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SENTENÇA

Vistos os autos.

 

1. DO RELATÓRIO

SINDICATO  DAS  ENTIDADES  CULTURAIS,  RECREATIVAS,  DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,  DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO
PARANÁ - SECRASO/PR, devidamente qualificado na petição inicial, ajuizara ação
declaratória  de  nulidade  de  ato  concessivo  de  registro  sindical  contra  UNIÃO
FEDERAL  (Ministério  do  Trabalho  e  Emprego)  e  SINIBREF  -  SINDICATO
INTERESTADUAL  DAS  INTITUIÇÕES  BENEFICENTES,  RELIGIOSAS  E
FILANTRÓPICAS. Atribui à causa o valor de R$1.000,00. Juntou documentos.

Por meio da sentença de p. 1074-1083, declinei da competência material
da Justiça do Trabalho, tendo o Eg. Regional reformado a decisão (p. 1193-1204).

As partes apresentaram contrarrazões.

É o que de essencial contém a lide.

 

Esclareço, inicialmente, que, tratando-se de autos eletrônicos, o número
da página indicado no presente decisum considera o arquivo único em formato em
PDF, ordem crescente.

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELAS PARTES

A 1ª ré requer a decretação da incompetência absoluta.

Ocorre,  todavia,  que  esse  tema  já  fora  apreciado  e  acolhido  pela
sentença, a qual fora reformada, no entanto, pelo Eg. TRT, como visto no relatório.
De todo o modo, não cabe nova apreciação, a teor do art. 836 da CLT.

Já a 2ª ré pretende, por meio da petição de p. 1382-1383, a suspensão
do  feito,  até  que  seja  ultimado  o  julgamento  do  mandado  de  segurança
0000212-12.2017.5.10.0005,  que  alega  tramitar  na  "18ª  Vara  do  Trabalho  de
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Brasília",  considerando  que  já  há,  inclusive,  parecer  do  Ministério  Público  do
Trabalho favorável à concessão da segurança (p. 1386-1391).

Não vejo como suspender o julgamento da presente ação declaratória de
nulidade de registro sindical,  tendo em vista que essa demanda não se encontra
umbilicalmente  ligada  àquela  do  mandado  de  segurança,  por  se  tratar  de  ação
manejada por partes diversas da dos presentes autos,

Ademais,  não  há  confundir  ação  declaratória  de  nulidade,  caso  dos
autos,  com  ação  mandamental,  eis  que  seus  objetos,  embora  aparentemente
convirjam,  são amparados  por  normativos diversos,  inclusive não cabe sequer  a
dilação probatória na ação mandamental. Bem por isso, não há como reconhecer a
litispendência ou a coisa julgada entre as ações.

Rejeito as preliminares.

 

2.2. DA NULIDADE DO REGISTRO SINDICAL

Na exordial, o autor narra o seguinte:

A  presente  ação  visa  declarar  a  nulidade  de  ato  praticado  pela
Administração Pública, mais precisamente pelo Secretário das Relações
do Trabalho (MTE),  exposto  na nota  técnica 48/2016/GAB/SRT/MTPS
(fls. 754/758 do processo administrativo - volume IV), publicada no DOU
em 7  de março  de 2016,  que,  sob  o  fundamento da  prerrogativa  da
autotutela administrativa, deferiu registro sindical à Segunda Requerida
por meio de anulação de ato de indeferimento anterior sem, contudo,
observar as disposições legais aplicáveis, bem como os princípios gerais
que norteiam o processo administrativo aplicável.

Em vista  da  ilegalidade  cometida  e  do  exorbitante  uso  do  poder  da
autotutela  quando  da  concessão  do  registro  sindical  ao  Segundo
Requerido (SINIBREF), a qual ocasiona diretos prejuízos à Requerente,
conforme será demonstrado,  não revela  alternativa  senão recorrer às
vias judiciais.

