 

ativa, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, 

do CPC. Caso V. Exa. decida não acatá-la, que se digne de proferir sentença julgando 

improcedente o pedido constante da inicial. 



 

Salvador, 21 de maio de 2015. 

LUIZ EUGÊNIO FONSECA MIRANDA 

Promotor de Justiça 


