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Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 
MSCiv 0102393-53.2020.5.01.0000

 
PARA ACESSAR O SUMÁRIO, CLIQUE AQUI

 
Relator: ALBA VALERIA GUEDES FERNANDES DA SILVA                      

 

 

Processo Judicial Eletrônico
 

Data da Autuação: 24/07/2020 
Valor da causa: R$ 60.000,00 

 
Partes:

IMPETRANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO - CNPJ: 02.709.449/0001-
59 
ADVOGADO: Fernando Morelli Alvarenga - OAB: RJ0086424 
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 6ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO 
TERCEIRO INTERESSADO: SINDICATO TRABALHADORES EMPR PROPRIAS CONT IND
TRANSP PETROLEO GAS MAT PRIMAS DERIV PETROQ AFINS ENERG BIOMAS OUTR
RENOV COMBUS ALTERN NO EST RJ - CNPJ: 33.652.355/0001-14 
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES CORDEIRO - OAB: RJ0091043-D 
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - CNPJ: 26.989.715/0001-02 
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IMPETRANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 6ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE 
JANEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SEDI-2

Gabinete da Desembargadora Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva

Relatora: ALBA VALERIA GUEDES FERNANDES DA SILVA 

MSCiv 0102393-53.2020.5.01.0000

IMPETRANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 6ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO 

 

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020

 

Referência: processo 0100070-57.2020.5.01.0006

 

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho cópia da petição inicial do Mandado de Segurança em destaque, solicitando que

Vossa Excelência preste as informações pertinentes no prazo legal.

Ressalto que os documentos que instruem o processo podem ser visualizados na página de

c o n s u l t a  p r o c e s s u a l  d o  s i s t e m a  P J e .

 

Concluo informando que, por determinação do(a) Excelentíssimo(a) Relatora ALBA VALERIA

GUEDES FERNANDES DA SILVA , o presente mandado foi expedido e assinado pelo usuario,

nome abaixo.

Renovo a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço.
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A(o) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) do Trabalho da MM. 6ª Vara do Trabalho do Rio de 

Janeiro

Remetido via sistema Malote Digital

 

 

RIO DE JANEIRO/RJ, 14 de setembro de 2020.

 

LIZIA TEIXEIRA AVEIRO

Assessor
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

SEDI-2

Gabinete da Desembargadora Alba Valéria Guedes Fernandes da Silva

Relatora: ALBA VALERIA GUEDES FERNANDES DA SILVA 

MSCiv 0102393-53.2020.5.01.0000

IMPETRANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 6ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO

Terceiro Interessado: SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS

PRÓPRIAS E CONTRATADAS NA INDÚSTRIA E NO TRANSPORTE DE PETRÓLEO,

GÁS, MATÉRIAS-PRIMAS, DERIVADOS, PETROQUÍMICA E AFINS, ENERGIAS DE

BIOMASSAS E OUTRAS RENOVÁVEIS E COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS NO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINDIPETRO-RJ

Processo Relacionado: 0100070-57.2020.5.01.0006

 DECISÃO

Inicialmente cabe destacar que este processo redistribuído a esta Relatora ante

o reconhecimento da conexão com o Mandado de Segurança n.º0102004-68.2020.5.01.0000,

conforme decisão de Id.b207d27.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por

PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO em face de decisão proferida pelo MMº

Juízo da 6ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo de nº 0100070-

57.2020.5.01.0006, que deferiu a tutela de urgência postulada pelo Sindicato, ora terceiro

interessado,  nos seguintes termos ( ID.70bd222):

 

Vistos, etc. 

Trata-se de requerimento de concessão da tutela de urgência, em
que a parte autora requer que a empresa Ré se abstenha de
calcular o saldo do banco de horas instalado por força do acordo
coletivo de 2019, considerando os últimos 5 (cinco) anos. 

Pata tanto apresenta documento interno da PETROBRAS,
empresa que encabeça o grupo econômico, onde informa que,
para formar o banco de horas, será utilizada a base de dados dos
últimos 5 anos, ou seja, fez com que o banco de horas
estabelecido no ano de 2020 retroagisse ao ano de 2015, para
assim formar o saldo dos funcionários, a serem aplicados para a
formação do considerado banco de horas dos empregados da
Ré. 
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Intimadas as Reclamadas, a Petrobras se manifestou (Id
e4df062) confirmando todos os fatos indicados pelo Sindicato,
afirmando ainda que para a formação do banco utilizou no prazo
imprescrito. 

Já a segunda Reclamada manifestou-se, Id ae89e18, lembrando
que se tratam de pessoas jurídicas absolutamente distintas, com
quadro de pessoal distinto, e afirmando que o ocorrido naquela
empresa não necessariamente poderá correr na mesma
empresa. 

