
 
 

MTB: 46.000.010182/93 – CNPJ: 96.500.368/0001-98 
Rua General Bittencourt, 582 – Centro – Osasco – São Paulo – CEP: 06016-045 

Pabx: 11 3652-3390 - contato@sueessor.org.br - www.sueessor.org.br 

1 

Ass. Representatividade dos empregados em clínicas veterinárias 

 

O Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de 

Osasco e Região (SUEESSOR), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 96.500.368/0001-98, por sua Presidência e Jurídico abaixo assinados, esclarece o 

quanto segue, acerca de sua representatividade: 

 

 

O SUEESSOR é entidade sindical fundada no ano de 1993, com início de suas 

atividades no ano de 2001, com a respectiva Carta Sindical, e representa, entre outros, 

conforme previsão expressa de seu Estatuto Social, os empregados que exercem suas 

atividades em clínicas veterinárias, dentro de sua base territorial.  

 

 

Desta forma, ano após ano, vem estabelecendo negociação coletiva com a entidade 

patronal SINDHOSVET (antigo SINPAVET). 

 

 

O §2º do artigo 511, da CLT estabelece: 

 
§ 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho 

em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou 

em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão 

social elementar compreendida como categoria profissional. 

 

O SUEESSOR, é o legítimo representante da categoria profissional dos empregados em 

clínicas veterinárias estabelecidas em sua base territorial, qual seja os municípios de: 

Barueri, Cotia, Embú, Embu-Guaçu, Ibiúna, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, 

Osasco, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra, Carapicuíba, Caucaia do Alto e Vargem 

Grande Paulista. 

 

 

À empresa cabe realizar o correto enquadramento sindical de seus empregados. É a 

atividade econômica preponderante da empresa que determina tal enquadramento, 

além do critério da territorialidade. 
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O enquadramento sindical incorreto, além de trazer graves prejuízos à categoria 

profissional, eis que deixam de ser observadas as normas coletivas corretas aplicáveis, 

sujeita a empresa às medidas judiciais. 

 

 

Era o que cumpria esclarecer. Aguardamos as providências já solicitadas e nos 

colocamos à disposição para apresentação dos documentos aqui mencionados. 

 

Atenciosamente 

 

Antonio Gervásio Rodrigues 

Presidente 

 

Lilian Bisaro Paulino 

OAB/SP nº196.494 
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