
IMPETRANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE LONDRINA - 
SINDECOLON 

 
IMPETRADO: JUIZ EM EXERCÍCIO PERANTE A 6ª VARA DO TRABALHO DE 

CURITIBA 
 

LITISCONSORTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LONDRINA - 
SINCOVAL 

 
Vistos, etc. 

 
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sindicado dos Empregados no Comércio de 

Londrina - SINDECOLON contra ato praticado pelo Juiz em exercício perante a 6ª Vara do Trabalho de 
Londrina, nos autos principais de ação trabalhista proposta pelo impetrante em face do litisconsorte, com 
sede  na  rua  Governador  Parigot  de  Souza,  220,  Jardim  Caiçaras,  que,  autuada,  recebeu  o  nº 
11187-2014-673-09-00-0. 

 
O impetrante narrou que propôs a ação principal em face do ora litisconsorte, em que pediu a 

concessão de tutela antecipatória ao argumento de que, em face do contido na Lei 10.101/2000, e Lei 
Municipal de Londrina 11.468/2011, art. 16 e § 7º, há vedação a abertura do comércio no Município na 
parte da tarde do primeiro sábado de cada mês que antecede o quinto dia útil, salvo regulamentação em 
norma coletiva; que não há essa regulamentação e pediu que fosse determinado ao sindicato réu que 
informasse as empresas por ele representadas, de que não poderia abrir, sob pena de multa; que a 
autoridade coatora, por meio de ato arbitrário, rejeitou o pedido de medida de urgência; que o fundamento 
adotado na decisão é insubsistente, pois atribui à norma coletiva com vigência encerrada em abril deste 
ano, efeito de ultratividade, com respaldo no entendimento contido na Súmula 277 do TST; que a situação 
específica dos autos não encontra paralelo nesse entendimento, pois se trata de norma coletiva que, de 
forma isolada, por não beneficiar os trabalhadores não pode ser reconhecida como de ultra operatividade, 
sob pena de esvaziamento da própria norma jurídica inscrita nos preceitos legais indicados. Atribuiu à 
causa o valor de R$ 1.500,00, apresentou os atos constitutivos do Sindicato, procuração outorgada ao 
subscritor da petição inicial, decisões paradigmas e cópia do ato descrito como ofensivo a direito líquido e 
certo. 

 
Medida de urgência 
 
1) A Lei 12.016/2009, que deu nova regulamentação ao Mandado de Segurança, em seu art. 7º 

prevê que se suspenda o ato inquinado quando "houver fundamento relevante e do ato impugnado puder 
resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida" (Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz 
ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via 
apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 
informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica 
interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 
se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado 
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante 
caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.). 

 
O ato que o impetrante classifica de ofensivo a direito líquido e certo têm o seguinte teor: 

 
Trata-se de AÇÃO TRABALHISTA interposta pelo SINDICATO 

DOS  EMPREGADOS  NO  COMÉRCIO  DE  LONDRINA  em  face  do 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LONDRINA E      REGIÃO – SINCOVAL 
requerendo,  a  título  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  de  mérito,  a 



determinação para que o réu informe a seus representados a proibição de 
impor a prestação de serviços aos respectivos empregados no primeiro 
sábado de cada mês, antes do 5º dia útil, das 13h às 18h, sob pena de multa 
por descumprimento, dirigida tanto ao Sindicato réu quanto a cada um dos 
representados que infringirem a presente decisão. 

 
Verifica-se que, na Convenção Coletiva de Trabalho pactuada de 

01.05.2013 a 30.04.2014, há expressa autorização para o trabalho aos 
sábados nos “dois primeiros sábados de cada mês, bem como nos sábados 
que antecedem as datas comemorativas e datas festivas, no horário das 
09h00 às 18h00, preservando o intervalo mínimo de 1h00 para repouso e 
alimentação (...)” (cláusula 18.3, fls. 147/148). 

 
Nos termos da nova redação conferida à Súmula n. 277 do TST, as 

normas coletivas integram o contrato de trabalho até que venham a ser 
excluídas ou modificadas por outro instrumento da mesma natureza. 