Afirma ainda que não houve qualquer comunicado no sentido da
formação de banco de horas com o saldo de 5 anos, não
havendo elemento que aponte para o fato de que tenha ocorrido
a mesma situação com os seus empregados. 

Com efeito, na medida em que tal metodologia foi estabelecida
na empresa que encabeça o grupo econômico, nada mais natural
que as empresas coligadas tomem a mesma iniciativa. 

Dessa forma, ainda que a Segunda Reclamada não vá utilizar
“necessariamente” a metodologia de cálculo do saldo para
composição do Banco de Horas recém instituído, não poderia e
nem poderá, de sorte que não há que se falar em retroação
analítica, para efeito de compensação de jornada, diante do
Banco de Horas

Em caso de descumprimento, fixo a multa diária no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais). 

1 - Intimem-se as partes. 

2 – Designe-se pauta. 

3 – Citem-se as empresas Rés para a audiência, e intime-se o
Sindicato Autor. 

RIO DE JANEIRO/RJ, 13 de março de 2020. 

HELIO RICARDO SILVA MONJARDIM DA FONSECA 

Juiz do Trabalho Titular

 

Sustenta a impetrante que é ré, juntamente com a Petrobras, de Ação Civil

Pública ajuizada pelo Sindicato, em que este postulou a concessão de tutela de urgência para

que “se abstenham de considerar o período anterior à data de 01/01/2020 para fins de apuração

do saldo negativo de Banco de Horas, e, ainda, para que não computem, co mo faltas, ausências

não justificadas ou para compensação na margem de balanço, períodos anteriores a 01/01

/2020”, sob pena de multa.

Aduz que que toda a fundamentação fática contida na petição inicial do sindicato

está centrada em um “comunicado” da Petrobras, juntado só o ID.0e3d5d3 do processo principal.

Relata que após ouvidas as empresas, a autoridade coatora deferiu a tutela de

urgência anteriormente transcrita.

Ressalta que a Petrobras e a impetrante não se confundem, sendo duas

empresas distintas, com personalidade jurídica própria, acordos coletivos distintos, normas

internas distintas e quadro de empregados diferentes.
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Destaca que em relação à impetrante não ocorreu qualquer comunicado aos

seus empregados nos termos mencionados pelo terceiro interessado.

Nega os fatos articulados na petição inicial da ação principal, destacando que

está cumprindo todas as disposições do Acordo Coletivo 2019-2020, no que se refere

especialmente ao Banco de Horas.

Afirma que diferentemente do considerado pelo Juízo impetrado, o ajuste na

frequência dos empregados não impactou e sequer foi utilizado “para efeito de compensação da

jornada”. Na realidade, o Banco de horas instituído a partir de 01/01/2020 é válido e sequer foi

objeto de questionamento na ação correlata, sendo que a narrativa da inicial que seria confusa,

induzindo o juízo a erro.

Alega que se trata de duas situações distintas: 1) a necessidade de ajustar as

frequências de empregados que se encontravam em tratamento, o que considera o período

imprescrito; 2) a implementação de banco de horas para o horário fixo, pactuado no ACT 2019

/2020.

Aponta que diferentemente do alegado pelo sindicato, a Petrobras pretendeu

apenas que seus empregados ajustassem suas frequências no período imprescrito, visando a

padronizar o controle de jornadas e preservar o princípio da isonomia, conferindo prazo razoável

aos trabalhadores para que registrassem os ajustes em frequências anteriores, corrigindo

inconsistências sistêmicas. Acaso algum empregado não realize tal tratamento, a empresa iria

computar as faltas para o horário fixo antes da implementação do banco de horas – ou

compensadas na margem de balanço para o horário flexível.

No tocante ao sistema de horário fixo, afirma que o artigo 58 da CLT autoriza o

desconto salarial em faltas e atrasos injustificados, sendo que no horário flexível, é dever do

empregado ajustar sua frequência, justificando ao superior o atraso ou falta, sob pena de ser

considerada injustificada.

Acrescenta que com a implantação do Banco de horas, iniciou-se o cômputo com

saldo zerado, sem créditos ou débitos pretéritos, e que as faltas ou atrasos injustificados do

período anterior à sua vigência foram objeto de desconto salarial, por parte da Petrobras, com

amparo no artigo 58 da CLT.

Afirma que, mesmo não realizando os procedimentos adotados pela Petrobras,

ao impedir que a impetrante realize o ajuste nas frequências, a autoridade coatora viola seu

direito líquido e certo a exercer a gestão da empresa, e reitera que este fato nada tem a ver com

o banco de horas instituído a partir de janeiro de 2020.