Destaca que o sindicato réu não cumprira os requisitos para a obtenção
do registro sindical, dentre eles, os seguintes:

-edital de convocação dos membros da categoria para assembleia geral de fundação
ou ratificação de fundação da entidade, publicado no Diário Oficial da União e em
jornal de grande circulação na base territorial, sendo certo que no Estado do Paraná
não o fez, uma vez que somente fizera publicação no jornal Gazeta do Paraná, com
sede em Cascavel/PR, cuja circulação ocorrem em apenas 44 municípios, dentre o
total de 399;

-na  constituição  sindical,  havia  na  época  da  criação  e  fundação  apenas  33
entidades,  mesmo  abrangendo  24  unidades  da  federação;  Ademais,  na  ata  de
eleição  e  apuração  dos  votos  do  SINIBREF  (segundo  requerido),  apresentada
quando da sua alteração estatutária, apenas 8 entidades votantes no pleito, sendo
certo que, por se tratar de sindicato com abrangência interestadual, a representação
deveria aumentar, e não diminuir.

Aponta, ainda, fraude na constituição do SINIBREF, do seguinte modo:
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A  organização  do  segundo  Requerido  montou  uma  listagem  de
entidades fundadoras, composta por 33 (trinta e três) instituições, como
já citado anteriormente, e dentre estas uma única do Rio Grande do Sul.

Porém essa única entidade gaúcha apresenta uma falsa identificação,
conforme  os  registros  do  Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  do
Ministério da Fazenda (doc. 23).

Aprofundando a identificação desse registro  irá  se  encontrar  pessoas
jurídicas  distintas  com  identificações  trocadas  entre  -  Primeira  Igreja
Evangélica Assembléia de Deus de Alvorada, localizada no Município de
Alvorada no Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na Praça Nadir
Feijó, nº 74; com a IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE
PORTO ALEGRE, com endereço na Rua Gen. Neto nº 384, no Município
de Porto Alegre.

O que o representante dessa entidade gaúcha fez foi tentar (com êxito)
passar  a  Primeira  Igreja  Assembleia  de  Deus de  Alvorada,  como  se
fosse a ASSEMBLÉIA DE DEUS DE PORTO ALEGRE, fato que invalida
completamente qualquer uma que o Advogado João de Deus Antunes
pudesse  estar  representando,  pois,  notoriamente  falsos  os  seus
desígnios para a composição dessa entidade Sindical - SINIBREF.

Tal situação caracteriza de pleno a fraude na constituição do SINIBREF,
pois  foi  utilizada  Entidade  cujo  o  representante  e  advogado  João  de
Deus Antunes não possuía autorização para inclui-la como fundadora (fl.
31 do processo administrativo - volume I).

Inclusive, através dessa representação fraudulenta, o Advogado João de
Deus Antunes ocupa o cargo de Vice Presidente do SINIBREF (fl. 4 do
processo administrativo - volume I).

Essa situação resta plenamente evidenciada pela declaração pessoal e
de exercício de gestão, firmada pelo Pastor Ubiratan Batista Job, que no
exercício do Cargo de Pastor Presidente da CIEPADERGS - Convenção
das Igrejas Evangélicas e Pastores das Assembleias de Deus no Estado
do Rio Grande do Sul, nos períodos de fevereiro de 2004 até maio de
2015,  e também como Pastor  Presidente  da Assembleia  de Deus de
Porto  Alegre  (supostamente  indicada  como  fundadora  do  segundo
Requerido),  no  período  de  julho  de  2003  até  maio  de  2015,  não
autorizou  especificamente  o  advogado  João  de  Deus  Antunes,  a
participar de Assembleia de criação de Sindicato em Brasília, não tendo
as  entidades  (CIEPADERGS)  em  que  exerceu  o  cargo  de  supremo
comando autorização para participar da criação do SINIBREF (doc. 22).

Diante do acima exposto, faz-se clara as ações fraudulentas do segundo
Requerido para, de forma ilegal, conseguir a sua criação e atuação em
âmbito interestadual.

