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Impetrantes: SINDICATO DOS CONCESSI NÁRIOS E
DISTRIBUIDORES DE VEíCULOS
AUTOMOTORES DO ESTADO O RIO DE
JANEIRO - SINCODIV e SINDI ATO DOS
EMPREGADOS EM CONCESSI NÁRIAS E

DISTRIBUIDORAS DE VEíCULOS
AUTOMOTORES DO ESTADO O RIO DE
JANEIRO - SINDCON

Impetrado: MM. .iuízo DA 2Sa VARA DO RABAlHO

DO RIO DE JANEIRO

Terceiros Interessados: CAMBRAIA E ROSA CO ÉRCIO DE
VEíCULOS E SERViÇOS l T A, SAINT
GERMAIN DISTRIBUIDORA DE VEíCULOS
l TDA, AVENUE DISTRIBUI ORA DE

VEíCULOS l TDA, SAINT MARTIN

DISTRIBUIDORA DE VEíCUl S lTDA,

ESTOllE DISTRIBUIDORA DE VEíCULOS
l TDA, EPC DISTRIBUIDORA DE EíCUlOS,
RNS DISTRIBUIDORA DE VEícu OS l TDA,
RIO DE COMÉRCIO DE veícu OS l TDA,
REPÚBLICA KOREA COMÉ CIO DE

VEíCULOS l TDA, MONTREUX OMÉRCIO
DE VEíCULOS l TDA, BEl TZ CO ÉRCIO DE
VEíCULOS E REPRESENTAÇÕES l TDA e
BREMEN COMÉRCIO DE VEícu OS l TDA.
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Vistos, etc. I
Cuida-se de ação mandamental, comb pedido de

liminar inaudita altera pars, impetrada pelo SINDI
1

TO DOS

CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE EíCUlOS

AUTOMOTORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - S NCODIV e

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CONCESSIO ÁRIAS E
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DISTRIBUIDORAS DE VEíCULOS AUTOMOTORES DO STADO DO

RIO DE JANEIRO - SINDCON, que são réus da ação nulatória de

cláusula normativa, tombada sob o n? 0000135-65.20 2.5.01.0025.

Objetivam alvejar o ato do MM. JUIZ DA 25a VARA DO TRABALHO

DO RIO DE JANEIRO.

Os sindicatos impetrantes sustentam q e o juízo de

primeiro grau, ao deferir a tutela antecipatória, não observ u o princípio

do contraditório; proferiu sua decisão em desacordo à n rma coletiva

e ao termo aditivo celebrado entre as entidades repres ntativas das

categorias econômicas e profissional; desconsiderou a lega idade do ato

assemblear que ensejou a modificação da norma coletiva tacada pela

ação anulatória. Aduzem que a cláusula da Convenção Coletiva de

Trabalho foi firmada por agentes capazes e legitimad s, conforme

dispõe o art. 8°, 111e VI, da Constituição Federal, o qu implica em

dizer que a modificação da referida cláusula veio para esguardar o

trabalhador vendedor do ramo de concessionárias, com um melhor

descanso na sua jornada semanal e decorreu da ontade das

categorias e não de forma arbitrária, irregular e ilegal.

Acrescentam que compareceram à udiência da

reclamação trabalhista acima referida e solicitaram a junt da de suas

respectivas defesas, já que havia uma liminar concedi a, mas tal

requerimento não foi acatado pelo Juiz que presidiu ato, tendo

determinado a devolução das peças contestatórias aos petrantes e

deferido aos autores o aditamento da exordial.

Sustentam que os terceiros os carecem

de legitimidade para figurar no polo ativo da ação de fu do, eis que

seria esta do Ministério Público, de acordo com o artigo 8 , da Lei nO

75/93, bem como sublinham a irregularidade da repres ntação das

empresas autoras da ação anulatória, eis que inexiste a qualificação

dos outorgantes.
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Os impetrantes argúem, ainda, a ompetência

funcional do juízo da 25a VT/RJ, eis que na ação em qu se discute

a anulação de cláusula normativa, a competência originária é do

Tribunal Regional. Insistem na incompetência, também e razão de

que, além da matriz que encabeça a demanda de fundo, constam as

filiais, que se encontram em município diversos do da Cidade do Rio

de Janeiro, tais como: Niterói e Barra Mansa. Finalmente, ustentam a

inépcia da inicial, afirmando que se trata de pedido j ridicamente

impossível, pois resulta da pretensão autoral de obter um rivilégio em

detrimento da classe em que estão inseridas, além de de respeitar a

vontade coletiva.