 
Assim, no entendimento desta magistrada, até que novo instrumento 

coletivo venha a ser pactuado, estendem-se aos contratos de trabalho o 
disposto na CCT 2013/2014, que autoriza a abertura do comércio varejista 
no primeiro sábado de cada mês, das 09h às 18h, assegurado o intervalo 
mínimo de 1h para descanso e refeição. 

 
Ademais, não vislumbro dano à categoria profissional com o 

elastecimento do horário do comércio nestes dias, tendo em vista a garantia 
legal da remuneração em dobro das horas trabalhadas. 

 
Pelos fundamentos expostos, não caracterizada a hipótese prevista no 

artigo 273 do CPC, indefiro o pedido formulado em sede de antecipação de 
tutela. 

 
Designe-se audiência UNA, com a brevidade possível, notificando-se 

as partes com as cautelas de estilo. Intime-se o autor desta decisão. 
Londrina, 30 de outubro de 2014. 

 
Em relação ao primeiro requisito para a concessão de medida de urgência, ou, como prefere o 

legislador, o fundamento relevante, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que rejeita ou 
defere pedido de antecipação de tutela ainda é polêmico, na jurisprudência. Aqueles que se posicionam 
contra o cabimento do mandado de segurança afirmam que não há direito líquido e certo da parte em 
obter ou afastar a tutela antecipada. Assim afirmam porque o art. 273, do CPC, teria deixado a critério do 
juiz a concessão ou a rejeição da medida, de forma que não pode o julgador do mandado de segurança 
afirmar que essa decisão seria ilegal ou abusiva. A presença dos requisitos dependeria, assim, do juízo de 
valor do magistrado a quem se postulou a antecipação de tutela. 

 
De toda sorte, posiciono-me entre aqueles que admitem o mandado de segurança, observando, 

todavia, que não se trata de afirmar que exista um suposto "direito líquido e certo" à tutela antecipada ou à 
rejeição da medida. A tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito, conquanto possa ser 
concedida liminarmente, antes mesmo da citação do réu, não é cautelar nem visa apenas garantir a 
viabilidade do direito afirmado pelo autor. A medida é satisfativa e tem por fim conceder, de forma 
antecipada, a própria prestação jurisdicional, com o que se adiantam os efeitos da tutela de mérito e se 
propicia a sua imediata execução. Logo, o legislador, ao cumular a prova inequívoca com a 
verossimilhança, exige um juízo de probabilidade quase equivalente à certeza, muito mais do que apenas 
a fumaça do bom direito. 

 
A meu ver - e assim também de parte significativa da doutrina e da jurisprudência - a expressão 

"poderá", constante no artigo 273, caput, do CPC, embora possa indicar faculdade e discricionariedade do 



juiz, na verdade traduz obrigação. Trata-se de um poder-dever do magistrado conceder ou rejeitar a tutela 
antecipatória, sempre que preenchidos ou não os pressupostos legais para tanto. Por esta razão, não é 
lícito concedê-la ou negá-la pura e simplesmente. Considero que não existe verdadeira discricionariedade 
na atuação do magistrado: suas decisões sempre deverão apontar o fundamento na ordem jurídica, mesmo 
que não exista expresso em regra. É um atuar vinculado, sempre, ao ordenamento jurídico como um todo; 
se não há dispositivo legal, porém há princípio de direito a sustentar determinada decisão, nem por isso se 
pode dizer que a decisão é discricionária. 

 
Contudo, não se pode afirmar que a parte tem, de forma incondicional, o direito a obter uma 

medida tutelar antecipatória, quando não evidenciado, em concreto, o risco de inefetividade de direito 
previsto em norma jurídica pelo decurso do tempo. Exigível a verossimilhança do direito material 
invocado e risco de inefetividade se aguardada a decisão final. A ausência de qualquer dessas hipóteses 
impede a concessão de medida de urgência, como as descritas. 

