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ESCLARECIMENTOS SOBRE A CARTA ENVIADA AOS SEUS ASSOCIADOS PELA  

APOS – ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DE OSASCO E REGIÃO 

 Em correspondência recente, a APOS – Associação dos Professores de Osasco e Região 

teceu diversas considerações sobre a Ação Judicial promovida pelo SINTRASP a favor dos 

servidores públicos municipais. Infelizmente, esta correspondência contém diversos equívocos, 

que reputamos não intencionais, mas que devem ser esclarecidos a fim de que a classe dos 

professores possa avaliar com bases mais sólidas se deve ou não aderir à ação ajuizada pelo 

SINTRASP. 

 Em primeiro lugar, é preciso frisar que, ao contrário do que informa a APOS, a Prefeitura 

e o IMPO têm, sim, conhecimento da ação proposta. Aliás, o SINTRASP já promoveu inclusive 

reuniões com o Departamento Pessoal do Município no intuito de viabilizar, de forma racional, o 

fornecimento dos documentos referentes a cada servidor que aderir à ação, evitando assim 

sobrecarregar este importante setor da Prefeitura. Portanto, embora afirme “apuramos que a 

Prefeitura ou o IPMO desconhecem o pleito”, a APOS, no mínimo, deixou de apurar corretamente. 

 Em seguida, a APOS afirma que a ação proposta pelo SINTRASP foi “julgada improcedente 

e extinta em 24/01/2018”. Ora, chama a atenção que a correspondência enviada pela APOS 

tenha sido redigida por seu “Departamento Jurídico”, tamanha a falta de responsabilidade com 

que as informações foram repassadas. Em primeiro lugar, a ação não foi extinta, muito pelo 

contrário: será remetida ao Tribunal de Justiça de São Paulo para análise, em segunda instância, 

de uma questão decidida de forma equivocada pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de 

Osasco. A Apelação ao TJSP só já não foi interposta porque não houve ainda sequer a publicação 

da decisão de 1ª instância. E, mostra-se no mínimo curioso que o departamento jurídico da 

APOS desconheça que, ao contrário das Associações (que dependem da prévia anuência de seus 

associados para que seja proposta uma Ação Coletiva), os Sindicatos possuem legitimidade para 

substituir processualmente todos os membros da categoria e região por ele representados. 

Portanto, houve sim um equívoco na decisão de 1ª Instância, que será revertido no Tribunal. 

Para demonstrar isso, anexamos trechos de uma decisão do próprio TJSP, de 20/02/2018, 

demonstrando seu entendimento sobre o tema (desta mesma forma entendem os Tribunais 

Superiores, inclusive o próprio TJSP cita o STF em sua decisão). Portanto, o Juiz de 1ª Instância 

não “julgou improcedente” a ação; na verdade, ele nem analisou o mérito. E quando declara a 

“extinção do processo sem julgamento do mérito” não significa dizer que o processo foi extinto, 

pois ele ainda pode ser levado (e, nesse caso, será) à apreciação do Tribunal. Outra opção seria 

o SINTRASP “esquecer” esse processo e ajuizar um novo (como não houve julgamento do mérito, 

isso seria perfeitamente possível); só que, nesse caso, haveria uma significativa perda para os 

servidores, pois a partir do momento em que entrou com o primeiro processo (em 7 de outubro 

de 2016), o SINTRASP interrompeu a prescrição dos créditos dos servidores. Assim, se obtiver 

ganho de causa, promoverá a recuperação dos valores indevidamente descontados desde 

outubro de 2011. A título comparativo, se a APOS entrar com um processo ainda em março (o 

que, pela “estratégia” apresentada, não deverá acontecer), só poderá recuperar os valores 

indevidamente descontados a partir de março de 2013. 

 Indo adiante, a carta afirma que a ação do SINTRASP trata de uma “discussão jurídica 

de amplo conhecimento do jurídico da APOS”. Ora, se tem “amplo conhecimento” sobre o tema, 

por que até hoje nada fez para defender seus associados? Por que somente agora, após o 

SINTRASP tornar pública sua ação (ajuizada desde 2016), a APOS procura seus associados para 

tratar do assunto? Se a APOS possuía amplo conhecimento sobre seus associados estarem sendo 



lesados, não seria correto esperar que a Associação tomasse alguma atitude? Foi o que fez, por 

sua vez, o SINTRASP: no momento em que teve conhecimento dos descontos indevidos nos 

vencimentos dos servidores públicos municipais, tomou providências no sentido de defender 

seus direitos. É o que se espera de uma entidade representativa. 

 Sobre eventuais implicações na aposentadoria dos servidores, a APOS mais uma vez 

demonstra não estar bem familiarizada com o direito que se busca proteger. Isso porque um 

dos motivos pelos quais diversas rubricas não devem sofrer incidência de contribuição é 

exatamente porque não se incorporam à aposentadoria. E, mesmo em relação às que foram 

indevidamente incorporadas, os servidores encontram-se em situação de extrema insegurança, 

pois eventual atuação de terceiros – inclusive do Ministério Público ou de um cidadão qualquer, 

através de Ação Popular – pode impedir que os servidores carreguem para a aposentadoria 

verbas que não deveriam ter sido incorporadas aos seus vencimentos. Em suma, o que a APOS 

defende ao pregar a “análise responsável” é simplesmente que se ignore a Lei e a Constituição, 

permitindo que os servidores sejam indevidamente “beneficiados”. O SINTRASP, ao contrário, 

busca impedir os descontos ilegais/inconstitucionais, evitando que os servidores sejam 

indevidamente prejudicados. 

