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prefácio
O porquê de uma Central Sindical Empresarial
Em 2004, ao criarem a Central Brasileira do Setor de Serviços - CEBRASSE, lideranças,
entidades e empresários do setor de serviços reconheceram humildemente ter
aprendido uma lição dada pelos trabalhadores, em matéria de organização.
Há muitos anos, os trabalhadores perceberam as limitações do sistema sindical
tradicional - especialmente das confederações e das entidades civis, como associações
- e criaram uma nova forma de representatividade: as centrais sindicais. Menos
limitadas por burocracias e menos hierarquizadas, elas permitiam mais participação,
democracia, transparência e, consequentemente, mais agilidade, força e eficácia
nas lutas pelas reivindicações dos trabalhadores. As centrais ganharam as páginas
dos jornais e os gabinetes de políticos e autoridades, efetivamente mobilizando e
representando o trabalhador brasileiro.
Já o setor empresarial continuou amarrado à pesada hierarquia e à burocracia do
sistema previsto na CLT, com entidades envolvidas por seus interesses e limitações,
especialmente quanto à representatividade e à capacidade de mobilização dos
milhões de empresários brasileiros - mais de 15 milhões, se contados os chamados
microempresários.
Pode-se dizer que, enquanto pelo sistema tradicional segue-se um modelo
hierárquico quase militar, vertical, a central sindical permite a aplicação de um
modelo horizontal, sem distância entre a base e a cúpula.
Os empresários têm, tanto quanto os trabalhadores, direito a ter centrais sindicais.
Os fundamentos e motivos históricos, jurídicos, dentre outros, constam de
Mandado de Segurança aqui documentado, elaborado pelo escritório Maricato
Advogados Associados, pleiteando, junto à Justiça do Trabalho do Distrito Federal,
o reconhecimento da CEBRASSE como central. Embora a legislação estabeleça
apenas o reconhecimento de centrais sindicais de trabalhadores, quem ler as
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razões expostas ficará convicto do direito, líquido e certo, dos empresários terem
sua própria central. É grande a expectativa de o pedido ser atendido, pois seus
fundamentos são impecáveis e incontestes.
Mas ainda que assim não seja, a entidade continuará lutando por seu direito em
outras instâncias, por alteração da lei no Congresso, junto ao Ministério do Trabalho
e também no plano político, como forma de exercer a liberdade de organização
e fomentar o diálogo social que deve estar presente na sociedade moderna e,
sobretudo, na estrutura sindical.
Os fundadores da CEBRASSE sabem que foi por meio de lutas e de conquistas pela
melhoria de suas condições de vida, que milhões de trabalhadores brasileiros
criaram e impuseram suas centrais como entidades representativas. Foi depois
disso que obtiveram o reconhecimento legal. Por que os empresários, que também
são milhões de brasileiros e representam um setor importantíssimo da economia
do País, não podem fazer o mesmo?
É o que estamos fazendo, dando esse primeiro passo.

Paulo Rubens Reginato Lofreta
Presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços - CEBRASSE
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introdução
Central Sindical Empresarial – um direito dos que empreendem
Há algum tempo, fui procurado pela CEBRASSE para dar consistência jurídica
a um pedido da entidade que lhe permitisse a obtenção de seu registro como
Central Sindical. Inicialmente, pensei que essa seria uma missão difícil, pois lei
sobre a matéria prevê apenas e explicitamente o registro de centrais sindicais de
trabalhadores.
No entanto, dedicando-me à questão e analisando o pleito à luz das normas
hierarquicamente superiores, em especial a Constituição Federal, as convenções
internacionais que o País acolheu e os princípios gerais do Direito, passei a não ter
qualquer dúvida sobre essa possibilidade.
De fato, todas as leis infraconstitucionais têm que ser lidas e entendidas conforme
os ditames das normas maiores. Não podem contrapor-se a elas.
Temos princípios insculpidos na Carta Magna, entre eles os da isonomia, equidade,
razoabilidade, moralidade igualdade, impessoalidade, liberdade sindical e diversos
outros, obrigatórios na conduta da administração pública. Todas as referências à
organização de trabalhadores e empresários, seja na Carta Magna, na CLT, ou no
Código Civil, colocam essas duas classes de atividade econômica em condição de
igualdade. Por que seria diferente se há uma única lei? Por que privilegiar apenas
um dos lados?
Outros princípios maiores, estruturantes de toda a normatização (entre eles, os
da razoabilidade e da proporcionalidade), apesar de não explícitos, informam e
dão direção à toda legislação existente, conduzem as interpretações, balizam seus
limites. Uma lei jamais pode ser contrária a um princípio, pois se isso ocorresse, o
sistema jurídico perderia toda sua coerência e harmonia. Esses princípios devem
ser atendidos obrigatoriamente. Se não o forem na letra fria da lei, que o sejam em
sua interpretação.
05
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Por fim, temos as convenções internacionais assinadas pelo Brasil. Uma vez
recepcionadas em nosso sistema jurídico, elas têm força de lei. A Convenção da
Organização Internacional do Trabalho é uma delas, e defende a liberdade sindical
e a isonomia entre o direito de organização dos trabalhadores e empresários.
Até mesmo na vetusta CLT encontramos diversos artigos nos quais está claro o
tratamento isonômico a trabalhadores e empreendedores. E esse mesmo princípio
está implícito nos artigos do Código Civil que disciplinam a organização e o registro
de entidades.
Fica claro que a lei sobre centrais, ou qualquer outra de importância institucional
evidente, não pode tratar diferentemente trabalhadores e empresários, muito
menos impedir o registro de uma central empresarial, pois contrariaria todas as
normas superiores já citadas.
A pretensão dos empresários não é, portanto, apenas justa. É também juridicamente
viável, e certamente encontrará guarida nos Tribunais!

Percival Maricato
Maricato Advogados Associados
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL
DA VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA/DF
CEBRASSE – CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS, entidade com
personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.306.546/0001-51, com sede à Alameda Santos, nº 880 – 9º andar, cj. 92, CEP
01418-100 – São Paulo/SP, neste ato representada por seu presidente, Sr. Paulo
Rubens Reginato Lofreta (docs. 01; 02; e 03 – Ata de Fundação; Eleição da Diretoria;
e Estatuto Social) e por seu advogado Dr. Percival Maricato (doc. 04 – Procuração),
vêm, com elevado respeito, à presença de Vossa Excelência, propor MANDADO DE
SEGURANÇA contra o Secretário Adjunto de Relações do Trabalho do Ministério do
Trabalho e Emprego, pelos motivos que passa a expor:

1. DO RESUMO DO PEDIDO E DE SEUS FUNDAMENTOS
A Requerente é uma entidade com personalidade jurídica de Direito Privado, que
representa entidades do setor de serviço em todo o País, e, por conseqüência, o
próprio segmento e suas empresas, o que demonstra por documentos. Tem entre
seus filiados Federações, Sindicatos e Associações.
Atualmente, o setor de serviços é o maior componente do PIB no Brasil - o que mais
emprega, o que mais paga impostos, o que mais cresce sob todos os aspectos pelos
quais pode ser concebida e avaliada uma atividade econômica. Fatos noticiados
diariamente pelos jornais são prova de sua importância.
Justo, pois, que também tenha o direito de ter uma entidade representativa
equivalente às centrais sindicais de trabalhadores, CUT, Força Sindical e diversas
outras, quase uma dezena, com reconhecimento pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, que é o que aqui se requer.
Não fosse pelos argumentos políticos, sociais e econômicos, o pedido se
fundamentaria também nos argumentos jurídicos que irão se alinhar, em especial o
da isonomia, da necessidade entre o direito de organização dos trabalhadores e o
correspondente direito de organização dos empresários.
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No reconhecimento das centrais de trabalhadores, foi usado o fortíssimo argumento
de que nada mais se fazia do que a valorização da mens legis e do princípio
constitucional da liberdade de organização e da liberdade sindical, ou ainda, do
não menos importante princípio do in dubio pro libertate, que também se ajustam
harmoniosamente ao presente requerimento.
É o que se passa a expor e fundamentar, esperando por decisão favorável de Vossa
Excelência, com base nesses princípios e mais nos da JUSTIÇA, da DEMOCRACIA,
DA IGUALDADE, DA EQUIDADE, DA ISONOMIA, CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
ASSINADAS PELOBRASIL E POR DIVERSOS OUTROS QUE SEGUEM.

