
Público". O Agravante pleiteia a reforma da decisão em síntese, a

incompetência absoluta do Juizo e de que é legítima e just a deliberação de impor

multa as empresas concessionárias que funcionarem ao domingos por meio de

Assembléia Geral Extraordinária (fls. 04/20). O Agravo veio instruído com os

documentos de fls. 21/290.
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RELATADOS, DECIDE-SE:

Incompetência - inicialmente deve s r analisada a questão

incompetência da Justiça Estadual ante o argumento de que a questão envolve

matéria trabalhista. E, embora tal assertiva tenha parcial s ntido, na medida em que

analisemos o tema sob a ótica da imposição dos empregad s do dever de trabalhar

aos domingos e da eventual resistência deles em fazê-lo, a atéria de fundo não tem

natureza laboral. Ao contrario, o tema deve ser anal sado sob o prisma da

legitimidade da convocação sindical e da validade di delib ração que decidiu que as

empresas concessionárias, distribuidoras de veículos auto otores do Estado do Rio

de Janeiro não mais praticariam alguns atos, saímos da seara trabalhista e

ingressamos na matéria de cunho socíetárío e empresarial. Cuida-se aqui da decisão

obsta que uma empresa exerça uma atividade negocial em m dia da semana.

A questão posta em discussão não envol e diretamente interesse

dos empregados, pois o sindicato dos empregados não pa cípa da relação jurídico-

processual. Embora eles sejam atingidos por serem conv cados ou convidados a

trabalhar, por escala ou por designação regular, o tema pri cipal em analise envolve

a liberdade de exercer uma determinada atividade. Es o em debate além dos

aspectos ligados aos empregados, a questão do lucro que al atividade pode gerar

aos domingos pelo comércio de veículos automotores.

Sob esse prisma e considerando que a i satisfação do Agravante

não veio sob a forma de exceção de incompetência e que, ademais, não seria es~,.-~~:?rl,;~~:~~)"
r /.,.ii&.\ .