Destaca que representa há aproximadamente 27 anos as organizações
religiosas, diocesanas, de defesa comunitária, notadamente atua em atividades de
assistência social. Critica a autotutela feita pelo Ministério do Trabalho, que, revendo
indeferimento anterior, passara a deferir o registro sindical da entidade requerida.

Em resposta, a União assinala o seguinte:
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Compulsando os autos, conclui-se, pelas Notas Técnicas exaradas pelo
MTE no procedimento administrativo em apreço, que a concessão do
registro  sindical  à  entidade  ré  se  deu  após  regular  processo
administrativo,  que  obedeceu  a  todos  os  preceitos  da  Portaria  nº
326/2013.

Ora, verifica-se pela Nota Técnica nº 28/2016//GAB/SRT/MTPS, juntada
às fls. 858/863 destes autos eletrônicos, que a Pasta do MTE verificou
que o indeferimento do registro sindical da entidade ré havia se dado
pela ocorrência de um erro no CNES e, ao constatar que na verdade
não havia vulneração do princípio da unicidade sindical, se utilizou de
seu poder de autotutela, nos termos dos arts. 53 e 54 da Lei 9.784/99,
da  Súmula  473  do  STF  e  do  Parecer  nº  035/2016/CONJUR-
MTE/AGU/CGU,  para  anular  o  ato  de  arquivamento  do  recurso  do
sindicato  réu,  fazendo  nova  pesquisa  para  verificar  conflito  de  base
sindical e abrindo prazo para que este atualizasse sua documentação,
tudo em obediência ao rito da Portaria nº 326/2013.

Assim, a Nota Técnica nº 48/2016//GAB/SRT/MTPS (fls. 876/880 destes
autos  eletrônicos)  deferiu  o  registro  sindical  do  sindicato  réu,  em
absoluta conformidade com os trâmites da Portaria nº 326/2013 e com o
princípio da unicidade sindical, tendo havido prévia pesquisa de conflito
no CNES e indeferimento fundamentado das impugnações ao registro
sindical.

A  atuação  administrativa,  no  caso  concreto,  portanto,  é  totalmente
legítima,  não  havendo  porque  desafiar-se  o  controle  judicial.  O  ato
administrativo combatido encontra-se revestido de todas as formalidades
legais.

Vale  lembrar  que  o  ato  administrativo,  segundo  a  mais  abalizada
doutrina, é dotado de certos atributos que o distingue do ato jurídico de
natureza privada, quais sejam: presunção de legitimidade e veracidade,
imperatividade e auto-executoriedade.

E  mais,  não  cabe  ao  Poder  Judiciário  se  imiscuir  nas  atividades
administrativas  precípuas,  sob  pena  de  violação  ao  princípio  da
separação dos poderes, prescrito no art. 2º da CF, eis que compete ao
MTE  o  registro  das  entidades  sindicais,  competência  administrativa
discricionária.

Confira-se o  previsto na Súmula do STF, especificamente no verbete
677: "Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do
Trabalho  proceder  ao  registro  das  entidades  sindicais  e  zelar  pela
observância do princípio da unicidade".

...

Entretanto,  não  podem  prosperar  tais  alegações,  eis  que  o  ato
administrativo de concessão do registro não possui vícios que o tornem
passíveis  de  anulação,  tendo  em  vista  que  a  anulação  do  ato  de
arquivamento do recurso do SINIBREF pelo Secretário das Relações do
Trabalho  se  deu  em  exercício  regular  do  poder  de  autotutela
administrativa,  anulando-se  ato  ilegal  (o  arquivamento  do  recurso
administrativo)  motivadamente  (segundo  a  Nota  Técnica  nº  28/2016
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//GAB/SRT/MTPS, juntada às fls.  858/863 destes autos eletrônicos,  a
Pasta  do  MTE  verificou  que  o  indeferimento  do  registro  sindical  da
entidade  ré  havia  se  dado  pela  ocorrência  de  um  erro  no  CNES,
constatando  que  na  verdade  não  havia  vulneração  do  princípio  da
unicidade sindical), tudo nos termos do art. 53 da Lei 9.784/99.

