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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ (A) FEDERAL DA 3 VARA DO 
TRABALHO DE BAURU - SP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proc. nº. 0010342-54.2020.5.15.0090 
 
    SINDICATO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA 
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DAS REGIÕES OPERACIONAIS DE 
BAURU, PRESIDENTE PRUDENTE, ARAÇATUBA E BOTUCATU, já devidamente 
qualificado nos autos do processo em epígrafe, AÇÃO CIVIL PÚBLICA, que move em relação a 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, também já devidamente 
qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: 
 
 
    Na decisão retro, vossa Excelência assim determinou: 
 

Os efeitos da presente decisão ficam restritos aos empregados de Bauru e região 
abrangida pela jurisdição desta 3ª Vara do Trabalho. 

 
 
    MM. Juiz os direitos individuais homogêneos dos substituídos na 
presente demanda, por sua natureza correm risco exponencial caso tenhamos decisões conflitantes em 
comarcas limítrofes, o que torna-se imprescindível que vossa excelência determine que os efeitos da 
vossa decisão atinjam os direitos metaindividuais dos empregados substituídos na presente ação civil 
coletiva, nos termos da legislação e jurisprudência, senão vejamos: 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - Ementa: RECURSO DE REVISTA. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS.    SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.  Nesta hipótese, o sindicato pleiteia a 
incorporação de gratificação de função em favor  dos  integrantes  da  categoria  profissional.  
Resulta  claro  que  o interesse tutelado é individual homogêneo, já que a origem não-pagamento 
da referida parcela é comum aos substituídos. Assim, verificando-se a existência  de  
interesse  individual  homogêneo,  é  forçoso reconhecer a legitimidade do sindicato para 
propor esta ação, como substituto processual, em observância ao artigo 8º, inciso III, da 
Constituição Federal. Honorários advocatícios. S Feito: RR- 1737/1999-007-17-
00 Data de Publicação: 09/05/2008 Relator: VANTUIL ABDALA 
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    Com relação a legitimidade, a p a r t e  Autora é uma entidade 
sindical de âmbito regional e está autorizada a representar judicial ou extrajudicialmente os direitos 
e interesses dos membros de sua categoria, em questões como a presente, nos termos da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
 

TST-AIRR-1148540-56.2006.5.09.0011 - À guisa de esclarecimento, registre-se que esta E. Seção 
já manifestou-se em diversas oportunidades no sentido de que as decisões favoráveis ao 
Sindicato substituto são extensíveis a TODOS os integrantes da categoria representada, e não 
apenas aos associados ou "sindicalizados" (por exemplo, AP 11066-1997- 652-09-00-6, acórdão 
08792/2006, publicado em 28/03/2006). 
(...) Com efeito, como resultado de interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico, a 
legitimidade sindical para a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria 
encontra limite na base territorial definidora da representatividade sindical, nos termos do 
artigo 8º, inciso II, da Constituição da República. – UNANIMIDADE – Ministro LELIO 
BENTES CORRÊA. - TST - Data 26/11/2011 

    
 Não podemos olvidar a previsão do nosso Supremo Tribunal 

Federal (STF) totalmente pacificada segue como paradigma os Recursos Extraordinários n.ºs 
193503, 193579, 208983, 211874, 213111, 214668, 214830, 211152, onde restou decidido: 

 
“sindicato pode atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e 
coletivos dos integrantes da categoria por ele representada”. 

 
 Reafirmamos que no entender daquela Suprema Corte, “o 

sindicato poderá defender o empregado nas ações coletivas ou individuais para a garantia de 
qualquer direito relacionado ao vínculo empregatício”. 

 
 Salientamos que  Ministro Carlos Velloso, votou pelo provimento 

total do RE e foi acompanhado pelos Ministros Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto, Sepúlveda 
Pertence, Marco Aurélio e Celso de Mello. À época em que proferiu seu voto, Dr. Velloso ressaltou 
que a norma constitucional “consagra hipótese de substituição processual”, ou seja, “o sindicato tem 
legitimação para defender direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria”. 

 
    Segundo o Ministro Marco Aurélio, “tudo o que disser respeito 
ao contrato de trabalho pode ser objeto de atuação do sindicato, embora isso não afaste a iniciativa 
concorrente do trabalhador para defender seus direitos”. 
 
    Ora, considerando que as pretensas lesões atingiram empregados 
de várias localidades, os efeitos da decisão devem se estender a toda base territorial em que o Autor 
atua. 
 
    Nesse sentido, temos a OJ 130 da SDI-2 do C. TST, no seguinte 
sentido: 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. LEI nº 7.347/1985, ART. 
2º. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ARTIGO 93. 
I - A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do dano. 
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II - Em caso de dano de abrangência regional, que atinge cidades sujeitas à jurisdição 
de mais de uma Vara do Trabalho, a competência será de qualquer das varas das 
localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do Trabalho distintos. 
III - Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência 
concorrente para a ação civil pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho. 
IV - Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída. 

 
Destarte, não se pode confundir jurisdição com abrangência 

territorial da entidade sindical. 
 
Tendo a extensão do dano fixado a competência para julgar a 

Ação Civil Pública, consequentemente, a decisão proferida terá repercussão não somente na área 
abrangida pela jurisdição da vara, mas em todos os municípios em que houver o dano. 
 

Veja-se, assim, que a extensão do dano é que irá determinar a 
abrangência territorial da sentença da Ação Civil Pública. 