2. DO SETOR DE SERVIÇOSE SUA IMPORTÂNCIA PARA O PAÍS
O setor de serviços é a mais importante atividade econômica nos diversos países
do Planeta, em decorrência dos contornos do desenvolvimento econômico, da
evolução tecnológica, operacional e organizacional, e diversos outros motivos. É ele
o que mais emprega, mais gera PIB, mais paga impostos, mais se expande, além de
fornecer diversos outros benefícios para a sociedade. Isto é mais verdade ainda no
caso específico do Brasil.
A evolução da sociedade, a mecanização, a informática, a valorização das viagens,
do lazer, da cultura mudaram a realidade, tornando os serviços muito mais
autônomos. O setor adquiriu dimensões jamais imaginadas anos atrás, tornou-se
mais importantes que os demais e a tendência é que esse diferencial se acentue
com o tempo, não sendo absurdo dizer que empregará tanto ou mais que todos
os outros, somados, em poucos anos. A esperança da sociedade, de criação de
empregos de qualidade e em grandes quantidades, milhões por ano, reside nesse
segmento da atividade econômica.
Deve, pelo mesmo motivo, ter reconhecido o direito à organização sindical e
associativa, em todos os níveis e possibilidades, pois é sabido que organização
é meio de crescimento, de integração, de soma de esforços por aumento de
produtividade, desenvolvimento científico e qualificação de empresários e também
de trabalhadores.
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Ao contrário dos demais setores, a ocupação da mão de obra continua mantendo
o nível de ocupação nas atividades relacionadas a serviços; a folha de pagamento
dos trabalhadores comumente é bem maior que 50% dos custos das empresas,
podendo chegar, em alguns casos, a mais de 80%. Esse fato é fundamental não
só para o nível de emprego, mas também para a paz social, a qualidade de vida
de milhões de pessoas e para a distribuição de renda, formação do mercado
consumidor interno, que dinamiza a economia. Graças a esse mercado interno,
formado em grande parte pelo setor de serviços, e à visão política do atual governo
- que preservou os instrumentos fundamentais de crédito nas mãos do Estado
e socorreu imediatamente o Mercado - que se obteve o retumbante sucesso na
superação da recente crise, de efeito tão perverso nos demais países.
No entanto, não obstante tantos benefícios à sociedade e ao Poder Público, este
último não fornece ao setor a mesma atenção que aos demais, talvez por ser ele
tão abrangente, tão disperso, tão pulverizado e difuso, ter tanta diversidade e
capilaridade e por ter sido o último a ser organizar em sindicatos, federações e
confederações, que ainda são débeis quando comparadas às da indústria, comércio
e agricultura.
É fato, por exemplo, que o setor não tem financiamento na mesma proporção e
condições dos demais setores. Seus maiores ativos são os contratos de prestação de
serviços, que não são aceitos como garantia. As duplicatas só podem ser emitidas
depois de terminado o contrato, e então perdem sentido como garantia; os créditos
são dificultados porque sabidamente a folha de pagamento é extremamente
onerosa, sendo muitos dos serviços prestados a órgãos públicos, que nem sempre
pagam em dia e etc.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE divulgou recentemente uma
radiografia do setor de serviços. Os dados, apesar de relativos a 2006 (o setor é
tão grande que dificulta a apuração de seus números com agilidade), deixam
incontroversa sua importância. Mostraram aumento de 31,3% do número de
empresas, de 38,2% de pessoas ocupadas e de 28,1% na receita operacional líquida,
comparativamente ao ano de 2000.
Entre 2000 e 2006, as 3.055 companhias com mais de 250 funcionários aumentaram
09
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de 48,5% para 50,7% a participação na receita do setor. As companhias de outros
setores tenderam a contratar pessoal apenas para as atividades principais (core
business), contratando prestadoras de serviços para manutenção, informática,
transportes, limpeza e etc.
Excluindo administrações públicas e serviços públicos de educação e saúde, que
pesam 15% no PIB, o setor terciário representa 50% do PIB. Nele, atuavam, em
2006, 958 mil empresas, que empregaram 8,15 milhões de pessoas, das quais 3,20
milhões pelas grandes empresas. Estes números deverão crescer muito com a
tendência à formalização dos empregos.
A prestação de serviços de limpeza, segurança e etc, denominados também de
terceirização, permitem às empresas de outros segmentos que se dediquem
apenas a fazer o que sabem fazer, dirigir atenção e energias para sua atividade
principal. Este é um dos fenômenos da economia contemporânea mundial, que
tem permitido a inclusão de milhões de trabalhadores que viviam desempregados
ou na informalidade. Críticas a alguns segmentos por questão de remuneração
ou condições de trabalho, nem sempre são acertadas, pois sem dúvida milhões
de brasileiros são retirados da informalidade e tem carteira assinada, FGTS, férias
remuneradas, 13º salário, planos de saúde, vales transporte e refeição e etc, devidos
à formalização permitida pela atividade. O setor colabora para o desenvolvimento e
este irá exigir mais mão de obra, a que elevará naturalmente salários e condições de
trabalho, nível de organização e capacidade de reivindicação de sindicatos obreiros
e categorias, isto sem falar que maior produtividade permitirá oferta de mais
produtos a melhores preços no mercado, beneficiando a todos os brasileiros.
O crescimento da economia melhora a remuneração e qualificação desses empregos,
aumenta a procura, gera novos empregos. Por outro lado, mais produtividade e
produtos com mais qualidade, significam um mercado e um pais mais forte, mais
e melhores produtos, melhores serviços, por menor preço. Esses benefícios se
estenderão aos serviços públicos que, mais decentes e eficientes, também darão
melhores condições de vida para a população de baixa renda.
O trabalhador é beneficiado uma segunda vez, por acesso a esses produtos e serviços,
públicos e privados, com evidente reflexo nas condições e qualidade de vida.
10

AF_Livro_Cebrasse.indd 11

23/3/2010 11:54:16

É inegável que o crescimento do setor é, pois, benéfico para os empresários, para os
trabalhadores e para o País. Melhor organização do segmento é imprescindível para
se atingir essas metas mais rapidamente.
O grande desafio do setor de serviços é organizar-se para ocupar o espaço
correspondente a sua força e mudar sua imagem, oferecer melhores empregos,
ajudar no desenvolvimento econômico e social. A CEBRASSE, quanto mais espaço
ocupar, quanto mais for reconhecida socialmente, mais ajudará para que um dia
possamos ter um país realmente democrático, socialmente justo, ambientalmente
sustentável, eticamente impecável, economicamente desenvolvido, onde as famílias
possam ter qualidade de vida e as pessoas possam ter auto estima e realização
profissional.