 
Também o atuar do magistrado, em face das ações que envolvem tutela de direito transindividual 

ou metaindividual, como na hipótese da ação principal, não revela discricionarismo judiciário. A decisão, 
seja para conceder ou negar medida de urgência, exige fundamentação subsistente, sob pena de (por 
ofensa ao devido processo legal e mácula ao art. 93, IX, da CF/1988, quando não comportar recurso 
próprio, com efeito suspensivo, hipótese do processo do trabalho), autorizar a concessão liminar de 
medida de segurança. 

 
Nessa linha, para definir se o impetrante é merecedor da segurança, deve-se aferir se foram 

desrespeitados pela autoridade coatora os comandos legais atinentes à antecipação de tutela. 
 

A concessão ou não de tutela antecipada em obrigação de fazer ou não fazer ou, ainda, de dar, 
encontra respaldo no sistema jurídico, o que afasta, de plano, eventual alegação de que seja ilegal. A 
antecipação de tutela funda-se numa noção de probabilidade, de forma que se sacrifica o direito menos 
provável em prol daquele que se afigura mais provável, sob pena deste último ser violado (MARINONI, 
Luiz Guilherme. A Antecipação da Tutela na Reforma do Processo Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 
1995, p. 79-80.). 

 
As condições especiais arroladas nos art. 273, 461 e 932 do CPC, 11 e 12 da Lei 7.347/1985, em 

especial o perigo de dano grave e de difícil reparação, bem como a necessidade de preservar a 
reversibilidade, podem autorizar a quebra do contraditório e até mesmo a agressão patrimonial antes da 
exaustão da ampla defesa e da formação da coisa julgada. Trata-se, como adverte Humberto Theodoro 
Júnior, de uma teoria geral a ser observada em todas as tutelas de urgência, sejam elas cautelares, sejam 
antecipatórias, e principalmente nestas últimas. Não se altera o devido processo legal, sem que razões 
sérias e excepcionais o exijam e justifiquem. 

 
Precisamente para as situações que envolvem ponderação de valores entre direitos fundamentais, 

notadamente em se tratando de proteção ao trabalhador, hipossuficiente em relação ao segmento patronal, 
em face da livre iniciativa, a prova do justo receio deve ser inconteste, segura e firme. 

 
Quando se concretiza a ponderação do exercício do direito fundamental de trabalho ou lazer, em 

confronto com o direito à proteção da propriedade privada ou da livre iniciativa, o atuar vinculado do 
magistrado exige fundamentação exauriente e o máximo subsistente para que induza a certeza do direito 
em periclitação. 

 
Nessas hipóteses, pedidos de tutela de urgência merecem e impõem análise especialmente 

criteriosa e fundamentação segura e, dentro das possibilidades, o máximo exauriente, sob pena de não 
somente ser frustrado certo direito pela demora do provimento final, mas o retardamento da solução 
definitiva gerar lesões prematuras e irreversíveis aos trabalhadores. 

 
Essa exigência, na situação dos autos, não foi atendida. O Juiz titular da Vara do Trabalho por 

onde tramitam os autos principais, embora tenha indicado o entendimento pacificado na Súmula 277 do 
TST para atribuir efeito ultraoperativo a norma coletiva com vigência já encerrada, fez tábua rasa do que 



preceitua o caput do art. 7º da CF/1988, que reconhece validade a norma coletiva apenas quando amplia 
as garantias à classe trabalhadora, e não quando restringe, por exemplo, o direito ao repouso e ao lazer. 
Apenas as cláusulas convencionais de caráter mais benéfico é que, na expressão da Súmula, “integram os 
contratos individuais de trabalho”, sob pena de negar aplicação aos princípios protetivos ao trabalhador, 
da cláusula mais favorável e da condição mais benéfica. 

 
A decisão proferida pelo Juízo de origem, nessa linha, adotou fundamentação absolutamente 

insubsistente, o que a torna ofensiva a direito líquido e certo. 
 