 
Desse modo, a abrangência da decisão é a área de atuação 

territorial do Sindicato Autor. 
 
Cumpre salientar que o colendo TST tem firmado 

posicionamento no sentido de que “a eficácia das decisões proferidas nas ações coletivas não 
está restrita ao limite territorial da Vara do Trabalho onde tramitou originalmente o feito, 
mas deve compreender ao local em que ocorreu a lesão e aos termos do pedido”. 

 
É o que se extrai dos seguintes precedentes: 

 
TST-E-RR-877-06.2014.5.08.0129, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, SDI-1, 
Data de Julgamento: 16.02.2017; ARR - 301-47.2013.5.03.0077, Relator Ministro: 
Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 31/08/2016, 6ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 02/09/2016; AIRR - 92200-60.1998.5.01.0481 , Relator Ministro: 
José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 02/12/2015, 2ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 11/12/2015; RR - 1189-68.2013.5.23.0009, Relator Ministro: Alberto 
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, data de Publicação: DEJT 11/09/2015; E-
ED-RR-32500-65.2006.5.03.0143, Redator Ministro: Lelio Bentes Corrêa, Data de 
Julgamento: 03/04/2014, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de 
Publicação: DEJT 19/12/2014) 

 
    E neste mesmo sentido, temos julgado recente de nosso Tribunal 
Regional 15ª Região: 

 
(...) 
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL/ ABRANGÊNCIA DA DECISÃO 
Não há se falar em limitação da eficácia da sentença à área de competência territorial 
do foro julgador. 
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A extensão dos limites da coisa julgada erga omnes proferida na ação coletiva em que se 
defendem direitos individuais homogêneos, como no presente caso, é fixada pelo artigo 
81, III, c. c o artigo 103, III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
(...) 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 
origem comum. 
(...) 
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: 
(...) 
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as 
vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81..." 
Assim sendo, a condenação deve alcançar todos os bancários em atividade na reclamada 
na data da propositura da ação, os empregados em gozo de licenças ou aposentadoria 
por invalidez (portanto, com o contrato de trabalho suspenso) ou desligados há menos 
de 2 anos de sua propositura, nas agências situadas na base territorial do sindicato, 
mesmo que não pertençam à jurisdição da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí. 
(TRT-15 - RO: 00131031320165150021 0013103-13.2016.5.15.0021, Relator: 
LARISSA CAROTTA MARTINS DA SILVA SCARABELIM, 4ª Câmara, Data de 
Publicação: 12/07/2019) 

 
Neste entendimento segue os demais TRT’s: 
 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO 
COLETIVA. A eficácia dos provimentos judiciais alcança a todos os participantes da 
relação processual que, no caso, são os empregados representados pelo sindicato, ainda 
que laborem em localidade não alcançada pela competência da Vara do Trabalho que 
proferiu a decisão, o que se coaduna com a ideia de representação adequada dos 
interesses da categoria. Nesse contexto, nada obsta a extensão dos efeitos da decisão a 
todos os trabalhadores que se encontram na área de atuação do sindicato autor, já que 
este é o escopo da norma que tutela a ação coletiva. 
(TRT-3 - RO: 00129264520165030098 0012926-45.2016.5.03.0098, Relator: Convocado 
Eduardo Aurelio P. Ferri, Primeira Turma) 

 
 
Finalizando, temos decisão recente do nosso C. TST, da Nóbre 

ATUAL PRESIDENTE Maria Cristina Peduzzi, no mesmo sentido, senão vejamos: 
 
 

RECURSO DE EMBARGOS - INTERPOSIÇÃO SOB A REGÊNCIA DA LEI Nº 
13.015/2014 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COISA JULGADA - LIMITES SUBJETIVOS - 
EFICÁCIA ERGA OMNES Esta Corte firmou o entendimento de que os limites subjetivos 
dos efeitos da sentença proferida em Ação Civil Pública, apesar da previsão do artigo 16 
da Lei nº 7.347/1985, ultrapassam a competência territorial do órgão prolator, 
alcançando eficácia erga omnes, na hipótese, correspondente a todos os empregados 
que laboram na base territorial da entidade sindical . Precedentes da SDI-1. 
Embargos conhecidos e providos . 
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(TST - E-ED-RR: 104110320145150024, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data 
de Julgamento: 21/03/2019, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de 
Publicação: DEJT 05/04/2019) 

 
 Salientando que a finalidade é garantir a Constitucional unicidade 

das decisões do poder judiciário. 
 
  A título de elucido juntamos relação de substituídos em anexo. 
 
 Com essas considerações e estando perfeitamente caracterizada a 

ampla legitimidade do Sindicato Autor para atuar na defesa de direitos metaindividuais da categoria 
profissional que ele representa, requer-se que Vossa Excelencia reconsidere vossa decisão no tocante 
a abrangência da decisão na presente Ação Civil Pública, para que atinja os trabalhadores 
substituídos constantes das cidades da base territorial do sindicato autor, delimitados no estatuto da 
entidade sindical id. 5c5d2b8. 

 
 
     Termos em que; 
     Pede deferimento. 
     Bauru/SP, 30 de março de 2020 
 
  

____________________________ 
Emilio Ruiz Martins Junior 

OAB/SP 63.332 
 
 

_______________________________ 
Marcos Vinicius Gimenes G. Silva 

OAB/SP 255.786 
 

______________________ 
Marcos Barcelos 
OAB/SP 321.997 

____________________________ 
Ana Laura Moraes 
OAB/SP 305.406 
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