3. DA HISTÓRIA DO SETOR
Conhecer a história dos serviços é importante para confirmar a afirmação de que ele
sempre teve a mesma importância que os demais setores da atividade econômica e
que nasceu e cresceu com a civilização, sendo injusta sua atual marginalização.
A prestação de serviços entre os membros de uma comunidade é tão antiga como
a humanidade. Os antropólogos calculam que os primeiros primatas desceram
das árvores há 14 milhões de anos atrás e evoluíram vagarosamente, até que há
dois milhões de anos atrás surgiu o homo habilis, seguido do homo erectus, e
aproximadamente há 200 mil anos atrás, do homo sapiens. Certamente ajudavamse uns aos outros, instintivamente, já que seria a única forma de sobreviver em
condições adversas.
A defesa contra ataques de predadores (segurança) e a busca de alimentos eram
atividades cotidianas. Evidente também que a comunidade cuidava de limpeza
e higiene, desde os primeiros tempos. Para obter melhores resultados, surgiu a
divisão de tarefas entre o homem e a mulher e com o tempo, novas divisões. Podese imaginar que enquanto alguns homens iam em busca de caça, as mulheres de
alimentos vegetais, outros ficavam de guarda na caverna ou onde ficavam idosos e
crianças da tribo.
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Mais tarde o homem aprendeu a fazer ferramentas de pedra, acender o fogo,
desmembrar animais para comer sua carne e aproveitar suas peles, ossos e chifres,
fazer cabanas. Nessa época, muito provavelmente, além dessa indústria incipiente,
existia rudimentos de agricultura, quiçá comércio, certamente serviços. Os homens
aprenderam a plantar, colher produtos agrícolas e a criação de animais, o que
permitiu o crescimento da população e da comunidade, e depois, com o surgimento
de excedentes, aprenderam a trocá-los, de onde surgiu o comércio. Daí em diante
a evolução do conhecimento e da produção de bens deu-se de forma bem mais
rápida e apareceram os centros urbanos de maior porte, com atividades privadas e
o Estado, as cidades independentes e depois os impérios (Sumério, Egípcio, Assírio,
Babilônico, Chinês, Maia, Inca, Asteca e outros), a democracia Grega, a República
Romana e outras formas de organização social.
É rotineiro vermos na televisão ou livros como eram comuns os serviços de
mumificação, transporte, alimentação, hospedagem, vigilância (das caravanas, por
exemplo), limpeza, educação, medicina, tanto na Suméria e Egito quanto na Grécia
antiga, onde se desenvolveram as escolas de filosofia e de artes, ou em Roma, onde
os serviços de educação, transporte, jurídicos, médicos, lazer (termas, corridas no
circo e etc), eram prestados por todo o império. Na Idade Média, desenvolveram-se
os primeiros bancos e os serviços financeiros, os militares, o transporte, as feiras de
negócios e tantos outros.
A produção, consumo e comercialização de bens tornou-se mais complexa, e os
serviços foram se tornando etapas, meios, condições de aumento e sofisticação
dessa produção. Mais tarde, quando se começou a discutir a separação dessas
atividades relacionadas à produção de riquezas para diversos fins - estudos
econômicos, tributação, divisão em entidades sindicais e etc -, foram separados
a indústria, o comércio e a agricultura. Os serviços foram considerados incluídos
nas mesmas, especialmente no comércio, ou então considerados tão difusos pela
sociedade e pela economia; ou apenas atividades meios ou assessórias, necessárias
a realização das demais, que não se considerou a possibilidade de organizá-lo em
entidades.
Não é por outro motivo que no Brasil, já no século XX, quando foram criadas as
federações e confederações, essa divisão tripartite prevaleceu. Surgiram, por
12
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exemplo, na área sindical, entidades da indústria, como a Confederação Nacional
da Indústria (CNI); do comércio, a Confederação Nacional do Comércio (CNC); e da
agricultura, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Décadas depois, a área
de serviços começou a obter reconhecimento, em transportes, saúde, educação e,
finalmente, na Confederação Nacional de Serviços (CNS).
Não obstante, não há motivo para repetir o erro, e mais uma vez, atrasar o
reconhecimento de uma central de serviços, como aqui se requer. Ela não virá para
dividir, mas para somar com as demais entidades empresarias e de trabalhadores.
Aliás, ter esse tipo de organização, uma central sindical, horizontal, democrática,
representativa, eficiente, não burocrática, que facilite o surgimento de novas
lideranças, foi uma lição que os empresários de serviços aprenderam com
os trabalhadores. Todos querem um Brasil desenvolvido, o que seria bom para
coletividade, empresários e trabalhadores.

4. DA CEBRASSE: O QUE É E O QUE PRETENDE
A Requerente é uma entidade com personalidade privada, fundada em 2004,
cujo objetivo se funda na organização e representação do setor de serviços, suas
entidades, por conseqüências o setor, suas empresas e empresários, no sentido
de defender, promover, aprimorar e estimular o desenvolvimento dessa atividade
econômica e com isso colaborar para o desenvolvimento nacional.
Constate-se pelos documentos anexos, que é a mais representativa e reconhecida
entidade do setor (docs. anexos).
Não tem finalidade econômica e tampouco de lucro, assim como não distribuir
qualquer vantagem financeira ou patrimonial a seus associados e dirigentes, como
consta de seu Estatuto.
Esse mesmo diploma deixa claro que a CEBRASSE observará nas suas atividades os
princípios considerados pétreos, da democracia, da transparência, da economicidade,
da eficiência, da impessoalidade e todos os demais que são obrigatórios para órgãos
públicos, não obstante tenha personalidade. Não por outro motivo, constam claro
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de seu estatuto estes compromissos modernizadores da atividade sindical e nas
suas relações como o Poder Público:
I - promover o desenvolvimento e a valorização do setor de serviços;
II - articular a união das entidades do setor de serviços, tais como as confederações,
federações, sindicatos, associações, institutos, fundações e conselhos de classe, sem
prejuízo das suas prerrogativas legais e estatutárias específicas;
III - tornar-se o representante dos interesses do setor de serviços junto à sociedade
e aos órgãos governamentais e de classe;
V - combater a concorrência desleal;
VI - remover os obstáculos à expansão dos negócios no setor de serviços;
VII - combater a injustiça tributária contra os empreendedores brasileiros,
em especial aos prestadores de serviços;
VIII - contribuir para a abertura e a credibilidade do setor de serviços no nível
internacional;
IX - difundir a responsabilidade social no setor de serviços;
X - propor ações civis públicas, mandados de segurança coletivos e demais ações
judiciais que forem necessárias ao cumprimento de seus objetivos;
XI - encaminhar estudos e reivindicações aos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário e outras instituições;
XII - promover a cultura e o intercâmbio com organismos nacionais e internacionais
de finalidades congêneres, bem como participar e promover Congressos de interesse
cultural, profissional, econômico e social.
XIII - lutar para a superação da estrutura sindical corporativa vigente, desenvolvendo
todos os esforços para a implantação da sua organização sindical baseada
na liberdade e autonomia sindical.

5. DA REPRESENTATIVIDADE DA REQUERENTE
A CEBRASSE preenche todos os requisitos de representatividade exigidos pela Lei
nº 11.648, de 31 de março de 2008, devendo esta ser interpretada com adequação
para a atividade empresarial, como é elementar. Dentre seus associados:
• Mais de 100 sindicatos filiados espalhados nas cinco regiões do País;
• Mais de 20 sindicatos filiados em três regiões;
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• Sindicatos filiados em, pelo menos, cinco setores da atividade econômica;
• Sindicatos filiados que representam mais de 7% do total de empresas sindicalizadas
em âmbito nacional.
Dentre essas entidades filiadas, a CEBRASSE reúne algumas das maiores do Brasil,
em termos de empresas e números de funcionários.
Sendo a Requerente uma entidade recentemente criada, evidente que sua
representatividade atual já é demonstração indiscutível de sua aceitação pelo
segmento. É sem nenhuma dúvida, a mais representativa do setor, em número de
entidades de todos os tipos e âmbitos empresariais.

