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O negócio dele é criar sindicatos 

O enriquecimento do sindicalista Ataide Francisco de Morais é símbolo 
de um sistema que vive do imposto sindical, mas não presta contas 

Ricardo Mendonça, com Beto Almeida, de fortaleza 

 

Os moradores mais 
antigos da rua 

Sebastião da Rocha 
Pita, na periferia de 
Osasco, na Grande 
São Paulo, têm poucas 
lembranças do casal 
que no fim dos anos 

80 ocupava o pequeno 
sobrado de 
acabamento precário 
no número 14. “Seu 
Ataide era, assim, 
meio fechadão”, diz 

um senhor que não 
tem idéia do paradeiro 
do casal. “Ele não 
tinha nem carro”, 
afirma outro. Naquela 

época, Ataide 
trabalhava numa 
empresa que oferece serviço de alimentação para indústrias, chamada Abela. 
Uma senhora com lembranças tão imprecisas quanto os demais faz uma 
revelação definitiva sobre o destino do casal: “Lembro que a mulher dele, a 
Cida, costurava nos fundos para ajudar. Ela mudou daqui e depois fiquei 

sabendo que morreu. É isso. Ela morreu.”  

Ao contrário do que pensam seus antigos vizinhos, Ataide Francisco de Morais e 
Maria Aparecida dos Santos Morais estão vivos e bem de saúde. Quem não 
existe mais são seu Ataide e a dona Cida remediados de duas décadas atrás. 

Aquele operário “fechadão”, que mantinha uma oficina de costura para 
sobreviver, é hoje possivelmente o mais rico “líder trabalhador” do país. 
Discreto, avesso a fotos e desconhecido na categoria que diz representar (os 

 
LUXO 

O sindicalista Ataide Francisco de Morais (foto abaixo) e sua 

pousada de frente para a praia no Ceará. A propriedade é 

avaliada em R$ 1,5 milhão 



trabalhadores das empresas de fast-food e refeições industriais), esse 
paranaense de 58 anos prosperou na última década criando sindicatos e 

empregando parentes em entidades do gênero. Virou dirigente da Força 
Sindical e hoje exibe um padrão de vida impressionante para quem fez carreira 
como sindicalista operário. Ele, sua mulher e seu filho, também sindicalista, 
juntaram um patrimônio que inclui:  

• O hotel da foto acima, com 18 suítes, todas de frente para a praia, em 
Aquiraz, município ao lado de Fortaleza, Ceará. A Pousada Solarium Beira Mar 
fica num terreno de 1.852 metros quadrados e foi avaliada em R$ 1,5 milhão 
por um empresário do setor hoteleiro da região.  

• Uma casa recém-construída num terreno de 465 metros quadrados num dos 
mais caros condomínios fechados de Osasco, o Residencial Adalgisa, no Parque 
dos Príncipes. A casa está entre as maiores do local e, segundo avaliação 
informal de um corretor, valeria cerca de R$ 1 milhão.  

• Uma chácara em Juquitiba, a 70 quilômetros da capital paulista.  

• Uma casa de praia em construção num terreno de 750 metros quadrados em 
Peruíbe, litoral de São Paulo.  

• Uma empresa de material de construção que até poucos meses atrás tinha 
dois endereços perto de Fortaleza.  

• Uma franquia recém-vendida da lanchonete Dom Sabor no centro de São 

Paulo. 

Esses bens, listados por sindicalistas 
adversários de Ataide no setor de 
refeições, foram confirmados por 

ÉPOCA em cartórios, processos 
judiciais, Juntas Comerciais e visitas 
aos locais. Quando está em São Paulo, 
Ataide usa uma luxuosa picape 
Mitsubishi L-200 Sport 4x4. O veículo 
não consta da relação de bens do 

sindicalista porque está registrado em 
nome do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Empresas de Fast Food de São 
Paulo, o Sindifast, entidade presidida 
por Ataide Francisco de Morais Júnior, 

seu filho de 24 anos. O valor de um 
modelo novo da L-200 é R$ 91 mil e 
seu uso foi confirmado pelo próprio 
Ataide ao responder por fax a um 
questionário enviado por ÉPOCA (seu 
assessor disse que ele só responderia 

às perguntas por escrito).  