 Ao dizer que realizará uma Assembleia antes de decidir pelo ajuizamento de uma ação, 

a APOS está absolutamente correta. De fato, a Associação não possui a mesma prerrogativa que 

o Sindicato e, portanto, depende de prévia autorização de seus associados para defender seus 

direitos. A decisão do TJSP, anexa a esta, demonstrará que o Sindicato independe deste tipo de 

autorização e que, portanto, a decisão de 1ª Instância merece ser reformada, garantindo-se que 

os trabalhadores que aderirem à ação do SINTRASP tenham direito a recuperar todos os 

descontos indevidos desde outubro de 2011. 

 Por fim, em relação à cobrança de percentual sobre os valores recuperados, destaca-se 

que o SINTRASP nada cobra dos servidores públicos: os honorários pertencem ao escritório de 

advocacia responsável pela ação. Estamos tratando de um universo de mais de 15.000 

servidores, e o SINTRASP soube reconhecer que seu departamento jurídico não possui 

capacidade instalada para promover mais de 15.000 execuções individuais. Sim, porque, embora 

a Ação Coletiva seja única, ao final deverá ser promovida a execução individual do crédito de 

cada servidor. E é para fazer isso com segurança e responsabilidade que o SINTRASP entendeu 

conveniente contratar um escritório especializado nesse tipo de demanda. De qualquer forma, 

ainda que tenha honorários envolvidos, a ação do SINTRASP deverá gerar um retorno superior 

para o servidor, por um único e simples motivo: como foi proposta em outubro de 2016, hoje 

esta ação já contempla, no mínimo, 18 meses a mais de descontos indevidos que eventual ação 

a ser proposta pela APOS (e diante dos procedimentos citados para “decidir se vale a pena” 

entrar com a ação, esse período só deve aumentar). Ser diligente na defesa dos direitos da 

categoria faz diferença. Não basta conhecer, é preciso fazer. 

 A título de conclusão, lembramos que a adesão à ação é, obviamente, opcional. Apenas 

os servidores que quiserem buscar a recuperação dos descontos indevidos realizados desde 

outubro de 2011 devem aderir à ação do SINTRASP. Nosso papel já foi cumprido: ao tomar 

conhecimento dos descontos indevidos, tomamos as providências necessárias a resguardar os 

direitos de nossa categoria. Aderir ou não, agora, é decisão de cada servidor. 

 E lembrando: ao contrário do que foi dito pela APOS (que estaríamos divulgando a ação 

“sem explicar do que se trata”), continuamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que 

você tenha, seja em relação à ação ou qualquer outro tema de interesse de nossa categoria. 

Atenciosamente, 

  

   SINTRASP – Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos de Osasco e Região 



 

 
 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

Voto nº 3523 

Apelação Cível nº 104041-67.2014.8.26.014 

Comarca de Campinas 

Apelante: Sindicato dos Médicos de Campinas e Região 

Apelado: Município de Campinas 

 

APELAÇÃO Legitimidade - Sindicato, por previsão legal, é 

representante adequado de todos os sindicalizados, 

independente de manifestação expressa dos representados. 

[...] 

 

[...] 

Em primeiro lugar, há que se enfrentar a alegação de ilegitimidade do Sindicato. A legitimação 

dos sindicatos à defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria tem amparo no artigo 

8º, II, da Constituição Federal. Confira-se: 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o 

seguinte: 

(.) 

II - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas; 

 

Ademais, os sindicatos são uma espécie de associação, razão pela qual sua legitimidade para 

ingressar com ação civil pública está também fundamentada na Lei de Ação Civil Pública (art. 

5º, V) e no Código de Defesa do Consumidor (art. 82, IV). 

Sedimentada esta premissa, resta saber se o sindicato atua na condição de representante de 

seus filados (tal como ocorre com as associações) ou se sua atuação é de substituto processual.  

Esta distinção é relevante, tendo em vista que no caso das associações, que representam seus 

associados, é exigida expressa autorização dos filiados para que ela os representasse em juízo. 

No caso da substituição processual, referida autorização seria dispensável, pois tal como a 

expressão aponta, haveria a defesa, pelo sindicato, em nome próprio de direito alheio. 

Em outros termos, há que se distinguir entre legitimação extraordinária por representação, na 

qual alguém, em nome alheio, defende interesse alheio, daquela por substituição processual, 

em que alguém, que não é procurador ou mandatário, comparece em nome próprio e requer a 

defesa de direito alheio. 



Segundo Hugo Nigro Mazzili, a substituição processual apenas pode se dar por expressa previsão 

legal. Por essa razão e, considerando a expressa previsão do artigo 8º, inciso II da CF, tem-se 

concluído que o sindicato tem legitimação extraordinária por substituição processual e, assim, 

por consequência lógica, dispensa qualquer autorização expressa de seus filados para atuar em 

juízo. 

Nese sentido, é o entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 

PROCESO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, II DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESUAL. DEFESA DE 

DIREITOS E INTERESES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 

O artigo 8º, II da Constituição Federal estabelece a 

legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em 

juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos 

integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade 

extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a 

execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por 

se tratar de típica hipótese de substituição processual, é 

desnecessária qualquer autorização dos substituídos. 

Recurso conhecido e provido.” (Sessão Plenária, RE 193.503-1-

SP, j. Em 12.06.2006, rel. o Min. JOAQUIM BARBOSA). 

 

Portanto, para a proteção de direitos individuais de parte da categoria que representa, mediante 

ação civil, o sindicato atua por substituição processual, sendo desnecessária a autorização 

expressa dos sindicalizados para a propositura da demanda, bem assim a individualização dos 

substituídos.  

Dessa maneira, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a legitimidade ativa 

do sindicato na condição de substituto processual. 

[...] 

 

São Paulo, 20 de fevereiro de 2018. 

 

Magalhães Coelho 

Relator 

 

[sem grifos no original] 

 


