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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, expor e requerer o seguinte: 

  Este MM. Juízo acolheu requerimento do Autor, no sentido de 

manutenção da decisão relativa ao cumprimento da liminar deferida em sede de tutela 

de urgência, conforme parte final do r. despacho de fls. 2.617, com o seguinte teor, 

verbis: 

"Defiro a manutenção em relação aos aposentados, cabendo ao réu 

apresentar a relação destes, nos termos requeridos pelo autor, em fls. 

2.609, item c". 

  E a Ré foi regularmente intimada desta decisão em 14/02/2019, conforme 

certificado às fls. 2.651. 

  O pagamento das suplementações pela Ré é feito nos dias 10 

(adiantamento) e 25 de cada mês. 

  Ora, a Ré teve o prazo de 11 (onze) dias para cumprir fielmente a 

determinação judicial de manutenção da determinação de cumprimento em relação aos 

aposentados.  



 

  Vale destacar que esta decisão apenas manteve decisão anterior, em 

relação aos aposentados, como comprova o mandado cumprido por OJA em 

08/02/2019, conforme cópia juntada em 09/11/2019, às fls. 2.586.   

  Se considerada a juntada do mandado anterior, o prazo para cumprimento 

seria de 16 (dezesseis) dias para processar a folha de pagamento com a restituição de 

valores, pelo menos em relação aos aposentados! 

  Contudo, a Ré já informou a um de seus participantes, em troca de 

mensagens eletrônica em seu sítio eletrônico, datada de 14/02/2019, que "a devolução 

de valores não ocorrerá na folha de fevereiro, por falta de tempo hábil" (grifamos), 

conforme cópia anexa de reprodução da tela do sítio eletrônico da Ré, na qual um 

assistido indagou acerca da restituição de valores. 

  No mesmo documento, pode ser lido, ainda, que "iremos proceder com 

(sic.) a devolução em folha extra ainda sem data".    Grifamos.  

  Indaga o Autor: até quando a Ré tripudiará dos assistidos e das 

determinações judiciais?! 

  Essa postura é totalmente inaceitável e exige uma reposta firme, 

adequada e definitiva, por parte deste MM. Juízo! 

  Em anexo, cópia de um contracheque do mês de fevereiro também 

comprova que, efetivamente, já se observa o desconto de contribuição extraordinária, 

em descabido desrespeito à ordem emanada deste MM. Juízo. 

  Requer, por todo exposto, seja expedido mandado a ser cumprido por  

Oficial de Justiça, determinando o cumprimento integral, em relação aos assistidos, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, com a fixação de multa pessoal ao Sr. Presidente da Ré 

ou quem por ele estiver respondendo, além da expedição de peças ao Ministério 

Público, para apuração da prática de desobediência, sem prejuízo das multas 

anteriormente cominadas ou requeridas, e que ainda serão oportunamente apreciadas.   

  Nestes Termos, 
  Pede Deferimento. 
 
  Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019. 
 
 
  LUIZ FERNANDO R. CORDEIRO 
  OAB/RJ 91.043 
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