Quanto à alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa,  estas  devem  ser  rechaçadas  pelo  simples  fato  de  que  o
sindicato autor teve a sua impugnação ao registro sindical do SINIBREF
devidamente analisada e rejeitada pelo MTE, que constatou não haver
identidade de representação entre os sindicatos.

Outrossim,  o  ato  anulado  pelo  MTE  era,  sim,  ilegal,  pois  tinha  sido
exarado com fulcro em erro no CNES, tendo portanto um vício insanável
em sua motivação.

Importa repisar que a Administração Pública é dotada do poder-dever de
autotutela dos atos administrativos praticados.

Isso significa que é conferida à Administração Pública a prerrogativa de
rever os seus próprios atos, seja para revogá-los, seja para anulá-los.

Assente-se que a revogação ou a  anulação de um ato administrativo
podem ocorrer sem que exista prévia provocação do interessado.

No caso em questão, não se vislumbra ato ilegal ou abusivo na conduta
da  autoridade  coatora  que  decidiu  anular  o  ato  de  arquivamento  do
recurso administrativo do SINIBREF.

Ora, verificando a prática de ato administrativo ilegal, era imperiosa a
declaração de nulidade do ato, ainda que não tenha sido conhecido o
recurso administrativo do sindicato réu.

...

No caso em questão, partindo-se do Princípio da Unicidade Sindical, a
lei traça o requisito da base territorial  para se definir como se dará a
representatividade  de  uma  determinada  categoria.  Não  pode  a
Administração Pública se afastar desse requisito para decidir  sobre o
registro ou não de uma entidade sindical.

Porém, a definição de uma determinada base territorial, bem como das
categorias que podem ou não ser englobadas por um sindicato, fazem
parte do mérito do ato administrativo de registro sindical. Tais questões,
na  forma  da  lei,  devem  ser  decididas  única  e  exclusivamente  pelo
Administrador. Não é possível a substituição da decisão administrativa
pelo judiciário, sob pena de se infringir  o Princípio da Separação dos
Poderes.

Já o 2º requerido apresenta a seguinte defesa, em síntese:

Como muito bem exposto na Nota Técnica 79/2015/CGRS/SRT/MTE, a
categoria  das  Instituições  Beneficentes,  Religiosas  e  Filantrópicas
encontra-se em grupo distinto daquele representativo da categoria das
Entidades Culturais, Recreativas e de Assistência Social, de Orientação
e Formação Profissional.
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Conforme consta do Quadro Anexo a que se refere o art. 577 da CLT, a
primeira  categoria  citada  enquadra-se  no  segmento  do  Turismo  e
Hospitalidade;  já  a  categoria  do  sindicato  SECRASO  encontra-se  no
segmento da Difusão Cultural e Artística.

O próprio Reclamante reconhece que sua representatividade se dá de
acordo  com  o  2º  Grupo  do  Plano  da  Confederação  Nacional  de
Educação e Cultura - CNEC.

Se a RECLAMANTE demonstra haver casos em que foi reconhecida a
representatividade em se tratando de entidades beneficentes, religiosas
e filantrópicas, é óbvio que tudo se deu porque, no momento das citadas
decisões,  o  sindicato  específico  da  categoria  ainda  não  havia  se
constituído.  O  Sindicato  Interestadual  das  Instituições  Beneficentes,
Religiosas  e  Filantrópicas  somente obteve  o  seu registro  sindical  em
08/03/2016, e desde então é o legítimo representante da categoria de
instituições beneficentes,  religiosa e filantrópicas nas bases territoriais
informadas.