A meu ver, o Magistrado, ao basear-se em interpretação frágil da redação atribuída a aresto 
sumular, proferiu decisão que carece de sustentação, além de ofender, de forma direta, as normas legais 
indicadas pelo impetrante. Considerados os direitos em estado de tensão, entre a necessidade de proteção 
das atividades econômicas das empresas representadas pelo litisconsorte, e a necessidade de preservar o 
justo exercício do direito ao lazer dos trabalhadores, especialmente em face dos preceitos legais indicados 
pelo impetrante, considero presente fundamento relevante para respaldar este último, pelo menos, 
considerado o caráter emergencial do plantão judiciário, em relação ao dia de amanhã, primeiro sábado do 
mês de novembro ocorrido antes do quinto dia útil. 

 
Esta conclusão autoriza a concessão de liminar para sustar, por ora, o ato classificado pelo 

impetrante como arbitrário e ofensivo a direito líquido e certo, ainda que em extensão mais estrita. 
 

Pelos fundamentos expostos, em especial porque há, na hipótese, indícios de que a não concessão 
de tutela antecipatória, pela autoridade coatora, por basear-se em fundamentação frágil, representa 
arbitrariedade e abuso de autoridade do Magistrado que a proferiu, considero possível a concessão parcial 
da segurança liminarmente. 

 
Esta Seção Especializada, em sua composição majoritária, considera possível acolher pedido de 

tutela antecipatória ou suspender tutela concedida em primeiro grau, pela via do mandado de segurança, 
se restar patente a hipótese de arbitrariedade do ato impugnado, justamente o que se verifica na situação 
dos autos, pelo menos em juízo preliminar. 

 
Quanto ao segundo requisito, há comprovação de que a não concessão da tutela urgência poderá 

importar injustificável restrição ao livre exercício do lazer pelos representados pelo ora impetrante, pelo 
menos em relação à exigência de trabalho na tarde de amanhã. Confirma-se, portanto, a presença de risco 
de ineficácia da ação mandamental se for concedida a segurança apenas no julgamento final. 

 
Presentes os requisitos inscritos no artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009, DEFIRO liminar para 

sustar, de imediato, o ato considerado arbitrário e ilegal, e, face da evidência de que se fazem presentes 
fundamento relevante e risco de inefetividade dos direitos materiais objeto da ação principal, ordenar a 
imediata expedição de mandado dirigido ao litisconsorte, e ordenar que: a) promova, de imediato, a 
publicação de edital nos jornais de maior circulação naquela cidade (Folha de Londrina e Jornal de 
Londrina ou equivalentes), dando ciência a seus representados para que, em face da inexistência de norma 
coletiva vigente que autorize trabalho entre as 13h e as 18h do dia de amanhã, abstenham-se de impor 
prestação de serviços aos seus empregados até que se firme norma coletiva com previsão específica; b) 
publique edital com igual conteúdo na página do sindicato; c) apresente nos autos principais prova das 
publicações ordenadas. Com respaldo no § 4º do art. 461 da CLT, arbitra-se, a título de astreinte, R$ 
15.000,00 pela desatenção a qualquer dos comandos inscritos nas alíneas de “a” a “c”, limitadas as multas 
totais a R$ 45.000,00. 

 
2) Cite-se o litisconsorte para que integre a lide, em cinco dias, se for de seu interesse e, após 

regular habilitação de procurador, apresente defesa em outros cinco dias. 
 

3) Intime-se o impetrante do teor desta decisão. 
 

4) Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que dê imediato cumprimento à medida 
de urgência e para que preste as informações que entender necessárias, no prazo de dez dias. 



5)  Cumpridas  as  determinações,  decorrido  o  prazo  para  agravo  regimental  e  após  as 
manifestações, remetam-se os autos ao Ministério Público do Trabalho. 

 
6) Após, conclusos os autos para decisão a um dos magistrados que integram esta SE. 
 
7) Recebidos os autos na condição de plantonista, dou por encerrado o plantão. Curitiba, 31 de 

outubro de 2014. 
MARLENE T. FUVERKI SUGUIMATSU 
Desembargadora Plantonista 
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