De todos os bens, o mais 
impressionante é a pousada, cujo 

contrato social está em nome da mulher de Ataide e de um genro. O site da 

empresa diz que as 18 suítes do local “foram projetadas para oferecer espaço e 

 



conforto, todas com vista para o mar, decoração sóbria e elegante”. A diária 
média é de R$ 120. O hotel oferece duas piscinas, bar molhado, massagista e 

até um restaurante fast-food. Isso faz de Ataide representante sindical de 
empregados de fast-food e empregador ao mesmo tempo. A decoração sugere 
a influência do sindicalista no meio político. Num mural do saguão principal, 
Ataide, seu filho e sua mulher aparecem numa foto ao lado do deputado federal 
Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (PDT-SP), presidente da Força 
Sindical. Questionado sobre o assunto, Ataide confirmou que construiu a 

pousada. Ele classificou o hotel como “patrimônio de pequena expressão” e 
escreveu que é s “fruto de meus rendimentos pessoais e da família e de meu 
trabalho direto”.  

Histórias de sindicalistas que enriqueceram não são novas no Brasil. O 

surpreendente nesse caso é a extensão do patrimônio, maior que outros casos 
já noticiados. Esses exemplos servem de argumento para reforçar a 
necessidade de uma profunda reforma sindical. Segundo os críticos, o modelo 
atual, formulado nos anos 40, no governo Getúlio Vargas, favorece a criação de 
sindicatos cartoriais, entidades que fazem nada ou quase nada pela categoria, 
mas sobrevivem do imposto sindical, a taxa compulsória cobrada de todos os 

trabalhadores registrados. 

Há duas semanas, esse assunto voltou à pauta com a entrada em vigor da lei 
que regulamentou a participação das centrais sindicais no rateio do imposto 
sindical. Ao sancioná-la, o presidente Lula – ele mesmo um ex-sindicalista que 

montou um governo com a presença maciça de colegas do meio sindical – 
vetou uma regra que permitiria a fiscalização da aplicação do imposto sindical 
por parte do Tribunal de Contas da União (TCU). O argumento usado pelo 
governo para o veto foi a necessidade de preservar a autonomia das entidades. 
“A fiscalização estatal não faria sentido se os sindicatos fossem organizações 
sustentadas de forma voluntária, mas não é assim: eles usufruem de verbas 

compulsórias dos trabalhadores”, diz o cientista político Leôncio Martins 
Rodrigues, um estudioso do sindicalismo brasileiro (leia o artigo de Fernando 
Abrucio).  

Festejado na semana passada num coquetel no Congresso Nacional que reuniu 
sindicalistas e autoridades do governo, o veto de Lula impede uma averiguação 
mais profunda do caso Ataide. Como um sindicalista operário conseguiu juntar 
tanto patrimônio? Como pode atuar simultaneamente como representante dos 
empregados e empregador? A declaração de Imposto de Renda do sindicalista, 
fornecida por ele mesmo, diz que seus rendimentos líquidos totais são de R$ 8 

mil por mês. Oficialmente, Ataide é membro da direção executiva da Força 
Sindical e presidente da Federação dos Trabalhadores das Empresas de 
Refeições Coletivas. A federação reúne dez sindicatos de empregados de 
cozinhas industriais mais o Sindifast, que representa os funcionários de redes 
de lanchonetes como McDonald’s, Burger King e Bob’s. 



Com a instituição da 
fiscalização do TCU, 

outro desvio que 
poderia passar a ser 
combatido é o 
nepotismo. E o caso 
Ataide também serve 
de exemplo de como o 

veto de Lula pode 
ajudar a perpetuação 
de velhos vícios da 
estrutura sindical. 
Diversos parentes de 
Ataide aparecem em 

cargos de diretoria ou 
como prestadores de 
serviço de sindicatos. 
Além de ser dirigido 
pelo filho, o Sindifast 
tem contratos com a 

advogada Daniela 
Morais, filha de Ataide, e com o advogado Paulo Rogério Bittencourt, noivo de 
outra filha. Um dos irmãos de Ataide, João Moisés de Morais, é presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores de Refeições Coletivas do Distrito Federal e Goiás. 
E outro irmão, Roberto Morais, presidiu um sindicato similar em Santa Catarina. 
“Roberto nunca lavou um prato na vida”, diz Fábio Jone Almeida, seu sucessor. 

“Só conseguimos tirá-lo em 2005, depois de mostrar na Justiça que ele estava 
havia 19 anos sem registro na carteira de trabalho.”  

Além da federação, dos sindicatos de Santa Catarina e Brasília e do Sindifast, 
há registros da presença de Ataide na fundação ou direção de pelo menos 

outros três sindicatos (alguns deles questionados na Justiça): o de Empregados 
das Empresas de Refeição Convênio de São Paulo e os de empregados de fast-
food de Osasco e do Ceará. Sempre por fax, Ataide diz apenas que é um 
“incentivador nato” da abertura de sindicatos, já que preside a federação.  