A  propósito,  consta  no Cadastro  Nacional  de  Entidades  Sindicais  as
informações abaixo, a respeito do ente sindical RECLAMANTE:

Não  se  verifica,  portanto,  qualquer  menção  à  representação  das
instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas.

...

O  processo  administrativo  de  concessão  de  Registro  Sindical  ao
Sindicato  Interestadual  das  Instituições  Beneficentes,  Religiosas  e
Filantrópicas seguiu a ordem prudente de tramitação,  tudo de acordo
com a Portaria 326 do Ministério  do Trabalho e demais instrumentos
normativos aplicáveis ao caso.

Por esta razão não há razões que sustentem os pedidos contidos na
petição inicial.

...

Quanto às alegações de que consta um número de maior de instituições
representadas  do  que  a  quantidade  de  pessoas  presentes  na
Assembleia,  isto  se  deu  porque  algumas  pessoas  participavam  da
diretoria  de mais  de  uma instituição,  motivo  pelo  qual,  repetiu  o  seu
nome, porém, com a representação da pessoa jurídica diversa.

...

Inclusive, o próprio autor, em sua petição inicial, ao se qualificar no item
4.1 DA ABRANGÊNCIA E REPRESENTATIVIDADE DO SECRASO/PR
(Requerente), descreve ser "representante do Segundo Grupo do Plano
da Confederação Nacional de Educação e Cultura - CNEC".

Os Tribunais Trabalhistas tem reconhecido que o quadro anexo do art.
577 da CLT, de fato não tem sido atualizado, de forma que não pode ser
o único instrumento hábil a delimitar o

enquadramento sindical. No entanto, tem-se decidido que o quadro em
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questão serve como parâmetro orientador neste sentido.

...

Engana-se a RECLAMANTE quando justifica seu inconformismo ao fato
de, supostamente, o sindicato interestadual tornar inviável a relação com
seus representados, em razão da distância.

O  Sindicato  Interestadual  das  Instituições  Beneficentes,  Religiosas  e
Filantrópicas,  embora  possua  um  âmbito  de  representação  atingindo
vários estados, está regionalizando suas atividades, criando subsedes
(por  exemplo,  citamos as  já criadas  em Brasília  e  no Estado do Rio
Grande do Sul, além da sede que encontra-se em Salvador).

De toda forma,  não  há impedimentos  na  legislação (CLT ou  Portaria
Ministerial)  para  que  se  criem  sindicatos  de  âmbito  interestadual  ou
mesmo nacional.

A ofensa proferida na petição inicial (ao se afirmar que "a criação de um
sindicato interestadual tem clara intenção arrecadatória, sem o devido
compromisso de atendimento das entidades dos Estados Federados")
não  se  justifica.  Mesmo porque,  cabe  à  parte  que  alega  algum fato
constitutivo  dentro  do  processo  judicial  o  ônus  de  provar.  O
RECLAMANTE não se prestou a apontar um mínimo de razões que o
motiva tais argumentos.

Equivocada, novamente, a informação de que o Sindicato Interestadual
das  Instituições  Beneficentes,  Religiosas  e  Filantrópicas  não  possui
autorização para atuar em convenções coletivas de trabalho. O art. 27,
VI  do  seu  Estatuto  Social  define  que  compete  à  Assembleia  Geral
"deliberar sobre acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho".

...

Porém,  o  que  é  possível  notar  é  que  existia  um  sindicato  de
representação  eclética  SECRASO  e  que,  em  2016,  foi  registrado
perante o órgão competente do Ministério do Trabalho, em 08/03/2016, o
sindicato  específico  das  instituições  beneficentes,  religiosas  e
filantrópicas,  o  Sindicato  Interestadual  das  Instituições  Beneficentes,
Religiosas  e  Filantrópicas,  seguindo  o  princípio  do  específico  sobre
genérico, se assim entende o SECRASO como pertencente à sua base,
o  que  não  se  prospera,  mesmo  porque  estamos  falando  de  grupos
distintos, no entendimento do quadro anexo do art. 577, da CLT.