Destaca que o valor da multa aplicada é excessivo e sem razoabilidade.
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Requer, assim, a para que seja suspensa a tutela deconcessão de liminar 

urgência concedida na ação correlata, até o trânsito em julgado de eventual decisão

condenatória naquele feito, ou ainda, a concessão de liminar assegurando o efeito prático

equivalente ao pretendido, autorizando que a impetrante realize o ajuste das frequências no

período imprescrito e anterior à instituição do Banco de Horas.

Analiso.

No caso, não vislumbro nenhuma ilegalidade na decisão que deferiu a tutela de

urgência requerida pelo terceiro interessado. 

Inicialmente, cabe destacar que a decisão atacada demonstra-se razoável

impedido a prática de ato por parte das rés na Ação Civil Pública que pode prejudicar os

empregados por fatos pretéritos à instituição do banco de horas.

Ainda que a impetrante negue que utilizará das faltas ou atrasos injustificados do

período anterior a 01/01/2020 para o cálculo do banco de horas, o documento de ID. 396804a

comprova que a Petrobras pretende basicamente instituir um banco de horas em momento

anterior, descontando dos salários dos seus empregados todas as faltas ou horas negativas

injustificadas dos últimos cinco anos, e pior, ignorando os saldos positivos porventura

encontrados (ID. f600acc - Pág. 4):

“Assim, a partir da frequência de janeiro de 2020, as horas 
pendentes que não tenham indicação de tratamento 
gerencial até o fechamento da frequência para aprovação 
mensal, serão tratadas automaticamente pelo Centro de 
Serviços do RH, conforme cronograma de processamento 
da folha, considerando as definições abaixo:

a) Horas negativas (Ausências – DIF negativo): serão 
tratadas como débito de horas, na margem de balanço 
para horário flexível (código 1064) e banco de horas para 
horário fixo (código 1125).

b) Horas positivas (Presenças – DIF positivo): serão 
tratadas com o código 2038 – interesse particular.

Caso o saldo de horas do empregado na margem de 
balanço ou no banco de horas ultrapasse os limites 
estabelecidos nos itens 4.1 e 4.2.1 do Padrão Gerir 
Frequência, ocorrerá o pagamento ou desconto financeiro 
automaticamente.”

Independentemente desse saldo negativo ser utilizado para o novo banco de

horas ou não, é certo que a Petrobras unilateralmente está apurando os saldos negativos de

horas de seus empregados dos últimos cinco anos, visando efetuar o imediato desconto, o que é

admitido no presente mandado de segurança.

Saliente-se que a autoridade coatora não conferiu a tutela visando que a

impetrante se abstenha de verificar a motivação das ausências dos seus empregados do período

imprescrito – o que, de fato, poderia se falar em intromissão no poder diretivo do empregador.
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Contrariamente, a tutela visa que o saldo negativo apurado não seja computado

para fins de desconto no banco de horas instituído, por ausência de norma coletiva anterior

autorizando sua realização.

Ressalto que não vislumbro nenhum prejuízo à impetrante, mesmo afirmando

que os documentos que embasaram a Ação Civil Pública se referem à Petrobras, já que o banco

de horas também foi instituído na Transpetro, a qual é uma subsidiária da primeira, podendo vir a

adotar suas recomendações e procedimentos.

Assim, mesmo que o “comunicado” seja da Petrobras, a tutela de urgência na

ação principal demonstra-se razoável como prevenção a possível ato a ser adotado pela

impetrante.

Cabe destacar, ainda, que uma vez que a Transpetro afirma cumprir o estipulado

em acordo coletivo no que se refere ao banco de horas e também que não adotou o mesmo

procedimento da Petrobras, poderá ficar despreocupada em relação à multa estipulada pelo juízo

de primeiro, já que não haverá descumprimento da decisão.

Ademais, a concessão de tutela de urgência é uma faculdade do Juízo, que

somente deve ser cassada em mandado de segurança quando esta não justifique devidamente

suas razões de convencimento, na forma do artigo 298 do CPC, ou quando a impetrante

demonstre, cabalmente, o evidente erro na análise dos pressupostos em sua concessão,

conforme artigo 300 do mesmo código.

Por todo o exposto, não vislumbro razão para deferimento do pedido liminar,

principalmente, levando-se em conta que não há o direito líquido e certo invocado, e que não há

risco em sua manutenção, sendo que acaso a ação considere a legalidade dos descontos

pretendidos, estes poderão ser realizados em momento posterior.

Oficie-se à Autoridade apontada como coatora para prestar informações, no

prazo legal.

Dê-se ciência da presente decisão ao Impetrante e ao Terceiro Interessado,

podendo este manifestar-se no prazo de dez dias.

Após o decurso de todos os prazos, remetam-se os autos virtuais ao Ministério

P ú b l i c o  d o  T r a b a l h o .

