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REGIONAL DA UNIÃO DA 1ª REGIÃO

SENTENÇA

 

     Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO
DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE
ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL/RS  -  SECRASO/RS  em  face  do  SECRETÁRIO  DAS  RELAÇÕES  DO
TRABALHO  E  EMPREGO  DO  MINISTÉRIO  DO  TRABALHO  E  PREVIDÊNCIA
SOCIAL,  do  SINDICATO  INTERESTADUAL  DAS  INSTITUIÇÕES
BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS - SINIBREF-INTER e da
UNIÃO, com vistas à suspensão e/ou cancelamento do registro
sindical do primeiro litisconsorte.

O  pedido  liminar  de  tutela  provisória  de  urgência
antecipada foi indeferido, conforme id. c5aaa969.

A União apresentou defesa, de acordo com o petitório de
id. 37da1c5.

A autoridade apontada como coatora prestou informações,
nos  termos  da  Nota  Técnica  nº  422/2016/AIP/SRT/MTPS,  de  id
7752343.

O primeiro litisconsorte manifestou-se, consoante peça de
id. 8df5caf.

O Ministério Público do Trabalho oficiou pela denegação
da segurança, segundo parecer de id. c7765b6.

É o relatório.

1. NULIDADE DE CITAÇÃO

     O sindicato litisconsorte alega nulidade na notificação a
ele  dirigida,  tendo  em  vista  o  novo  endereço  no  qual  se
estabeleceu  em  04/07/2016,  conforme  contrato  de  locação
juntado.

     De fato, o comprovante de endereço (id. 79acbb2) e o
contratro de locação (id. 11e1f22) atestam o novo endereço do
litisconsorte, tendo o contrato sido assinado em 29/06/2016.

      O Aviso de Recebimento (id. b52b1c5), com data de entrega
em  19/07/2016,  consta  com  endereço  diverso  do  atual,  ora
relatado.
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       Desse modo, considera-se citado o litisconsorte na data
de sua manifestação.

     Portanto, não havendo prejuízo, indefiro o pedido de
nulidade,  com  esteio  no  princípio  da  instrumentalidade  das

formas, corporificado no art. 277 do CPC "Quando a lei  prescrever
determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade".
 
2. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
 
     A União arguiu a preliminar de incompetência material da
Justiça do Trabalho, ao argumento de que tal matéria não se
insere  no  rol  insculpido  no  artigo  114  da  Constituição  da
República.

     O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região já
assentou  entendimento  sobre  tal  questão,  decidindo  nos
seguintes moldes:

"COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONFLITOS
QUE ENVOLVAM REPRESENTAÇÃO SINDICAL.  ARTIGO 114,  III,  DA
CR. Da interpretação literal do artigo 114, III, da CR, emerge que a
Justiça  do  Trabalho  passou  a  julgar  litígios  que  envolvam  a
representação  sindical,  bem  como  ações  entre  sindicatos,  ações
entre  sindicatos  e  trabalhadores  e  ações  entre  sindicatos  e
empregadores.  Estando  a  hipótese  destes  autos  relacionada  às
ações de representação sindical, a matéria está abrangida pelo artigo
114,  inciso III,  parte  inicial,  da  CR,  de  competência  da  Justiça do
Trabalho. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGISTRO
SINDICAL.  PROCESSAMENTO  DA  ALTERAÇÃO  POSTULADA
DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO PELA UNIÃO. Uma vez
que a autoridade coatora procedeu a alteração estatutária requerida na
inicial depois da interposição do recurso pela União, não há como acolher
a pretensão recursal. Recursos conhecidos e não providos. Ressalva de
entendimento  da  Relatora."(Processo  nº
01691-2013-016-10-00-2  ReeNecRO,  Relatora
Desembargadora CILENE FERREIRA AMARO SANTOS, DEJT
de 29/05/2015) - destacado

     Rejeito.

 

3. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

Narra a inicial que o impetrante, SECRASO-RS, ostenta a
condição de sindicato com abrangência e atuação no Rio Grande
do  Sul,  representando  entidades  culturais,  recreativas,  de
assistência social e de orientação e formação profissional.

Ressalta  que  o  primeiro  litisconsorte  SINIBREF-INTER
obteve registro no Ministério do Trabalho e Emprego, para a
representação  de  instituições  e  entidades  do  segmento  de
turismo e hospitalidade, no Rio Grande do Sul, entre outros
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estados.  Esse  segmento absorve as  categorias da assistência
social e da educação.

