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ÀS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS – RS 

 

PREZADOS DIRIGENTES: 

 

 A Presidente do Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas – SINIBREF 

INTER, em resposta ao ofício mentiroso e difamatório à honra deste sindicato, vem a público comunicar o seguinte: 

 Em 08/03/2016, o Ministério do Trabalho concedeu o Registro Sindical ao SINIBREF INTER para representar, 

no Estado do Rio Grande do Sul, as entidades/instituições BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS. 

 Há que se falar que, à época que tramitava o processo de concessão do Registro Sindical no Ministério do 

Trabalho, o SECRASO/RS apresentou impugnação alegando conflito de base de representação sindical da categoria 

econômica das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas com a sua base, o que foram, prontamente, as suas 

alegações rechaçadas pelo Ministério do Trabalho, na Nota Técnica nº. 79/2015/CGRS/SRT/MTE sob fundamentos 

dispostos no Art. 18, inciso III, da Portaria 326/2013, decidindo assertivamente pelo indeferimento e determinou o 

arquivamento da impugnação do SECRASO-RS e demais entidades impugnantes, nos seguintes termos: “desta forma, 

evidencia-se que se trata de hipótese de arquivamento das impugnações, conforme art. 18, inciso III, da Portaria 

326/2013. tais categorias representadas pelas entidades impugnantes se encontram inseridas em Grupo distinto do 

impugnado, ou seja, os impugnantes pertencem aos segmentos das empresas de Difusão Cultural e Artística. Logo, 

depreende-se que NÃO HÁ CONFLITO DE REPRESENTAÇÃO CULMINANDO COM O ARQUIVAMENTO DAS 

IMPUGNAÇÕES IMPETRADAS”. “Sendo assim, em que pese as suas alegações, verifica-se que as impugnações 

interpostas não merecem prosperar, tendo em vista que as esferas de representação NÃO COINCIDEM com a do pleito 

do SINIBREF – Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas”. 

 Inconformado com a decisão do Ministério do Trabalho, o SECRASO/RS ajuizou Ação de Mandado de 

Segurança, na 7ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, no Processo MS nº. 968-49.2016.5.10.0007, contra o Secretário do 

Ministério do Trabalho, o SINIBREF INTER e a União, pedindo a Suspensão ou Cancelamento do Registro Sindical do 

SINIBREF.  

No entanto, o Secretário de Relações do Trabalho, nos  mesmos termos e fundamentos, assim manifestou: “Diante 

dos fundamentos acima expostos, o Secretário de Relações do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento na Portaria 326/2013, na NT 48/2016/GAB/SRT/MTPS no parecer 035/2015/CONJUR-MTE/CGU/AGU, 

resolveu utilizar o poder de auto tutela dispostos nos artigos 53 e 54 da Lei 9.784/99, para anular o ato de indeferimento 

do Proc. 46204.007503/2010-09 publicado no DOU de 28/01/2015, 19, seção 1, pág. 72, em consequência, publicar o 

deferimento do registro sindical SINIBREF – Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e 

Filantrópicas – CNPJ 12.330.765/0001-79, Proc. 46204.007503/2010-09. Ante o exposto, não vislumbra irregularidade 

na atuação desta pasta Ministerial, especialmente, tendo em vista que o ato, ora impugnado, respaldou na Lei e norma 

administrativa que rege a matéria.” 

Por fim, o Juízo da 7ª Vara do Trabalho do Distrito Federal resolveu DECLARAR A DECADÊNCIA do direito 

à segurança requerida e JULGAR EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso II, do CPC 

c/c o art. 10 da Lei nº 12.016/2009, condenando o SECRASO/RS às custas processuais. 

Insatisfeito com a decisão judicial, o SECRASO/RS, ardilosamente, com falsas e infundadas alegações, entrou 

com recurso administrativo junto ao Ministério do Trabalho induzindo o Secretário de Relações do Trabalho ao erro, vindo 

o mesmo a cometer o grave equívoco de retirar a base de representação sindical do SINIBREF INTER do Estado do Rio 
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Grande do Sul. Estranhamente, contemplando tal decisão a retirada da base do SINIBREF INTER apenas em favor ao 

SECRASO/RS, negando o mesmo pedido aos demais SECRASO(s) de outros estados. 

Há que se falar que, em todo o trâmite do referido processo, em momento algum o SINIBREF INTER foi 

notificado para manifestar, ferindo assim, o princípio basilar do direito da ampla defesa e do devido processo legal. 

Entretanto, o SINIBREF INTER entrou com recurso de reconsideração junto ao Ministério do Trabalho, e teve o 

seu direito restabelecido para representar a categoria das Instituições Beneficentes, Religiosa e Filantrópicas no 

Estado do Rio Grande do Sul, conforme publicado no Diário Oficial da União, no dia 21/09/2017, Seção I, Página 182, 

nos seguintes dizeres: “O Secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento na Portaria nº. 326/2013, na Nota Técnica 1173/2017/CGRS/SRT/MTB, consubstanciado por 

decisão judicial, processo nº. 0000793-31.2010.04.0020, procedente da 20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, Justiça do 

Trabalho – 4ª Região, e utilizando-se da Lei nº. 9.784/99 (princípio da autotutela), RESOLVE: a) TORNAR SEM EFEITO 

a NT20/2017/GAB/SRT publicada no DOU nº. 16, Seção I, página 62, de 23 de janeiro de 2017; b) RESTITUIR o Estado 

do Rio Grande do Sul à BASE TERRITORIAL do SINIBREF – Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, 

Religiosas e Filantrópicas. CNPJ nº. 12.330.765/0001-79.”  

Vale enfatizar outro parecer exarado nos autos do PROCESSO 0001171-66.2016.5.10.0021 (RECURSO 

ORDINÁRIO (1009) do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO), onde se diz: “No caso, inegável 

que o Sindicato Autor (SECRASO/PR) representa categoria econômica genérica/eclética (as categorias "de Atividades 

Associativas, de Atividades Relacionadas ao Lazer, as Associações, Fundações, Federações e Institutos/Entidades sem fins 

lucrativos, Culturais, Clubes Sociais, de Serviços Recreativos, de Assistência Social, Beneficentes, filantrópicas, 

Organizações Religiosas, Diocesanas, de Defesa, Comunitárias, Esportivas, Organizações de Classe, de Empregados, de 

Empregadores, de Organizações Políticas (Partidos Políticos), de Serviços Sociais (Lojas Maçônicas, Ecad, entre outras), 

Estabelecimentos de Ensino (Entidades de Orientação e Formação Profissional)", ao passo que o Sindicato Réu 

(SINIBREF) representa tão somente as instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas”. 

Infelizmente, o SECRASO/RS, de forma arrogante e truculenta, vem, sucessivamente,  descumprindo as decisões 

administrativas do Ministério do Trabalho e as decisões judiciais, dentre outros procedimentos antissindicalistas, 

recusando-se a cumprir tais decisões. Diante de tais fatos, o SINIBREF INTER tomou as devidas providências legais 

cabíveis. 

Portanto, se conclui que o SINIBREF INTER é o Sindicato Específico representante das Instituições 

Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas no Estado do Rio Grande do Sul, devendo as referidas instituições realizar para 

o SINIBREF INTER os pagamentos das contribuições sindicais e não ao SECRASO/RS. 

 

Brasília, 24 de Julho de 2.018. 

 

ELAINE CLEMENTE PEREIRA 

Presidente 
 