6. DO PEDIDO E DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
6.1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Diz a Constituição Federal, em seu artigo 1º, serem princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil:
I– A Soberania;
II– A Cidadania;
III– A Dignidade da Pessoa Humana;
IV – Os Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa;
V – O Pluralismo Político.
Princípios estes que fundamentam também o presente requerimento, pois ao se
organizarem e pleitearem reconhecimento sindical tem os empresários de serviços
os objetivos de defender a soberania, a dignidade da pessoa humana e todos esses
valores inerentes ao cidadão.
Em especial, temos no inciso IV, no qual trabalho e livre iniciativa, atividades de
trabalhadores e empresários, são postos em condições de igualdade. É critério,
valor e conceito que irá permear todo o texto, inexistindo uma única menção a
diferenciar os direitos de um e outro quanto à organização. Ao contrário, há vários
a reforçar este entendimento: o que é direito do trabalho, ou seja, do trabalhador,
15
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é direito da livre iniciativa, ou seja, do empresário. Leve-se em conta ainda que o
empresário é trabalhador, o que é uma obviedade a dispensar argumentação.
Constate-se em seguida, que os objetivos perseguidos pela CEBRASSE, desde
sua formação, são inteiramente compreendidos nos incisos do artigo 4º do texto
constitucional, um motivo a mais a justificar o requerimento.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, conforme
determina o artigo 5º da Carta Magna, cujo inciso XVI prevê o direito de organização
e cujo inciso XVII veda a interferência do estado no funcionamento de associações.
Impedir a Requerente de ter status e prerrogativas de central sindical pode ser
entendido, data vênia, como infração a esse artigo constitucional. A interpretação
conjunta do caput do artigo com os incisos XVI e XVII só levam a conclusão de que o
requerimento é legítimo, legal e merece acolhimento. O inciso I, do art. 8º, vetando
interferência em sindicatos, reforça esse entendimento.
Segundo o Ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau,
autor da memorável obra “A Ordem Econômica na Constituição de 1988 – liberdade
pública”, vigora tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas o princípio
da “não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei”, evidentemente
que pautada em Lei constitucional de cunho não restritivo. Sendo a Lei restritiva e
inconstitucional, não pode vigorar ou se vigorar, não pode restringir direitos.
Esse mesmo artigo 8º discorre sobre a organização sindical, não estabelecendo uma
única diferença entre os direitos de organização.
Logo adiante temos o artigo 10, no qual consta que:
“É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados
dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam
objeto de discussão e deliberação”. (grifos nossos)
Ora, se de um lado os empregadores de serviço tem direito a participação
nos colegiados dos órgãos públicos, de outro lado, o reconhecimento como
Central Sindical pode propiciar esse acesso, como acontece com as centrais de
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trabalhadores, cujo acesso a órgãos como o– Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) e tantos outros, é mais do que legítimo. Eis aqui, mais uma vez, o direito de
igualdade sendo preterido, se negado o presente requerimento.
Portanto, tendo em vista que “a organização sindical brasileira fundamenta-se
nos princípios da democracia, da cidadania, da participação política e social, da
representatividade, do direito ao trabalho digno, da valorização da negociação
coletiva entre trabalhadores e empregadores e da promoção dos direitos
fundamentais da pessoa humana”, nada mais natural que o pleito seja acolhido.
6.2. DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO
A liberdade de organização é um dos princípios pétreos da Constituição Federal
(inciso XVI do art. 5º), uma prerrogativa que o Estado entregou aos trabalhadores
e empresários, por saber que organizados, dialogando entre si e uns com os outros,
são parceiros imprescindíveis para tirar o país do atraso e fazê-lo avançar pela senda
do desenvolvimento, para um amanhã de felicidade e prosperidade.
A liberdade de organização entre empresários e trabalhadores não tem fim em si,
mas é usada para forjar meios de representação e para lutar por interesses de
seus representados. Isto posto, quanto mais trincheiras de luta conquista uma
entidade, mais eficiente ficam suas ações, mais resultados são obtidos.
Uma vez que não basta se organizar, mas é preciso buscar meios e instrumentos para
obter resultados, justo é que a Requerente apresente o presente requerimento.
Ele é corolário do direito de organização.
A Constituição da República, além de prever explicitamente o direito de organização,
cujos fins fundamentam este pedido, além de prever liberdade sindical, que também
é argumento relevante a respaldá-lo, deixa claro outros princípios de direito, que
são esgrimidos com a mesma finalidade.
O principio da igualdade entre trabalhadores e empregadores, percorre todo
o corpo da Carta Magna. Note-se que há vários artigos do texto sinalizando
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o direito de ambos se organizarem, em condições de igualdade. O que é dito
para um, é dito para outro. Entidades ou sindicatos estão previsto tanto para
uma categoria quanto para outra, o mesmo ocorrendo no desdobramento para
associações no Código Civil, assim como para sindicatos na CLT. Em nenhum codex
positivado, nem o legislador constituinte, nem o da norma infra constitucional,
acolheu uma única diferença ou dispôs um único privilégio, entre trabalhador e
empresário.
Não pode, pois, ser interpretado diferentemente a Lei que criou as Centrais
Sindicais, cuja estrutura normativa hierárquica é infra constitucional, deturpar a
vontade exposta no texto máximo da Ordem Jurídica Nacional.
Ressaltemos ainda, por muito próximo, o importante princípio da equidade, que
induz o julgador a decidir não apenas tendo em vista a letra fria da lei, o estritamente
formal, abstrato e legal, a norma positivada, mas sim seu espírito, a noção do
justo, do real, da retidão, da equanimidade, o legítimo, que no dizer do eminente
e saudoso professor Goffredo da Silva Telles, deve prevalecer sobre o legal, por
emanar do povo, o constituinte e destinatário primeiro nas normas.
Ademais, um dos princípios básicos da Lei Maior é que “todos são iguais perante
a lei”. É o princípio da isonomia, ao qual devem se submeter todos os outros, pois
se trata de princípio maior, matriz, irradiador de conceitos.
Tanto foi a preocupação do constituinte, talvez também influenciado pelo trauma
deixado pelo regime militar, que o artigo 5º da Constituição Federal, preocupou-se
no caput e inciso I, em repetir duas vezes a palavra IGUAIS, e uma vez a palavra
IGUALDADE.
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, consta do
texto, e isto é mais válido ainda perante o Poder Público, no ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO.
Traduzindo para o caso de categorias econômicas, empresariais e categorias
profissionais, de trabalhadores, o texto trata ambas isonomicamente, deixa claro
que devem elas serem tratadas em condições de igualdade, quanto a organização e
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prerrogativas de ordem constitucional. E isto é mais justificado, diante da necessidade
de atuação, diálogo, participação em comissões, junto ao poder público e etc. Não
há um único motivo a justificar que se tolha o acesso a uma forma de organização,
de um dos parceiros da atividade produtiva no país.
A interpretação formalista da lei que permitiu a criação das centrais sindicais,
também fere o Princípio da Isonomia, pois trata de forma desigual, ou melhor,
exclui completamente um dos parceiros da atividade econômica, que é a classe
empresarial, sempre posta em condições de igualdade na questão de organização
no texto constitucional.
Conforme nos ensina o eminente professor Celso Antônio Bandeira de Mello:
“A Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições mas instrumento regulador
da vida social que necessita tratar eqüitativamente todos os cidadãos. Este é o
conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado pelos
textos constitucionais em geral, ou de todo modo assimilado pelos sistemas normativos
vigentes”. (“Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade” – Malheiros Editores)
Nem se pode ignorar que empresário, tanto quanto o trabalhador, é cidadão.
A isonomia possui objetivo duplo: de um lado, serve como garantia individual contra
perseguições; de outro, serve para tolher favoritismos. Privilegiar uma das partes, em
questão de direito a organização é inaceitável em uma democracia, é aliás, distorcer
ou impedir o diálogo democrático, sem um único fundamento lógico, fundamentador
da discriminação.
Não obstante, o art. 37, ao lado de outros, arrola como princípios da Administração
Pública, o da impessoalidade e o da publicidade. O primeiro pressupõe que os
administrados sejam tratados sem discriminações, nem favoritismo ou perseguições.
O segundo pressupõe a plena transparência de suas condutas.
Inexiste correlação ou fundamento racional abstratamente existente ou inconcreto,
afinado com os valores prestigiados no sistema normativo constitucional, que
justifiquem o “discriminen”. Há, pois, que se acolher o presente.
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6.3. O PEDIDO À LUZ DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
ASSINADAS PELO BRASIL
Mas não estão apenas na Constituição Federal os fundamentos desse pedido.
Diversos tratados dizem respeito à mesma lição: empregados e empregadores tem
direitos iguais de organização, devem ser tratados com equidade e isonomia.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 23, n. 4, consagra
o direito de cada pessoa compartilhar da fundação de sindicato e de aderir ao
sindicato que desejar para defender os seus direitos. A matéria está ampliada, no
art. 8º, da Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU).
Ora, evidente que tal direito se estende por todas as possibilidades de organização
e da estrutura sindical. Vale o princípio na interpretação da norma. O direito é de
CADA PESSOA e não do trabalhador ou do empregador.
E é a Convenção n. 87, da Organização Internacional do Trabalho que diz:
“trabalhadores e empregadores têm o direito, sem diferenças e sem prévia
autorização, de construir associações de sua escolha para promoção e defesa dos