Explica  que  a  assistência  social  e  a  educação  são
categorias  pertencentes  ao  SECRASO-RS,  enquanto  educação
infantil, assistencial e comunitária, bem como ao SINEPE-RS,
enquanto educação padrão oficial.

Desse modo, estaria o SINIBREF-INTER, na sua condição de
sindicato  interestaudual,  sobrepondo-se  à  abrangência  do
impetrante.

Acentua  terem  ocorrido  impugnações  administrativas  ao
registro sindical, inclusive pelo ora impetrante. Informa que o
Ministério do Trabalho e Emprego prestou-se a arquivá-las sob o
argumento de que o SINIBREF-INTER está inserido no grupo de
turismo e hospitalidade e os impugnantes no de difusão cultural
e artística, concluindo pela inexistência de conflito.

Após  extensa  argumentação  empreendida,  permite  o
impetrante o vislumbre do ato coator, materializado na Nota
Técnica nº 763/2016/CGRS/SRT/MTPS (id e824d0a), publicada no
Diário Oficial da União, seção 1, de 26/4/2016.

O  aludido  expediente,  integrante  do  processo
administrativo formalizado nos autos nº 46204.007503/2010-09 -
SC09055,  restringiu-se  a  arquivar  a  impugnação  nº
46000.002074/2016-57, apresentada pelo Sindicato das Casas e
Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia - SINDIFIBA contra o
registro  sindical  do  litisconsorte,  SINIBREF-INTER.  O
arquivamento fundamentou-se na intempestividade da insurgência,
nos termos do art. 18, inciso I, da Portaria nº 326, de 1º de
março de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego.

O  impetrante  aponta  ilegalidades  na  análise  das
impugnações apresentas pelos interessados, à guisa de diversos
atos  coatores  perpetrados  pelo  Secretário  das  Relações  do
Trabalho,  por  meio  de  notas  técnicas  expedidas  em  diversas
datas.

Percebe-se que o núcleo da pretensão do autor assenta-se
na  hipótese  de  conflito  de  base  territorial.  O  conteúdo
ensejador dessa discussão consta da Nota Técnica nº 79 (ids
5f2c182  e  da818a1),  mais  precisamente  no  item  "III  -  DA
ANÁLISE",  cuja  conclusão  ressalta  tratar-se  de  categorias
diferentes, a saber, o litisconsorte, turismo e hospitalidade,
o impetrante, difusão cultural e artística. O expediente data
de janeiro de 2015.

Embora o referido documento ainda não tivesse concedido o
registro ao litisconsorte, é nele que se encontra o conteúdo da
insurgência veiculada por meio do presente mandamus e não no
apontado ato coator (Nota Técnica nº 763/2016/CGRS/SRT/MTPS,
publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 26/4/2016,
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id. e824d0a).

Portanto, se o conteúdo da discussão integra ato datado
de  janeiro  de  2015,  encontra-se  ultrapassado  o  prazo  para
impetrar o mandado de segurança.

Além  disso,  potencial  discussão  acerca  dos  grupos  nos
quais estariam inseridos os sindicatos litigantes revelaria a
necessidade de detida incursão de mérito, no bojo de acervo
probatório  aportado  aos  autos  pelas  partes  em  conflito.  O
aludido procedimento desbordaria dos pressupostos do writ, cuja
peça de ingresso deve compor todo o aporte de provas hábeis à
revelação do direito líquido e certo.

Tudo  considerado,  este  Juízo  resolve  declarar  a
decadência  do  direito  deduzido  no  presente  writ  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, de 7 de
agosto de 2009.

 

     Ex positis, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pelo  SINDICATO  DAS  ENTIDADES  CULTURAIS,  RECREATIVAS,  DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL/RS - SECRASO/RS em desfavor do
SECRETÁRIO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO E EMPREGO DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL, do SINDICATO INTERESTADUAL DAS
INSTITUIÇÕES  BENEFICENTES,  RELIGIOSAS  E  FILANTRÓPICAS  -
SINIBREF-INTER  e  da  UNIÃO,  este  Juízo  resolve  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, nos termos da
fundamentação, que passa a integrar o dispositivo.

Custas devidas pelo impetrante, no valor de R$ 200,00,
calculadas sobre o valor atribuído à causa.

Publique-se para conhecimento do impetrante.

Intime-se a autoridade apontada como coatora e a União.

Cientifique-se o Ministério Público do Trabalho.

 

BRASILIA, 5 de Dezembro de 2016

ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI
Juiz do Trabalho Substituto
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[ERICA DE OLIVEIRA ANGOTI]

https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/Processo

/ConsultaDocumento/listView.seam

16120512302296500000006906998

https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

5 de 5 05/12/2016 13:04




