
 

 

Prezado franqueado. 
  
Essa é uma disputa por representação profissional e lamentavelmente, muito embora não 
tenhamos nada com isso, obrigará as empresas das cidades abarcadas por onde decisão 
dessa natureza ainda prevalecer (a esmagadora maioria permanecerá no Sintelpost  - das 
dezoito disputas por base, uma ou duas ações serão revertidas ao pessoal dos Correios) a 
ajuizar ações de consignação em pagamento para quitação das contribuições sindical e 
assistencial. 
  
Para tanto, cada agência deverá através de seu respectivo advogado alegar a existência de 
disputa na base de representação, causadora de incerteza sobre a titularidade dos créditos 
advindos das contribuições assistencial e sindical compulsória profissional, circunstância que 
constitui o verdadeiro fato gerador da ação de consignação em pagamento. 
  
Importante frisar que depositando em juízo, que é o objetivo da ação de consignação, essas 
empresas não sofrerão qualquer prejuízo (ou mesmo terão  que alterar suas práticas em 
razão da consignação), as agências ficam em posição juridicamente mais segura e 
confortável que, na realidade, é o objetivo da orientação que agora prestamos. 
  
Orientação inicial para providenciar a consignação em pagamento: 
  
Deve às empresas juntar a inicial da consignação, além de seus respectivos contratos sociais, 
procuração ao advogado que subscreverá a futura ação de consignação (que poderá ser 
intentada, em princípio para as agências abrangidas para a jurisdição da décima quinta 
região, entre novembro de 2014 e  janeiro de 2015). 
Para as empresas de São Paulo, grande São Paulo, ABCD e Baixada Santista, devemos 
aguardar até o final de outubro quanto deliberaríamos sobre a conveniência da adoção de 
idêntica medida. 
  
Dados do Sindecteb para a ação: 
– Sindicato Dos Empregados da Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos 
de Bauru e Região 
Rua Batista de Carvalho, 4-33 – Edifício Comercial – 4º andar, salas 405/408 – Bauru/SP – 
CEP 17010-90 
Telefone: (14) 3232 6432 
E_ mail: secretaria@sindecteb.com.br -  
Site: www.sindecteb.com.br 
 
Dados do Sintelpost para a ação: 
 - Rua 7 de abril, 235 - 3º andar - conj. 301 - República - São Paulo –  
CEP 01043-000 
Telefone: (11) 3259 0573 / 3258 3334  
E_mail: sintelpost@terra.com.br 
Site: sintelpost.org.br/ 
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