próprios interesses; e de aderir a outras organizações (federativas e confederativas,
tanto quanto às internacionais) sob a única condição de submeter-se aos estatutos
corporativos próprios”.
Essas convenções e tratados, acolhidos em nosso ordenamento, deixam claro o
direito da Requerente a ser acolhida entre as centrais sindicais, seja pelo direito de
organização e liberdade inerente, ou seja pela isonomia e pela igualdade.
6.4. DA IGUALDADE NO CÓDIGO CIVIL
A igualdade de organização está prevista no Código Civil a partir de seu art. 53,
inexistindo uma única previsão diferente para organizações de trabalhadores e
empresários.
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6.5. DA IGUALDADE PREVISTA NA CLT
A Consolidação das Leis do Trabalho trata da organização sindical a partir do artigo
511 e segue até o artigo 625. Não obstante a profusão, mesmo sendo um diploma
previsto para defender prioritariamente o trabalhador em relação a condições
de trabalho, entendido como hipo suficiente, sequer a CLT previu diferenças de
direitos na organização dos trabalhadores e empregadores.
Observa-se pelo disposto em seus diversos artigos, que empregados e empregadores
têm direitos iguais, em termos de organização. E também prescreve que deve ser
prestigiada a organização, quando mais perfeita for, entendido esta perfeição do
ponto de vista de proximidade e identidade com a categoria. Esta virtude é um
apanágio da CEBRASSE, por ser mais democrática, mais aberta, mais horizontal que
vertical, em termos de organização.
Pela representação prevista na CLT, a Requerente teria direito pleno de ser entidade
de nível superior – confederação –, caso pleiteasse esse status, mas não é o que
deseja, assim como também não se interessa por receber recursos do sistema
confederativo ou sindical, vez que seu reconhecimento pelos associados é mais que
suficiente para operar.
6.6. DA PORTARIA Nº 186/08, DE 10 DE ABRIL DE 2008
A Portaria nº 186, de 10/04/2008, publicada em 14/04/2008 (DOU. Seção I),
assinada pelo Digno Ministro do Trabalho e Emprego, lastreada na Constituição
Federal (art. 87, parágrafo único, inciso II) e no Título V da CLT, além de referir-se,
expressamente, à Súmula nº 677 do Supremo Tribunal Federal, deixa claro que:
“Até que lei venha a dispor a respeito, cabe ao Ministério do Trabalho proceder
ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da
unicidade”.
Não obstante tenha sido elaborada para entidades puramente sindicais, pode
ser usada no caso em tela, em decorrência de seus fundamentos de direito e por
analogia.
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Referida norma atribui ao Ministério do Trabalho e Emprego a prerrogativa de
decidir sobre o direito de deferir ou não o registro de uma entidade, com base
nos documentos e fundamentos acostados. Pode, portanto, o Ministro examinar,
acolher e deferir o presente pedido.
Convém neste ponto, usando a analogia mais uma vez, lembrar que “não é dado ao
Poder Público restringir a liberdade de iniciativa dos donos de estabelecimentos
comerciais a ponto de lhes cercear o exercício de atividade econômica lícita e lhes
impor pesados ônus financeiros”. Tal ensinamento é da lavra do ilustre Ministro
Carlos Mário da Silva Velloso, em voto vitorioso, proferido no polêmico processo
contra a tentativa do Poder Público de impor preços na venda de combustível por
postos de serviços.
O texto constitucional é claro ao autorizar a intervenção estatal na economia,
por meio da regulamentação e da regulação de setores econômicos. Entretanto,
o exercício de tal prerrogativa deve se ajustar aos princípios e fundamentos da
Ordem Econômica, nos termos do art. 170 da Constituição Federal.
Assim, a faculdade atribuída ao Estado de criar normas de intervenção estatal na
economia, não autoriza a violação ao princípio da livre iniciativa, fundamento
da República (art. 1º) e da Ordem Econômica (art. 170, caput).
Mutatis mutandis, a mesma ratio que guiou o constituinte e o STF no aludido
precedente aplica-se ao caso em questão: não é dado ao Poder Público restringir a
liberdade de iniciativa dos donos de empresas, a ponto de lhes cercear o direito de
organização para fins lícitos, e, data vênia, benéficos para a sociedade e para o país,
nas mesmas condições, inclusive, dos trabalhadores, seus parceiros na construção
do Brasil.
6.7. DO PEDIDO PERANTE A LEI Nº 11.648/08
Para regular as centrais sindicais, o governo federal sancionou a Lei 11.648/08,
que alterou a CLT e só previu organizações de trabalhadores nesse nível.
O pedido da Requerente além de ser justo, é legal, se observadas as normas maiores
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e infra constitucionais vigentes.
No entanto, interessa-nos neste requerimento, discorrer agora sobre a possibilidade
de acolhimento do pedido, mesmo atendendo o texto preconceituoso da Lei
mencionada.
A alteração da CLT, retirando artigos, substituindo-os por outra Lei, vale para toda
a sociedade, todo o sistema legal. Não se pode dizer que os artigos da CLT que
impediam a formação de centrais sindicais, foram extintos apenas para favorecer
os trabalhadores e estão vigorando para empresários. Não. O texto da lei 11.648/08
é claro, imperativo: foram extintos e isso vale para todos; não se pode deixar no
limbo, sem Lei, os direitos dos empresários.
Diz o artigo 1º da referida norma que:
“A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída
em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas:
I – coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações
sindicais a ela filiadas; e
II – participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais
espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em
discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores.
Parágrafo único. Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nesta Lei,
a entidade associativa de direito privado composta por organizações sindicais de
trabalhadores”. (grifos nossos)
Ora, não há uma única objeção a que os mesmos direitos e funções sejam exercidos
por centrais de empresários, exceto o termo frio e preconceituoso, trabalhadores,
do ponto de vista de restringir direito aos empresários, As características de uma
central sindical têm tudo a ver com as de uma associação como a CEBRASSE.
Seu registro permite ampliação das possibilidades de atuação, “participação em
comissões e fóruns” (itens I e II supra referidos), motivo que justifa por si só, tal
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pedido. O reconhecimento pelo MTE é importante subjetiva e objetivamente em
nosso país, devido a sua história, cultura e mesmo sistema legal. Nada justifica que
se marginalize os empresários deste direito.
Diz, após, o artigo 2º da indigitada Lei:
“Art.2o Para o exercício das atribuições e prerrogativas a que se refere o inciso II do
caput do art. 1o desta Lei, a central sindical deverá cumprir os seguintes requisitos:
I – filiação de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos distribuídos nas 5 (cinco) regiões
do País;
II – filiação em pelo menos 3 (três) regiões do País de, no mínimo, 20 (vinte)
sindicatos em cada uma;
III – filiação de sindicatos em, no mínimo, 5 (cinco) setores de atividade econômica; e
IV – filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% (sete por cento) do total
de empregados sindicalizados em âmbito nacional.
Parágrafo único. O índice previsto no inciso IV do caput deste artigo será de 5%
(cinco por cento) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional no
período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação desta Lei”. (grifos
nossos) Evidentemente, este artigo deve ser adaptado para as características do
setor empresarial, que não é composto de trabalhadores (entendido o termo stricto
sensu para fins jurídicos, pois os empresários também trabalham), mas sim de
empresas.
Nesse ponto, a CEBRASSE demonstra por documentos anexos que possui entre seus
filiados:
a. Mais de 100 empresários, nas cinco regiões do País;
b. Mais de 20 sindicatos em três regiões;
c. Sindicatos de mais de cinco setores de atividade econômica;
d. Filiação de sindicatos que representam seguramente mais de 7%
do total de empresas sindicalizadas em âmbito nacional.
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Continuemos analisando o texto da lei:
“Artigo 3º. A indicação pela central sindical de representantes nos fóruns tripartites,
conselhos e colegiados de órgãos públicos a que se refere o inciso II do caput do art.
1o desta Lei será em número proporcional ao índice de representatividade previsto
no inciso IV do caput do art. 2o desta Lei, salvo acordo entre centrais sindicais.
§ 2o A aplicação do disposto no caput deste artigo deverá preservar a paridade de
representação de trabalhadores e empregadores em qualquer organismo mediante
o qual sejam levadas a cabo as consultas”.
Ora, digno Julgador: a CEBRASSE colaborará para viabilizar essa igualdade em
órgãos que exigem paridade de representação.
6.8. DA PORTARIA Nº 194, DE 17 DE ABRIL DE 2008
Para regulamentar a lei supra, o Ministério do Trabalho e Emprego aprovou a
Portaria nº 194, que regulamenta o registro das centrais sindicais, em função
de sua reresentativa e objetivos, como se deduz:
“Aprova instruções para a aferição dos requisitos de representatividade das
centrais sindicais, exigidos pela Lei nº. 11.648, de 31 de março de 2008, e
dá outras providências.” (grifos nossos)
“O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o
disposto no §1º do art. 4º da Lei nº. 11.648, de 31 de março de 2008, resolve:
“Art. 1º Para fins de verificação da representatividade, as centrais sindicais deverão
se cadastrar no Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT, devendo seu
cadastro ser atualizado constantemente, de acordo com instruções expedidas pela
Secretaria de Relações do Trabalho - SRT.”(grifos nossos)
É o que se requer a CEBRASSE pelo presente pleito. Evidente que o pedido de
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registro no Ministério se refere a cadastramento via Secretaria de Relações de
Trabalho e mais especificamente via SIRT. Continua a portaria: “Parágrafo único.
Para o cadastramento e atualização do cadastro no SIRT, a central sindical deverá
protocolizar, na sede do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os seguintes
documentos:
I – atos constitutivos, registrados em cartório;
II – comprovante de posse da diretoria e duração do mandato;
III – indicação dos dirigentes com nome, cargo e número do Cadastro Pessoa Física
- CPF;
IV – informação do representante legal junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego;
V – indicação do tipo de diretoria, se singular ou colegiada;