Dessa forma, os sindicatos impetrante requerem

que seja julgado procedente o writ, para cassar a decis o do juízo

monocrático, ou suspendê-Ia, liminarmente, considerando relevância

dos fundamentos.
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TUDO VISTO E EXAMINADO, DECIO :

Em breve síntese, os impetrantes requerem que

seja cassada a liminar concedida na ação anulatória e cláusula

normativa, que autorizou o funcionamento das concessi nárias aos

domingos, sem aplicação da multa no valor de R$ 50.000,0 (cinquenta

mil reais), pactuada entre os sindicatos envolvidos.

O ato atacado foi deferido no plantão ju iciário, em

04/02/2012, às fls. 158/159, e, posteriormente, ratificado pel MM .Juíza

da 25aVT/RJ, em audiência realizada no dia 15/03/2012.

Primeiramente, cumpre esclarecer que as onvenções

coletivas de trabalho são reconhecidas pela Constituição F deral, que

prevê que: "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões udiciais ou

administrativas" e que "é obrigatória a participação dos sin icatos nas

negociações coletivas de trabalho."
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"Considerando a decisão da Assembl ia realizada
em 11 de janeiro de 2012, que ecidiu pelo
fechamento das Concessionárias ao Domingos,
informamos que está sendo feito um a itamento às
Convenções Coletivas quanto a tal fat , sendo que
tal decisão vigorará a partir de 10 de fevereiro de
2012, e o não atendimento de tal deci ão implicará
no pagamento de multa no valor de $ 50.000,00
(cinquenta mil reais), por estabelecime to em favor
do sindicato dos empregados.
Assim, seja em qualquer situação (na
concessionárias, filiais, shoppings e
quiosques, feirões, etc), não po
funcionamento das Concessionárias ao

sedes das
lojas ou

erá haver
Domingos".

Como resultado das negociações coletivas de

trabalho (formas autocompositivas de solução dos conflito coletivos de

trabalho), o ordenamento jurídico abriga as convenções os acordos

coletivos de trabalho.

Segundo o artigo 611, da Consolida ão das Leis

do Trabalho, "convenção coletiva de trabalho é o acord de caráter

normativo pelo qual dois ou mais sindicatos repres ntativos de

categorias econômicas e profissionais estipulam condiçõe de trabalho

.aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações

individuais de trabalho."

o caráter normativo confere à conve ção coletiva

força de lei entre as partes e, ainda, por se tratar de u ato regra,

suas cláusulas e condições são obrigatórias.

No caso em análise, observa-se que fechamento

das concessionárias aos domingos é resultado de uma I nga batalha

enfrentada entre ambos os sindicatos envolvidos, ora im etrantes do

writ, e que foi solucionada observando os ditames

consta na circular, nO 6/2012, à fI. 152, que informa,
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Dessa forma, considerando a cir ular supra

mencionada e o conteúdo do aditamento da Convenção Coletiva de

Trabalho, celebrado entre o SINOCON e o SINCOOIV, às fls. 154/156,

devidamente chancelado por seus representantes legais, c ncluo que o

ato atacado violou direito líquido e certo dos impetrantes

defiro a liminar do writ, diante da presença do fumus bo i iuris e do

periculum in mora, em favor dos impetrantes.

Pelo exposto, concedo a liminar, para eterminar a

cassação da liminar deferida na ação anulatória de cláusul normativa,

que havia autorizado o funcionamento das concessi nárias aos

domingos, sem aplicação da multa, no valor de R$50.000,0 (cinquenta

mil reais).
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CÕPIA

lhe cópia da

prazo legal.

Publique-se.

Oficie-se à douta autoridade dita coator

inicial, a ft de que preste as informações

Citem-se os terceiros interessados,

, enviando-

e estilo, no

dando-Ihes

ciência da presente impetração para, querendo, manifes rem-se no

resguardo de seus no prazo de 05 (cinco) dias.

Rio 03 de março de 2012.

Juiza Convocad Baptista d Silva
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