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RÉU: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
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Vistos.

Peticiona a parte autora requerendo a emenda à petição inicial para inclusão no polo passivo
dos Sindicatos qualificados na referida peça, assim como a extensão dos efeitos da decisão de
ID 0d0a381, para alcance das unidades bancárias que estão sob a atuação e base territorial
diversa.

A decisão liminar que deferiu a tutela provisória, na modalidade instrumental de urgência, em
sede de Ação Civil Pública, de fato comporta extensão territorial, na medida em que presente o
dano de âmbito regional, na esfera sul-matogrossense. É também o caso de ampliação
plurissubjetiva no polo passivo da ACP, dadas as personalidades jurídicas, distintas da do autor
originário, dos demais entes sindicais defensores dos direitos dos empregados em
estabelecimentos bancários nominados no pedido de extensão decisional.

A competência territorial do juízo prevento da capital do Estado, no caso, tem natureza
absoluta e abrange todo o território do Estado de Mato Grosso do Sul, como decorre do
disposto na Orientação Jurisprudencial 130 da Seção de Dissídios Individuais II do Colendo
TST, da qual ora lanço mão enquanto Fonte Jurídico-formal.

Defere-se integralmente o requerimento autoral, face ao exposto.

Providencie a Secretaria a imediata inclusão de SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE
DOURADOS E REGIÃO (MS), SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE CORUMBÁ (MS) e
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE TRÊS LAGOAS (MS) no polo passivo.

Considerando que os advogados e partes que atuam nos municípios do interior do Estado de
Mato Grosso também sofrem as consequências da paralisação, no que tange aos pagamentos
e liberações de valores depositados em contas judiciais, com os mesmos fundamentos já
delineados na decisão de ID 0d0a381, DEFIRO a extensão dos efeitos da TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, determinando que, a partir do dia útil seguinte à i ntimação
pessoal, os Sindicatos requeridos restabeleçam os e xpedientes bancários nas agências
e postos de atendimento bancários conveniados com o  Poder Público Federal, Estadual
e Municipal, em sua base territorial, alocando para  tanto pelo menos 30% (trinta por
cento) de força de trabalho de cada qual das unidad es de atendimentos envolvidas,em
todos e cada qual dos diversos canais de atendiment o físico ao público, em caráter
satisfativo .

No mesmo sentido da decisão anterior, fixo em relação a cada um dos sindicatos ora incluídos
no feito multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia, em caso de qualquer descumprimento da
presente Ordem Judicial, limitado ao máximo de 60(sessenta) dias-multa, em desfavor do réu,
reversível à autora, sem prejuízo das eventuais penalidades por crime de desobediência,
aplicáveis conjuntamente às respectivas diretorias Sindicais e aos gerentes da unidades
bancárias por descumprirem esta decisão.
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Intimem-se os réus ora incluídos desta decisão, por Carta Precatória, bem como os notifique
para, querendo, apresentarem respostas do tipo contestatória em 5 (cinco) dias, com instrução
de provas, ex vi do art. 306 do NCPC, sob pena de confissão ficta.

Dê-se ciência do presente feito ao ilustre MPT, na forma legal, com urgência.

Nas cartas precatórias solicitem-se, ainda, diligências de constatação, para que os respectivos
meirinhos acompanhem o cumprimento desta decisão, fazendo relatório situacional, e
certificando o ocorrido após os primeiros três dias de sua vigência.

Intime-se o autor para ciência.

Cumpra-se, pois é decisão judicial.

CAMPO GRANDE, 20 de Setembro de 2016

TOMAS BAWDEN DE CASTRO SILVA
Juiz do Trabalho Titular
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