IV – Certidão do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, do Ministério
da Fazenda; e
VII – Comprovante de endereço em nome da entidade.”
A CEBRASSE, atendendo a norma, está juntando com o presente todos os
documentos exigidos. E segue a portaria, afirmando que:
“Art. 2º As entidades que pretendam a aquisição das atribuições e prerrogativas
de centrais sindicais deverão atender aos requisitos constantes do art. 2º da Lei
nº. 11.648, de 2008.” (grifos nossos)
“Art. 3º A verificação da observância dos requisitos previstos nos incisos I e II do art.
2º da Lei nº. 11.648, de 2008, utilizará como parâmetros as declarações de filiação
de sindicatos a centrais sindicais informadas no Cadastro Nacional de Entidades
Sindicais – CNES”.
“Art. 4º Para análise do cumprimento do previsto no inciso III do art. 2º da Lei
nº. 11.648, de 2008, serão utilizados como parâmetros de pesquisa os dados do
CNES e da Classificação NacionaldeAtividades Econômicas - CNAE apurados pelo
DepartamentoIntersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE.
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Parágrafo único. Na impossibilidade de apuração dos dados de que trata o caput,
serão utilizados como parâmetros de pesquisa os dados do CNES e da CNAE
informados na Relação Anual de Informações Sociais - RAIS correspondente.”
A CEBRASSE está atendendo também a estas determinações legais, provando
sua representatividade. Dados e detalhes suplementares poderão ser vistos na
conformidade dos art. 3º e 4º da Portaria, supra referidos.
6.9. DA INTERPRETAÇÃO DA LEI SEGUNDO LIÇÕES DA DOUTRINA
E DA JURISPRUDÊNCIA
A interpretação da lei, segundo ensinam os grandes mestres, é outra senda, que
pode ser desbravada pelo intérprete administrativo, pois de acordo com o direito e
a justiça. E então, como ser contra?
Além das normas positivas e da interpretação positivista da norma, a decisão criativa
e justa, vai muito mais longe e legitima o julgado, especialmente quando partem
dos princípios gerais que regem todo o arcabouço jurídico e que o legitimam.
E no fundamental, todos sabemos que o processo, inclusive o processo administrativo,
tem fins instrumentais: a finalidade básica é FAZER JUSTIÇA.
O que não se admite, é contrariedade aos princípios do direito substantivo ou
processual, a falta da isonomia, a parcialidade, a ausência de equidade, de igualdade,
de critérios justos.
Nesse sentido ruma pacificamente a doutrina e a jurisprudência: “A ação, diante
de objetivas circunstâncias da ordem social e econômica, liberta a interpretação
construtiva da norma legal na aplicação dinâmica do direito, não se constituindo
como instrumento restrito só ao exame de literal violação à disposição de lei,
escravizando a ordem jurídica ao formalismo impiedoso ou tecnicista (RJSTJ 45/129)”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 36a edição,
nota 26 a, art. 485, pág. 541).
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Desde há muito advertiu CARLOS MAXIMILIANO:
“Deve o Direito ser interpretado inteligentemente, não de modo a que a ordem legal
envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes
ou impossíveis”. (Interpretação e aplicação do direito, 2ª ed., Rio de Janeiro: Ed.
Livraria do Globo, 1933, p. 183).
Pode-se acrescer lições do eminente magistrado Vieira de Moraes:
“A exegese das regras de direito instrumental há de ser feita em harmonia com
os preceitos constitucionais, não podendo sua inteligência realizar-se com afronta
àquele que assegura à parte amplo acesso ao Judiciário” 2º TACIVIL - AI 500.208 - 1ª
Câm. - Rel. Juiz Vieira de Moraes - J. 10.08.1998. AASP nº 2101
Alípio Silveira ensina que:
“deve o juiz ajustar o preceito legal à evolução e à realidade, sangrando o texto para
dele tirar o direito harmonizável com a situação objetiva. Situações novas exigem
novas soluções. O direito não é um jogo esotérico de palavras, mas disciplina
realística da vida.”
“Servilizar uma lei falha, nesse trabalho mental, não é nada fácil. Exige-se do
intérprete criatividade, ousadia e coragem. O dom é a base do criar; o conhecimento
faz com que se ouse com talento e coragem; mesmo não sendo inata, adquirese para enfrentar oscéticos que não entendem os inventos jurídicos e enxergam,
nesse caminhar pelo encontro da justiça substancial, uma espécie de usurpação da
competência legislativa”.
Já Clóvis Bevilaqua admitiu confiar na ousadia dos juízes para ““prover os casos
novos e preencher as lacunas do direito escrito, enquanto não sobrevém a reforma
exigida pela evolução social”.
Tal reconhecimento vem estabelecer uma função mais criadora por parte da Justiça,
em consonância com o princípio da eticidade.
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Temos ainda os princípios universais, basilares na construção de uma civilização,
que informam a formação e a interpretação das normas jurídicas. Possuem tamanha
força que se em contradição com a norma, ainda assim devem ser observados.
Predomina na doutrina o exame da possibilidade jurídica sob o ângulo da
adequação do pedido ao direito material a que eventualmente corresponda.
No mesmo caminho encontramos farta jurisprudência:
“A MELHOR INTERPRETAÇÃO DA LEI É A QUESE PREOCUPA COM A SOLUÇÃO JUSTA,
NÃO PODENDO SEU APLICADOR ESQUECER QUE O RIGORISMO NA EXEGESE DOS
TEXTOS LEGAIS PODEM LEVAR A INJUSTIÇAS”. (STJ: RT 656/188)
E convém citar mais lições preciosas da doutrina:
“SENDO A AÇÃO O DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE OBTER A PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, O ESSENCIAL É QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO NÃO CONTENHA
UMA PROIBIÇÃO AO SEU EXERCÍCIO; AÍ SIM, FALTARÁ A POSSIBILIDADE JURÍDICA”.
(Moniz de Aragão, in Comentários ao CPC; Forense: São Paulo, 1ª ed., pp. 535)
“O CENTRO DAS PREOCUPAÇÕES DA MODERNA CIÊNCIA PROCESSUAL É
INDISCUTIVELMENTE A REALIZAÇÃO CONCRETA DA JUSTIÇA” (José Roberto
Bedaque)
“A EXEGESE DAS REGRAS DE DIREITO INSTRUMENTAL HÁ QUE SER FEITA EM
HARMONIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, NÃO PODENDO SUA
INTELIGÊNCIA REALIZAR-SE COM AFRONTA ÀQUELE QUE ASSEGURA À PARTE
AMPLO ACESSO AO JUDICIÁRIO” (TACivil - AI 500.208 – 1ª Câm. – Rel. Juiz
Vieira de Moraes. J. 10.08.98).
Vale a pena ressaltar esta brilhante citação da doutrina, extraída de voto vencedor
do eminente Desembargador Nogueira Filho (Boletim da AASP – 2047):
“A interpretação das normas jurídicas, mesmo das que parecem mais claras
e completas, exige a referência a princípios axiológicos, a critérios valorativos,
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os quais muitas vezes estão apenas implícitos no texto da lei. E, se tais critérios
valorativos ou guias axiológicos não fossem empregados, então se desembocaria
em monstruosas injustiças, e, às vezes, até em becos sem saída. Isso significa
que uma ordem jurídica positiva não pode funcionar atendo-se exclusivamente
ao que está nela formulado verbalmente. Para que uma ordem jurídica funcione
satisfatoriamente, é muitas vezes indispensável recorrer a princípios ou critérios
não formulados explicitamente, a critérios implícitos, mas que devem operar
como postulados inelutáveis”. (grifos nossos)
Também o Ministro Sálvio de Figueiredo,do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
concorda com esse entendimento:
“A interpretação das leis não deve ser formal, mas sim, antes de tudo, real,
humana, socialmente útil”.
E segue:
“Se o juiz não pode tomar liberdades inadmissíveis julgando contra legem, pode
e deve, por outro lado, optar pela interpretação que mais atenda às aspirações
da Justiça e do bem comum”.
Percebe-se que essa interpretação está de pleno acordo, aliás, com o art. 5º da
Lei de Introdução ao Código Civil.
O professor Cândido Rangel Dinamarco é talvez o maior estudioso da matéria:
“O processo civil moderno tem que ser um processo de resultados, não um processo
de conceitos e filigranas”.
“Acima das regras formais está a necessidade de que o processo sirva como
instrumento à justiça humana e concreta, a que se reduz, na verdade, sua única
e fundamental razão de ser”. (Manual de Direito Processual, Forense: São Paulo,
1984 – pp. 258).
Tércio Sampaio Ferraz e Luiz Flávio Gomes estão entre os que mais atacam
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as interpretações técnico-legalistas e os positivistas extremados.
No mesmo sentido, prescreve o professor Luiz Flávio Gomes:
“A perda da sensibilidade ética é que transforma o juiz em autômato aplicador da lei,
sem nenhuma consideração com o valor Justiça que deve nortear suas decisões”.
A sensibilidade do juiz é que pode levar à aplicação da lei ao caso concreto,
atendendo à sua finalidade, que é a realização da Justiça:
“Numa visão mais ampla, a lei é o ponto de partida, não oponto de chegada, e
caberá ao Judiciário complementar aquele ponto de partida, aquele núcleo inicial
positivo. E completar como? A partir dos princípios constitucionais, dos valores
sociais, a partir da consideração da própria sobrevivência humana, adaptando a
norma positiva ao caso concreto”. (Boletim AASP 2249, AI nº 243.836 – j. 14.11.01,
Rel Dês. Paulo Travain).
Por sua vez, ensina o nomeado e respeitado Bandeira de Mello:
“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção
ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório,
mas a todo o sistema de comandos. É mais grave forma de ilegalidade ou
inconstitucionalidade conforme o escalão do princípio violado, porque representa
insurgência contra todo o sistema, subversão dos seus valores fundamentais,
contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura
mestra.” (Ato Administrativo, pp. 88).
Todo entendimento moderno da lei segue no sentido da lição de Couture:
“O processo judicial moderno não é uma missa jurídica, de liturgia intocável”.
Ensinamento já assimilado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Urge recusar reverência eclesiástica à literalidade da lei”. (STJ – Rec. EM 76057/SP – v.u.)
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Perceba, Vossa Excelência, que este pedido está sustentado em diversos princípios
de direito. Ainda que não previsto de forma explícita na lei, nada mais justo que
prevaleçam os princípios e a Constituição, sobre a legislação ordinária, subalterna
na hierarquia jurídica.
As lições supra, ainda que vindas da jurisprudência de tribunais, são adequadas
e harmônicas para serem aplicadas em processo administrativo. Afinal, o julgador
tem que se pautar pelo critério maior de JUSTIÇA, seja qual for o Poder Republicano
onde está inserido. Não pode violentar sua consciência nem princípios elementares
do justo. Deve, pois, ser admitido e julgado o pleito para, ao final, ser atendido o
pedido.