A fundação de sindicatos em torno de Ataide parece seguir sempre o mesmo 
roteiro, conforme as atas registradas em cartório. Primeiro, um grupo faz uma 
reunião num endereço impreciso. No caso do Sindifast, o encontro foi “em 
frente à fonte da Praça da Sé”, no centro de São Paulo. Em Brasília, um ano 
antes, ocorreu “na frente da torre de TV”. Em seguida, o presidente da 

assembléia fala da “necessidade da criação de um sindicato mais próximo à 
base”. No terceiro ato, algum presente lembra da “importância histórica da 
organização dos trabalhadores no segmento”. E até a justificativa para a eleição 
de uma diretoria com mandato permanente é igual. Alguém sempre defende 
essa tese dizendo que mandato provisório é caro e “nossa categoria está 
décadas atrasada em relação a outras”. 

Outra característica são as assembléias em endereços próximos das 
propriedades particulares de Ataide. A ata de fundação do Sindicato dos 
Trabalhadores em Fast Food de Osasco diz que a entidade foi criada na Rua 
Manoel da Nóbrega, 919. É a rua do condomínio Residencial Adalgisa, sua casa 

atual. No dia 20 de novembro de 2007, um edital no Diário Oficial da União 
chamou delegados para uma assembléia da federação. O local era a Estrada 

 
ENTRE AMIGOS 

Foto na pousada mostra Ataide (de boné) com Paulinho da 

Força (sem camisa à direita). O rapaz da esquerda é Ataide 

Júnior, presidente do Sindifast  



Pedra Lisa, 83, Juquitiba, exatamente o mesmo endereço da chácara citada em 
diversos documentos como casa de Ataide Júnior. 

Também chama a atenção o leque de profissões que 
Ataide afirma ter. Ao fundar uma TV comunitária de 
Osasco, em 2000, ele se qualificou como 
empresário. Na matrícula de um terreno comprado 

em 2001, apresentou-se como metalúrgico. Em 
outra matrícula, como sindicalista. E, numa terceira, como administrador de 
empresas. “Sempre trabalhei na área de administração de empresas (gerente 
de RH). Sindicalista também sou. Na escritura em que figuro como metalúrgico 
houve um erro cartorário. E, ao fundar a TV, assumi a condição de empresário 
porque assim seria se a iniciativa lograsse êxito”, disse por fax.  

De todos os sindicatos sob a influência de Ataide, o maior é o Sindifast, 
representante desde 1996 de aproximadamente 30 mil empregados de 222 
redes de lanchonetes no município de São Paulo. Até então, esses funcionários 
eram representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, 

Bares e Lanchonetes, o Sinthoresp, instituição nascida nos anos 30 que ficou 
gigante com o crescimento de São Paulo, mas até hoje tem um número irrisório 
de filiados voluntários. Presidido há 35 anos pelo mesmo homem, o ex-garçom 
Francisco Calazans Lacerda, de 70 anos, o Sinthoresp acabou criando fama de 
sindicato pouco combativo.  

A idéia propagada na época de criação do Sindifast era fazer uma 
representação mais ágil para os trabalhadores em fast-food, categoria que, na 
argumentação dos fundadores, exerce uma atividade diferente da de garçons e 
cozinheiros. O surgimento do Sindifast pode ter sido ótimo para Ataide e seus 
familiares, mas mostrou-se um atraso para os trabalhadores. Em 11 anos, os 

funcionários de fast-food acumularam sucessivas perdas. Hoje estão atrás dos 
garçons em vários critérios. O piso na categoria é de R$ 450. Num restaurante 
convencional, são R$ 642. O adicional noturno no fast-food é de 20%, o 
mínimo exigido por lei, enquanto os garçons recebem até 40% a mais. O 
pagamento extra por domingos trabalhados também é desfavorável. Num 

restaurante convencional, o empregado ganha o dobro se for convocado. No de 
fast-food, não recebe nada além do “direito” de descansar um dia da semana 
seguinte. Todas essas condições são resultado de acordos feitos diretamente 
entre sindicatos e empregadores.  

A história de Ataide é produto de um modelo sindical bizarro, na definição de 
Leôncio Martins Rodrigues. “Ele conserva todas as vantagens do sindicalismo 
vinculado ao Estado, mas sem prestar contas a ninguém”, diz. Parece o melhor 
dos mundos. 

EVOLUÇÃO PATRIMONAL  

A seqüência de casas de Ataide, segundo registros no cartório de Osasco: ele começou 

na periferia e hoje mora num luxuoso condomínio fechado 

O veto de Lula à fiscalização 

pelo TCU impede a 

averiguação de casos como o 

de Ataide  



 

1991  

Sobrado na periferia de Osasco num 

terreno com 120 m² 

 

1997 

Casa térrea em São Paulo, num bairro 

de classe média  

 

2007 

Casa grande em Osasco, num terreno de 

360 m²  



 

Hoje 

Uma mansão num condomínio com 

terreno de 465 m² 
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