Desta  forma,  o  registro  sindical  do  SECRASO,  conforme  consta  no
Cadastro  Nacional  de  Entidades  Sindicais  demonstra  que  a  sua
representatividade não alcança as entidades beneficentes, religiosas e
filantrópicas, mas tão somente as "entidades Culturais, Recreativas, de
Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional".

Após o deferimento do registro sindical do Sindicato Interestadual das
Instituições  Beneficentes,  Religiosas  e  Filantrópicas  não  pode  haver
dúvida quanto a  esta  questão:  o  SINIBREF Interestadual  tornou-se o
legítimo  representante  das  instituições  beneficentes,  religiosas  e
filantrópicas;  manteve-se,  porém,  o  SECRASO  como  sempre,
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representante das entidades culturais, recreativas, de assistência social,
de orientação e formação profissional.

Portanto, mais uma vez, não prospera o pedido realizado pelo autor.

Inclusive, Exa., a Federação Nacional de Cultura (integrante do mesmo
grupo da RECLAMANTE, como podemos verificar no quadro anexo do
art.  577  da  CLT)  celebrou  instrumento  coletivo  de  trabalho  com  o
Sindicato  dos  Empregados  em  Entidades  Culturais,  Recreativas,  de
Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado de
Minas Gerais no ano de 2003, com abrangência da base territorial no
Estado  de  Minas  Gerais.  Na  referida  convenção  coletiva  de  trabalho
estava previsto a sua abrangência, dentre outros, a categoria econômica
"as entidades filantrópicas, igrejas, e associações sem fins lucrativos".

O Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do
Estado de Minas Gerais - SINIBREF/MG ajuizou ação declaratória de
nulidade  de  cláusula  de  convenção  coletiva,  em  face  de  FENAC  -
Federação Nacional de Cultura e SENALBA, visto que a categoria das
entidades sindicais rés não pode alcançar às instituições pertencentes à
categoria das instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas. O TRT
da 3ª Região julgou procedente o pedido do Reclamante SINIBREF/MG,
declarando  a  nulidade  da  cláusula  neste  ponto.  Ao  julgar  o  Recurso
Ordinário interposto pelos réus, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu
que:

...

Ocorre que, ao contrário do que sustenta o RECLAMANTE, não há se
falar em desrespeito a direito adquirido.

O  ato  anulado  pela  Administração  Público,  a  Nota  Técnica  79,  não
previa nenhum direito à entidade RECLAMANTE. A não concessão do
registro sindical àquela época se deu unicamente por motivo de conflito
total, porém, não com o ente sindical RECLAMANTE, mas sim com o
SIESSE.

Posteriormente,  o órgão do Ministério do Trabalho reconheceu que a
Nota  Técnica  padecia  de  ilegalidade,  visto  que  não  se  justificava  o
conflito total de representatividade constante de sua fundamentação.

Repita-se:  tal  reconhecimento  não  interferiu  em  qualquer  esfera  de
direitos do SECRASO.

Mesmo porque, a própria Nota Técnica 79 entende que não há conflito,
nem mesmo parcial, entre as categorias do SINIBREF Interestadual e do
SECRASO.

Informa a petição inicial que quando da revogação de ato administrativo,
deve haver justificativa cabal do novo ato. Ora, a Nota Técnica 48 deixa
claro que a Nota Técnica 79 é ilegal! Houve ERRO na fundamentação
que  levou  ao  indeferimento  do  Registro  Sindical  naquela  época.  O
SIESSE nunca representou a  categoria  das  instituições  beneficentes,
religiosa e filantrópicas.  A Secretaria  de Relações Sindicais  entendeu
por bem revogar o seu próprio ato ilegal.
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Entendeu, também, que não há conflito de enquadramento sindical entre
o  SINIBREF  INTERESTADUAL  e  nenhum  outro  sindicato  registrado
perante o órgão. Desta forma, não justifica

reabrir o processo para impugnação, visto que os interessados, inclusive
o próprio RECLAMANTE, já haviam exercido o direito de manifestar no
momento oportuno, sendo todos os seus argumentos indeferidos pela
Secretaria de Relações do Trabalho.