7. DO PEDIDO
Os fundamentos jurídicos, históricos, culturais, políticos, econômicos da
pretensão foram deduzidos acima. O pedido ainda decorre do fato da CEBRASSE
precisar de mais espaço para atuar, para trabalhar para o desenvolvimento dos
serviços, de ter esse direito, por saber-se necessária para o desenvolvimento
político, social e econômico, por ser importante e se propor a participar “das
comissões” e dos “fóruns” referidos acima, a que os trabalhadores já tem
direito por suas centrais. Percebe-se como entidade que tem contribuição
relevante para ajudar a alavancar o país e inseri-lo em trajetória irresistível do
desenvolvimento, neste precioso momento de sua história, que pode colaborar
imensamente para acabar com a tragédia do desemprego e da informalidade
no país, multiplicando empresas e empreendimentos, pode reunir e trazer para
a convivência e esforço comum com os trabalhadores, as milhares de empresas
de serviços, os milhões de empresários, grandes, médios, pequenos, micros,
dispersos pela amplidão do território nacional. Tem, mais que outras entidades,
uma visão altruísta e humanista das relações entre empregados e empregadores.
Sabe que só terá respeito e credibilidade se adequar suas aspirações à de uma
sociedade harmônica, sabe que será antes de tudo, entidade dessa sociedade,
para só depois ser entidade do setor de serviços.
Se necessário e alternativamente, como fundamentado, a CEBRASSE concorda
em corresponder a uma “entidade geral de representação dos empresários”, ou
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que “exerce a representação geral dos empresários por meio das entidades a
ela filiadas”, textos com que foram definidas as centrais de trabalhadores. O que
se requer é IGUALDADE DE CONDIÇÕES, DE ORGANIZAÇÃO E DE AÇÃO, ENTRE
OS TRABALHADORES E OS EMPRESÁRIOS.
Reiterem-se, também, os fundamentos jurídicos, mais que suficientes para que
seja declarado procedente o pedido e que seja aceita a entidade como central,
nos moldes da legislação e portarias mencionadas; será uma entidade mais
combativa, transparente, representativa, democrática.
Requer-se, pois, que a CEBRASSE – CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS
tenha acolhido seu pedido para ser reconhecida como central sindical, entidade
de representação geral das empresas, para fins expostos na Lei nº 11.648/08,
cadastrada também com base na portaria que regulamenta a lei, no SIRT –
Sistema Integrado de Relações do Trabalho. A adequação do pedido poderá ser
feita por V Excia, caso julgue necessário, preservando-se os objetivos. A diferença
do texto da Lei é que a CEBRASSE representará empresas e não trabalhadores.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito permitidos.
São Paulo, 09 de outubro de 2009

