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DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Vistos, etc...

SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  E  EMPREGADOS  EM

ESTABELECIMENTOS  BANCÁRIOS  E  SIMILARES  OU  CONEXOS  DE  LONDRINA  E

REGIÃO,  qualificado,  ajuizou  ação  civil  coletiva  com  pedido  de  tutela  de  urgência  em  relação  a

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, igualmente qualificado, postulando, com fundamento nos fatos

articulados  em sua  petição  inicial,  a  concessão  de  tutela  de  urgência  inaudita  altera  pars  a  fim  de

determinar que o requerido se abstenha de abrir suas agências e convocar os funcionários para laborarem

no dia 22/01/2022 e demais sábados, com imposição de multa diária em caso de descumprimento da

ordem judicial, pelas razões contidas no ID 04e2a36. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00. 

Autos conclusos para decisão.

Em síntese, é o relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Alega o autor que possui legitimidade e atua como substituto processual de

todos os empregados e empregadas do reclamado, em sua base territorial, definida na forma do estatuto

anexo, buscando a reparação de direitos individuais homogêneos violados, qual seja, a prestação iminente

de serviços aos sábados.

Afirma que o réu iniciou uma campanha denominada “Desindivida Santander”

(sic.), consistente na abertura de suas agências aos sábados, com o oferecimento de serviços ordinários,

tais como abertura de contas, oferecimento de cartões de crédito e renegociação de dívidas”. Trata-se de

uma campanha de âmbito nacional, veiculada em rede aberta de televisão desde o dia 16/01/2021, para ter

início a partir de 22/01/2022, das 10h às 14h00min.

Alega que o reclamado pretende incluir tais  horas de trabalho em banco de

horas,  sem qualquer negociação prévia.  A ausência de negociação prévia ou ajuste com as entidades

sindicais causou surpresa e indicação dos substituídos e das entidades sindicais em todo o País.

Afirma  que  o  momento  não  é  oportuno,  em  razão  da  pandemia  de
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SARS-COV2, em função da variante ômicron, ao arrepio da advertência da OMS, e agravada diante do

aumento dos casos de H3N2.

Invoca a aplicação do artigo 1º da Lei 4.178/62, dos artigos 59, 224 e 225 da

CLT  e  do  parágrafo  terceiro  da  cláusula  11ª  da  CCT  2020/2022,  além  de  decisões  judiciais  como

precedentes.

Pois bem.

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 (artigo 300, CPC),

liminarmente (parágrafo segundo), sendo vedada  quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos

da decisão.

No  caso  dos  autos,  o  autor  demonstrou  a  probabilidade  do  direito  dos

substituídos, assim como o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a abertura

das agências aos sábados causará o alegado dano, qual seja, a prestação de trabalho em dia em que esse

trabalho  não  pode  ser  exigido.  Ainda,  o  trabalho  já  prestado  pelos  substituídos  prejudica

irremediavelmente  o  resultado  útil  do  processo,  que  é  impedir  o  trabalho  aos  sábados.  Não  há

irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois em caso de improcedência da ação, os prejuízos causados

pelo autor se resolvem por perdas e danos.

No primeiro sítio eletrônico indicado no ID 04e2a36, observo uma publicidade

do  réu  a  respeito  da  campanha  Desendivida  Santander  prevista  para  o  dia  22/01,  sábado,  com

oferecimento de crédito, prazo para pagar dívidas e renegociação dessas dívidas.

No  segundo  sítio  eletrônico  indicado  no  mesmo  ID  constam  as  seguintes

informações:

“O que é o Desendivida?

O Desendivida é a maneira mais fácil para você pagar ou renegociar as dívidas, pessoais ou
da empresa. Está precisando contratar um crédito para organizar as finanças ou pular a
parcela para ter mais fôlego? O Desendivida é para você. Aproveite as condições especiais
com até 93% de desconto na renegociação, sempre com muita segurança e praticidade”.

“Como será o evento do dia 22/01 e para quem se destina?

Um dia para organizar as suas finanças pessoais ou da empresa. Ao todo, serão 3 mil
agências Santander abertas, espalhadas por todo o Brasil, para que você contrate um de
nossos produtos com condições especiais e ganhe um respiro nas contas. Refinanciamento,
Pula Parcela, Crédito Pessoal, Crédito Consignado e muito mais. Será no dia 22 de janeiro,
das 10h às 14h”.

Naturalmente, o empregador, enquanto pessoa jurídica, possui alguns direitos

fundamentais,  nomeadamente  o  direito  à  propriedade  e  o  direito  à  livre  empresa.  Desses  princípios

constitucionais decorre o direito de abrir seus estabelecimentos, fixar horários de abertura e organizar o

trabalho. Ainda, são esses princípios que garantem a subordinação jurídica do trabalhador, a direção do
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trabalho, o controle da produtividade e a definição dos horários de trabalho.

Mas, nenhum direito fundamental é absoluto. Nesse sentido, o inciso II da CF

estabelece um direito geral de liberdade que pode ser restringido pela lei. No caso, os direitos acima

mencionados do empregador podem ser limitados constitucionalmente pela lei.

O artigo 1º da Lei 4.178/1962 dispõe que “os estabelecimentos de crédito não

funcionarão aos sábados, em expediente externo ou interno”. O dispositivo continua em vigor, apesar do

período de vigência da Medida Provisória 905 de 2019, mas essa medida provisória perdeu sua eficácia.

O  reclamado  é  um  estabelecimento  de  crédito,  como  demonstram  por  si

mesmas as campanhas por ele veiculadas.

Como corolário lógico desse simples silogismo, o reclamado não pode abrir aos

sábados por expressa vedação legal.

Nesse  momento,  não  posso  me  manifestar  sobre  Convenção  Coletiva  de

Trabalho não juntada pela inicial.

Por sua vez, os artigos 224 e 225 da CLT estabelecem que a jornada normal dos

bancários deve ser cumprida nos dias úteis, com exceção dos sábados. O artigo 225 da CLT dispõe que a

prorrogação da jornada normal é excepcional, observados os preceitos gerais sobre a duração do trabalho.

Nesse contexto, o artigo 61 da CLT dispõe que  ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do

trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para

atender  à  realização ou conclusão de serviços  inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar  prejuízo

manifesto.

Certamente  o  trabalho  na  campanha  promovida  pelo  réu  não  se  amolda  à

exceção do artigo 61 da CLT.

Posto isso, ACOLHO a tutela de urgência para determinar ao reclamado que se

abstenha  de  abrir  suas  agências  aos  sábados,  a  partir  de  22/01/2022,  até  que  uma  lei  permita

expressamente a prática desse ato e, como consequência, se abstenha de convocar seus empregados aos

sábados, substituídos do autor e em toda a área de de sua base territorial, em razão da campanha indicada

na inicial, sob pena de multa diária e por empregado convocado, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais),  a  ser  revertida a entidade beneficente cadastrada para esse fim junto ao Tribunal Regional do

Trabalho do Paraná.

Notifique-se a reclamada, na mesma oportunidade, para apresentar defesa no

prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão, indicando as provas que pretende produzir.

Após, intime-se o autor para manifestação. 

Desde já, intime-se o autor para regularizar sua representação processual no

prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
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Então, intime-se o Ministério Público do Trabalho, para manifestação, em 15

dias.

Designe-se desde logo audiência UNA, compatível com os prazos indicados,

dando ciência às partes com as advertências legais.

Cumpra-se com urgência, por Oficial de Justiça.

LONDRINA/PR, 21 de janeiro de 2022.

AMAURY HARUO MORI

Juiz Titular de Vara do Trabalho
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