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SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRÓPRIAS E 
CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO, GÁS, 
MATÉRIAS-PRIMAS, DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS DE 
BIOMASSAS E OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SINDIPETRO-RJ, entidade sindical de primeiro 
grau já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por seu advogado 
infra-assinado, respeitosamente, manifestar-se acerca dos requerimentos de 
ingresso de assistentes, conforme despacho de fls. 1.944, nos seguintes 
termos: 

 
O Sindicato Autor não se opõe ao ingresso de assistentes. 
 
Apenas para registro, em relação à petição de requerimento de ingresso 

XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, formulado às fls. 1.671/1.675, o Autor  
reputa despropositado o seguinte trecho de sua petição, fls. 1.674, verbis: 
 

"É fora de dúvida, portanto, que a requerente é beneficiária da tutela de 

urgência concedida, sendo completamente discrepante da lei qualquer 

movimento processual ou extraprocessual da entidade autora em sentido 

diverso". Grifamos. 

Ora, desde a petição inicial, o Autor afirmou, expressamente, que atua 

em substituição processual à categoria profissional, em decorrência da 

legitimação extraordinária que lhe foi conferida pelo inciso III da CRFB/88, 

podendo ser lido na exordial, às fls. 07, verbis: 







 
 

"Por fim, calha destacar que, diferentemente das associações, cuja 

legitimação extraordinária é conferida pelo inciso XXI do art. 5º da CRFB, 

o texto constitucional não limita o alcance das ações judiciais propostas 

por entes sindicais apenas a seus associados, referindo-se à categoria e, 

ainda, não impõe o requisito da expressa autorização, tal como ocorre 

com as associações, como se depreende da leitura do inciso III do art. 8º 

da Constituição Federal. 

Assim, a presente ação civil pública é proposta na defesa dos interesses 

transindividuais dos integrantes de toda categoria, na base territorial do 

Sindicato Autor". Grifos no original. 

 Por tais motivos, reputa desnecessárias as assertivas acima destacadas, 

contidas no referido pedido de ingresso. 

 Destaca, mais uma vez, por oportuno, que atua no feito em substituição 

processual a toda categoria, em sua base territorial, independentemente dos 

eventuais pedidos de ingresso de assistentes e, caso o provimento judicial seja 

favorável è pretensão autoral, à toda categoria este aproveitará, 

independentemente de atuarem no feito como assistentes, direito que, aliás, 

lhes é conferido pelo art. 119 do CPC.  

 Assim, se manifesta no sentido de não se opor ao ingresso de assistentes. 

 Requer seja a Ré intimada a colacionar aos autos a relação de todos os 

Participantes e Assistidos da base territorial do sindicato Autor, sindicalizados 

ou não, de forma a delimitar os eventuais beneficiários e evitar novos pedidos 

de ingresso de assistentes, por simples temor de não se beneficiarem dos 

efeitos das decisões proferidas na presente ação . 

 Nestes Termos, 
 Pede Deferimento. 
 
 Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2018. 
 
 
 LUIZ FERNANDO R. CORDEIRO 
 OAB/RJ 91.043 
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