Percival Maricato
OAB/SP nº 42 143
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ASSOCIADOS
Associação Brasileira
De Bacharéis Em Turismo
www.abbtur.org.br/mg

Associação Dos Hospitais
Do Estado De São Paulo
www.ahesp.com.br

Sindicato Das Empresas De Asseio
e Conservação Do Estado Do Paraná
www.seac-pr.com.br

Associação Brasileira De
Controle De Vetores e Pragas
www.abcvp.com.br

Associação Nacional De Clínicos
Veterinários De Pequenos Animais
www.anclivepa-sp.org.br

Sindicato Das Empresas
De Asseio E Conservação
Do Estado Do Rio De Janeiro
www.seac-rj.com.br

Associação Brasileira Das
Empresas De Engenharia
e Manutenção Predial
www.abempi.com.br

Associação Nacional Das Sociedades
De Fomento Mercantil Factoring
www.anfac.com.br

Sindicato Das Empresas
De Asseio E Conservação
Do Estado De Santa Catarina
www.seac-sc.org.br

Associação Brasileira Das
Empresas De Refeições Coletivas
www.abes.org.br

Associação Dos Analistas
e Profissionais De Investimento
Do Mercado De Capitais
www.apimec.com.br

Sindicato Nacional Das
Empresas De Limpeza Urbana
www.selurb.com.br

Associação Brasileira
De Franchising
www.abf.com.br

Associação Paulista Dos
Controladores De Pragas Urbanas
www.aprag.org.br

Sindicato Das Empresas
De TV Por Assinatura
www.seta.org.br

Associação Brasileira Da
Indústria Do Esporte
www.abriesp.com.br

Conselho Regional De
Administração De Pernambuco
www.crape.com.br

Associação Brasileira De Mecânica
Dos Solos e Engenharia Geotécnica
www.abms.com.br

Conselho Regional De
Administração De São Paulo
www.crasp.com.br

Sindicado Das Microempresas
E Empresas De Pequeno Porte
De Prestação De Serviços De SP
www.simpres.com.br
Sindicato Nacional Das Empresas
De Arquitetura E Engenharia
Consultiva
www.sinaenco.com.br

Associação Brasileira
De Odontologia
www.abo.org.br

Conselho Regional De Contabilidade
Do Estado De São Paulo
www.crcsp.org.br

Sindicato Dos Contabilistas
De São Paulo
www.sindcontsp.org.br

Associação Brasileira Das
Produtoras Independentes De TV
www.grifa.com.br

Federação Das Associações De
Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Do Estado De São Paulo
www.faeasp.com.br

Sindicato Das Empresas
De Refeições Coletivas
www.sindercsp.com.br

Associação Brasileira Do
Mercado Institucional De Limpeza
www.abralimp.org.br

Federação Das Câmaras De Dirigentes
Lojistas Do Estado De São Paulo
www.fcdlesp.org.br

Sindicato Das Empresas
De Segurança Privada
Do Estado Da Bahia
www.sindesp-ba.com.br

Associação Brasileira De Bares
e Restaurantes De São Paulo
www.abraselsp.com.br

Federação Nacional Das Empresas
Prestadoras De Serviços De Limpeza
E Conservação
www.febrac.com.br

Sindicato Das Empresas
De Segurança Privada
Do Espírito Santo
www.sindesp-es.com.br

Associação Brasileira Das Empresas
De Tecnologia Da Informação
www.abrat.com.br

Federação Dos Hospitais
Do Estado De São Paulo
www.fehoesp.org.br

Sindicato Das Empresas
De Segurança Privada
Do Estado Do Rio De Janeiro
www.sindesp-rj.com.br

Associação Brasileira De Empresas De
Limpeza Pública e Resíduos Especiais
www.abrelpe.org.br

Federação Nacional Das Empresas De
Segurança e Transporte De Valores
www.fenavist.com.br

Sindicato Dos Hospitais, Clínicas,
Casas De Saúde, Labaratórios De
Pesquisa E Análise Clínica De SP
www.sindhosp.com.br

Associação Brasileira De Empesas
De Vigilancia e Segurança
www.abrevis-seg.com.br

Federação Brasileira Das
Associações De Controladores
De Vetores E Pragas Sinantrópicas

Sindicato Nacional Das Empresas
De Telefonia e De Serviços
Móveis, Celular E Pessoal
www.telebrasil.org.br

Associação Dos Cônsules
No Brasil
www.aconbras.com.br

Instituto Brasileiro De
Executivos De Finanças
www.ibef.com.br

Sindicato Nacional Das Empresas
Prestadoras De Serviços Auxiliares
De Transportes Aéreos
www.sineata.org.br

Associação Das Empresas Operadoras
e Processadoras De Cartões De
Benefícios e Convênios
www.cebrasse.org.br

Sindicato Das Empresas De Asseio,
Conservação e Afins Do Grande Abc
www.seac-abc.com.br

Sindicato Dos Estabelecimentos
Particulares De Ensino
Do Distrito Federal
www.sinepe-df.org

Associação Brasileira
De TV Por Assinatura
www.abta.com.br

Sindicato Das Empresas De Asseio
e Conservação De Minas Gerais
www.seacmg.com.br

Sindicato Das Empresas De
Prestação De Serviços À Terceiros
www.sinserht.com.br

Associação Brasileira Das Empresas
De Transporte De Valores
www.abtv-online.com.br

Sindicato Das Empresas De Asseio
E Conservação Do Estado Do
Mato Grosso Do Sul
www.seac-ms.org.br

Associação Dos Dirigentes De
Vendas E Marketing Do Brasil
www.advbfbm.org.br

Sindicato Das Empresas De Asseio
E Conservação Do Pará
www.seac-pa.com.br

Sindicato De Remanufatura,
Recondicionamento E/Ou Retífica
De Motores E Seus Agregados
E Periféricos De São Paulo
www.sineata.org.br
Associação Brasileira Das
Empresas Distribuidoras E
Usuários De Vale Transportes E
De Outros Benefícios
www.abravale.com.br

Associação Brasileira Das Empresas De Redes De Distribuição De Créditos Eletrônicos
Para e Transportes Públicos e Empresas Usuárias Do Sistema
www.cebrasse.org.br
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Alameda Santos, 880 - 9º andar - Cj. 92
CEP 01418-001 - São Paulo/SP
PABX: (11) 3521 0669 / FAX: (11) 3523 186

www.cebrasse.org.br

APOIADORES:

Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços
a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra
e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo
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Sindicato das Empresas
de Asseio e Conservação
do Estado de São Paulo

Sindicato das Empresas de Segurança
Privada, Serviços de Escolta e Cursos
de Formação do Estado de São Paulo
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