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Dispositivo

SENTENÇA

 

CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB ajuizou ação

civil pública em desfavor da ,SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

objetivando, em sede liminar e , para determinar a nulidade das dispensas em massainaudita altera partes

ocorridas, "sem prévia negociação com os Sindicatos representantes da categoria", "com a imediata

reintegração dos trabalhadores demitidos, com pagamento dos salários vencidos e vincendos; bem como

os benefícios constantes da Norma Coletiva em território nacional e recolhimentos de FGTS e INSS e

demais verbas decorrentes do contrato de trabalho".

As centrais sindicais, instituídas pela Lei n. 11.648, de 31 de março de

2008, são entidades de representação geral dos trabalhadores, de abrangência nacional, figurando como

patrocinadora dos interesse gerais dos trabalhadores. Não estão inseridas no sistema confederativo, que é

composto pelos sindicatos, federações e confederações. No entanto, integram a estrutura sindical

brasileira, possuindo uma relação de conexidade e de vinculação com o sistema confederativo, atuando e

influenciando toda a pirâmide sindical, situando-se no topo da estrutura sindical brasileira, acima,

portanto, dos sindicatos, das federações e confederações de trabalhadores.

São entidades de direito privado, cuja estrutura é composta de

organizações sindicais de trabalhadores, em âmbito nacional, tendo como função principal a coordenação

das representações sindicais e participação em negociações, em um plano mais abrangente, de interesse

dos trabalhadores filiados aos sindicatos por ela abrangidos (art. 1º da Lei nº 11.648/2008)

Entretanto, não é uma entidade que congregue os integrantes de uma

determinada atividade ou categoria profissional ou econômica, e que, portanto, represente, em âmbito

nacional, uma classe ou categoria determinada.

Na verdade, as Centrais Sindicais, na condição de meras associações civis

representam outras entidades sindicais e não trabalhadores isoladamente que a ela se filiam, motivo por

que não são detentoras dos poderes inerentes aos sindicatos, federações e confederações, tais como, por
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exemplo, a representação da categoria, celebração de convenções e acordos coletivos, dentre outros. São,

portanto, consideradas entidades intercategoriais, porquanto congregam categoriais profissionais distintas.

Nessa condição, não detém a Central Sindical autora legitimidade ativa ad

 para figurar no polo ativo da demanda presente na defesa dos interesses em conflito, razão pelacausam

qual decreto de pronto, antes mesmo de forma a angularidade processual, a EXTINÇÃO do feito

presente, sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, inciso IV, do NCPC.

Custas processuais, pela autora, calculadas sobre R$ 1.000,00 (um mil

reais) , calculadas sobre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor dado à causa na inicial.

Intime-se a autora, por seu procurador.

Brasília, 07 de dezembro de 2017.

 

ANA BEATRIZ DO AMARAL CID ORNELAS

             Juíza do Trabalho Titular

 

 

BRASILIA, 7 de Dezembro de 2017

ANA BEATRIZ DO AMARAL CID ORNELAS
Juiz do Trabalho Titular
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