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CONCLUSÃO

Nesta data, 14 de Março de 2019, eu, CLAUDIA CALAND NORONHA, faço conclusos
os presentes autos ao(à) Exmo(a). Sr.(ª) Juiz(íza) do Trabalho desta Vara.

DECISÃO

Vistos etc.
Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência antecipada em que o

sindicato autor, requer, em síntese, que as empresas por ele representadas se abstenham de
abrir seus estabelecimentos/postos de combustíveis e exigir o labor de seus empregados em
dias de feriados no ano de 2019, como ocorreu no dia primeiro de janeiro e cinco de março
deste ano, em desacordo com o que dispõe o art. 6º da Lei 10.101/2000, com redação dada
pela Lei 11.603/2007. Vale ressaltar que não há convenção coletiva da categoria vigente para
permitir o trabalho em feriado, uma vez que o prazo de vigência da última norma coletiva de
2017 já foi alcançado o seu limite máximo de dois anos previstos no parágrafo 3º do art. 614 da
CLT.

Passo ao exame.
De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil a "tutela de urgência será

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Dispõe o artigo 6º da Lei 10.101/2000 o seguinte, in verbis:

"Art. 6o-A. É permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral,
desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal,
nos termos do art. 30, inciso I, da Constituição. (Incluído pela Lei nº 11.603, de 2007)"

A despeito do artigo supra mencionado, sem esquecer o respeito aos direitos dos
trabalhadores, não vislumbra este Juízo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
vez que o eventual labor em feriado poderá ser pago financeiramente ou compensado em
forma de folga futura, além disso, possível provimento final à lide poderá proporcionar
indenização em caso de prejuízo.

Desde 31/12/2017 que a Convenção Coletiva celebrado entre os sindicatos que são
partes nesta ação deixou de viger. No entanto, o funcionamento dos postos de gasolina afetam
o interesse público, dado o caráter de essencialidade dos serviços por eles prestados.
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A esse respeito, destaque que o artigo 10, inciso I, da Constituição Federal, estabelece
textualmente  que  os  serviços  ou  atividades  relacionados  à  produção  e  distribuição  de
combustíveis são considerados essenciais, confira-se:

"Art. 10. São considerados serviços ou atividades essenciais:
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás

e combustíveis;
Assim, ante a essencialidade dos serviços prestados pelos postos de gasolina, com a

venda de combustíveis e ausência de norma coletiva há um ano para regular a matéria, bem
como a  possibilidade  de  os  trabalhadores  receberem indenização  por  eventuais  prejuizos,
assim como pagamento em dobro pelo labor nessas datas, indefiro, por ora, o pedido de tutela
antecipada, nos moldes pleiteados no item do rol de pedidos contidos na exordial.

Quanto ao pedido sucessivo em sede de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional,
para  a  manutenção  dos  benefícios  previstos  na  convenção  coletiva  2017/2017,  inclusive
cláusula econômicas e sociais, em sua totalidade,com o consequente restabelecimento de sua
eficácia até 31de dezembro de 2019 ou até que as partes venham a firmar nova convenção
coletiva de trabalho, sem prejuízo dos eventuais acordos coletivos firmados ou que venham a
ser  firmados  pelos  interessados,  como  condição  para  o  funcionamento  dos
estabelecimentos(POSTOS DE COMBUSTÍVEIS)de comércio varejista derivados de petróleo
no estado do Ceará em dias de feriado no ano de 2019, também improcede a pretensão, por
ora.

Explico.
A ultima convenção coletiva celebrada entre as partes colacionada aos autos indica que

a sua vigência foi até 31 de dezembro de 2017. Com base no art. 614 § 3º da CLT não será
permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a
dois anos,  sendo vedada a ultratividade. Assim, a manutenção dos benefícios previstos na
Convenção  Coletiva  de  2017  fere  o  citado  artigo,  razão  pela  qual  improcedente  o  pedido
sucessivo formulado pela parte autora.

Ante o exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência antecipatória.
Designo audiência UNA para o dia 24/04/2019, as 8h01min ,  notificando-se a parte

autora  e  seu  patrono  e  citando  a  demandada  de  todo  o  feito,  devendo  as  partes
comparecerem,  para  depoimento  pessoal,  sob  pena  de  confissão  e  oitiva  de  suas
testemunhas.

Notifique-se o sindicato autor, por seu patrono, desta decisão.
Notifique-se  a  parte  contrária,  via  MANDADO  ESPECIAL,  para  tomar  ciência  da

presente decisão, bem como prestar as informações necessárias, no prazo de dez dias.
Intime-se  o  Ministério  Público,  para  que  se  manifeste  no  prazo  de  dez  dias,  via

MANDADO ESPECIAL.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
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Fortaleza, 15 de Março de 2019

JORGEANA LOPES DE LIMA
Juiz do Trabalho Substituto

Assinado

eletronicamente. A

Certificação Digital

pertence a:

[JORGEANA LOPES

DE LIMA]
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