Ao exame.

De plano,  afasta-se  a  alegação  de  fraude  na  constituição  do  2º  réu,
porque o ora reclamante não lograra provar em Juízo, tampouco perante o órgão do
Ministério do Trabalho e Emprego, por ocasião da impugnação administrativa, que a
constituição  sindical  fora  fraudulenta.  Como se  trata  de  alegação  extraordinária,
cumpria à parte que alega demonstrar cabalmente a fraude alegada, a teor dos arts.
818 da CLT e 373, I, do CPC.

Também não  prospera  a  alegação  obreira  de  que  faltava  quorum de
representatividade para a constituição da entidade sindical, uma vez que a própria
admissibilidade do registro sindical perante o MTE, que apura amiúde a forma pela
qual o sindicato fora criado, não deixa margem para a constituição de sindicato à
margem da lei. Daí a necessidade do autor comprovar, de forma indene de dúvidas,
que o 2º réu foi criado sem que tivesse sido observada a legislação vigente para a
formalização  da  entidade  sindical,  notadamente  no  que  se  refere  à  unicidade
sindical.

Com relação à pouca publicidade por ocasião da constituição do 2º réu,
considerando  o  pequeno  alcance  do  jornal  que  circula  em  apenas  44  dos  399
municípios  do  Estado  do  Paraná,  cumpre  destacar  que  o  fato  de  o  autor  ter
impugnado a criação do sindicato,  seja na esfera  administrativa,  seja  na judicial,
demonstra que a razão da lei foi cumprida, na medida em que atingida a publicidade
necessária à impugnação ou à aceitação.

No  tocante  ao  mérito,  lidas  as  teses  da  exordial  e  as  antíteses  das
defesas,  acima  reproduzidas  quase  na  íntegra,  inclusive  a  elaborada  pelo  ente
público que deferira o registro sindical, verifica-se que a impugnação do autor diz
respeito,  em síntese,  à expressão "assistência  social",  a qual  ele  entende que o
sindicato réu teria invadido sua base territorial,  porque passaria  a representar  as
instituições  beneficentes,  religiosas  e  filantrópicas,  entidades  essas  que  o  autor
afirma representar por mais de 27 anos.

Ora, como se sabe, a representação se distingue da representatividade,
conforme a boa lição do saudoso Amauri Mascaro Nascimento:

Que é representação sindical? Representar quer dizer pôr-se à frente de
alguém. Representante é aquele que atua em nome de outrem, para
quem age, defendendo os seus interesses. O sindicato é representante.
(...)

A doutrina sublinha a importância da diferença entre representação e
representatividade.  Aquela  é  uma  questão  de  legalidade,  esta  um
problema de legitimidade. Pode um sindicato ter a representação legal,
mas  não  a  real  e  efetiva.  Nesse  caso,  é  possível  dizer  que  falta
representatividade ao sindicato, embora portador dos poderes legais de
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atuar  em nome dos  representados.  Esse  sistema é mais  visível  nos
sistemas de unicidade sindical.

...

A representatividade, diz Caruso, apresenta-se como critério de qualificação ou de
seleção de um sujeito coletivo, e se coloca fora do âmbito de relevância jurídica.
Situa-se na área da sociologia ou fática. Um sindicato é representativo quando se
encarrega, eficazmente, de cuidar dos interesses dos trabalhadores e
responde adequadamente às demandas dos seus representados: "em tal
sentido, representatividade é uma abreviatura semântica para indicar um
sujeito cuja ação de tutela coletiva dos interesses seja efetiva";
representatividade está a indicar efetividade da ação de tutela. As grandes
confederações sindicais italianas usaram o critério da representatividade para um
mútuo reconhecimento legitimador da negociação coletiva num ordenamento sindical
de fato, do tipo institucional. A doutrina européia, pós-corporativista, encontrou na
representatividade um conceito que permite a ruptura com o passado, em
correspondência com os princípios da liberdade sindical, da natureza privada das
associações sindicais e da legitimidade para a negociação coletiva segundo a
perspectiva da autonomia coletiva dos particulares. (extraído do Compêndio de
Direito Sindical, Ed. LTr, 4a edição, 2005, pp. 188/189, g. n.).

A  forma  pela  qual  o  autor  pretende  abarcar  toda  a  categoria  que
simplesmente promova a assistência social, como é o caso do 2º réu que visou tão
somente representar as entidades beneficentes, religiosas e filantrópicas (categorias
específica), poderá incorrer no equívoco de igualmente vir a impugnar toda entidade
sindical  cujas  atividades  envolvam  cultura,  recreação,  orientação  e  formação
profissional de entidades que estejam, no seu ver, invadindo seu terreno sindical,
dada à abrangência e a largueza do conceito de cultura, de recreação, de orientação
e de formação profissional.

A  rigor,  pela  simples  leitura  da  nomenclatura  do  sindicato  autor,
chegar-se-ia à conclusão de que praticamente todos os sindicatos estariam a invadir
sua  base  territorial,  pois  qual  entidade  sindical  não  visa  alcançar  a  cultura,  a
recreação, a orientação e à formação de profissionais.

É  um  remedo  absurdo  dar  guarida  a  uma  entidade  sindical  cuja
abrangência  pretende  alcançar  toda  área  de  atuação  sindical,  sem  respeitar  a
unicidade e a base territorial sindicais, primados elevados ao patamar constitucional.

Da  mesma forma  que  ao  empregado  não  é  obrigado  a  filiar-se  e  a
manter-se filiado à entidade sindical, o mesmo poderá ocorrer com os empregadores
que  queiram  mudar,  inclusive,  de  sindicato,  caso  em  que  lhe  sejam  oferecidas
benesses maiores. Nesse sentido, a liberdade de escolha fará com que os sindicatos
passem a pensar menos na arrecadação e mais nos serviços a serem prestados a
seus filiados,  que mantém o sindicato  ativo  e  atuante,  não se tratando de mera
entidade sindical com fins reduzidos à arrecadação.

Desse modo, tal como entendera o Ministério do Trabalho e Emprego,
por ocasião da concessão de registro sindical ao 2º réu, não entendo que tenha sido
violado o princípio da unicidade sindical, pois ambos os sindicatos, autor e 2º réu,
podem coexistir, sem que haja invasão de esfera de atividades sindicais.
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Ante  ao  exposto,  julgo  improcedente  o  pedido  inicial,  mantendo
íntegro o registro sindical do 2º réu.

Dispositivo

POSTO ISSO, decido JULGAR IMPROCEDENTE o pedido deduzido na
presente ação declaratória de nulidade proposta por SINDICATO DAS ENTIDADES
CULTURAIS,  RECREATIVAS,  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL,  DE  ORIENTAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PARANÁ - SECRASO/PR em face de UNIÃO
FEDERAL  (Ministério  do  Trabalho  e  Emprego)  e  SINIBREF  -  SINDICATO
INTERESTADUAL  DAS  INTITUIÇÕES  BENEFICENTES,  RELIGIOSAS  E
FILANTRÓPICAS.

Custas, pelo autor, no importe de R$20,00, calculadas sobre R$1.000,00,
valor arbitrado à condenação.

Intimem-se as partes, por seus procuradores cadastrados no PJe,
via publicação no diário eletrônico.

Nada mais.

BRASILIA, 14 de Junho de 2017

LUIZ HENRIQUE MARQUES DA ROCHA
Juiz do Trabalho Titular

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[LUIZ HENRIQUE MARQUES DA ROCHA]
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