 

 

ac
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RIO DE JANEIRO/RJ, 11 de setembro de 2020.

 

ALBA VALERIA GUEDES FERNANDES DA SILVA 

Desembargadora Federal do Trabalho
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MORELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 
 
 
 
 

FERNANDO MORELLI ALVARENGA                                                                 
 
 
ROGÉRIO LUIS GUIMARÃES 
NINA MACHADO NEVES 
ANA PAULA OLIVEIRA PEREIRA 
ALEXANDRA VIGAR COELHO DE FREITAS 
CAROLINA AZEVEDO DA SILVA  
 

 
 
Rua da Assembléia, 10/3501 – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20011-901 – PABX.: (21) 2531-2029 – e-mail: morelliadvs@morelliadvs.com.br 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIÃO. 
 
 
 
 
 
 

   PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO, segunda 

reclamada nos autos da ação principal e ora impetrante, empresa com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas, 328, Centro, CEP: 20091-060, inscrita no CNPJ nº 
02.709.449.0001/59, vem, respeitosamente e por intermédio de seus advogados infra-
assinados, impetrar o presente,  
 

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO  
DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS 

 

com fundamento no art. 5º, LXIX da Constituição Federal e da Lei 12.016, de 07 de agosto 
de 2009, contra ato do EXMO. SR. DR. JUIZ HELIO RICARDO SILVA MONJARDIM 

DA FONSECA, em exercício perante a MM 6ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em 
virtude de decisão liminar que acolheu pedido do Terceiro Interessado para determinar 
que as reclamadas na ação originária: “se abstenham de considerar o período anterior à 
data de 01/01/2020, para fins de apuração de saldo negativo de Banco de Horas, e, ainda, 
para que não computem, como faltas, ausências não justificadas ou para compensação na 
margem de balanço, períodos anteriores a 01/01/2020”, nos autos do processo Ação Civil 

Pública nº 0100070-57.2020.5.01.0006 - proposta por SINDICATO TRABALHADORES 
EMPR PROPRIAS CONT IND TRANSP PETROLEO GAS MAT PRIMAS DERIV PETROQ 
AFINS ENERG BIOMAS OUTR RENOV COMBUS ALTERN NO EST RJ – SINDIPETRO 

RJ, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ de nº 33.652.355/0001-14, endereço 
eletrônico: contato@sindipetro.org.br, com sede na Av. Passos, 34 - Centro, Rio de Janeiro - 
RJ, CEP 20051-040, em face da ora Impetrante, tudo conforme abaixo será desenvolvido, 
com fundamento nos permissivos legais, expor e requerer a V. Exa. o que se segue: 

 
DA AUTENTICIDADE DAS CÓPIAS 

 
   A impetrante declara, desde logo, que as peças anexadas ao presente 
writ são autênticas, ressaltando-se que o processo principal em questão tramita perante a 
MM 6ª VT/RJ, através do sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico e que está sendo 
juntado a estes autos. 
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 MORELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 

 2 

 

 
DA ASSISTÊNCIA 

 
   A impetrante requer que todas as notificações ou intimações, quer por 
via postal, quer por publicação no Diário Oficial sejam feitas, exclusivamente, em nome de 
seu patrono, conforme inclusa procuração, bem como instrumento de substabelecimento 
de poderes aqui anexado.  
 

DR. FERNANDO MORELLI ALVARENGA - OAB/RJ Nº 86.424 
 
cujo endereço de seu escritório situa-se na  
 

Rua da Assembléia n°.  10 - Grupo 3501 
Centro - Rio de Janeiro 

CEP. 20011-901 
 

DA TEMPESTIVIDADE 
 

    O presente Mandado de Segurança é tempestivo haja vista a suspensão 
processual decorrente dos Atos Conjunto números 02, 03 e 05 deste Egrégio Regional 
(prevenção ao contágio de pessoas pelo Novo Coronavírus - COVID-19), ressaltando-se 
que os prazos, somente, voltaram a fluir em 04 de maio de 2020 (segunda-feira), conforme 
o Ato Conjunto nº 05 deste Tribunal Regional. 
 

DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA 
 

   De acordo com o art. 1º da Lei 12.016/2009, "conceder-se-á mandado de 
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem 
as funções que exerça". 

 
   No caso concreto, o ato jurisdicional impugnado, como visto acima, 

reveste-se de caráter interlocutório, proferido em sede liminar, sem a instauração de 
contraditório pleno.  
 

   A CLT, em seu artigo 893, Parágrafo único, dispõe insofismavelmente 
que "os incidentes do processo serão resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a 
apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso da decisão definitiva".  

 
   Esse preceito, associado à inteligência da Súmula 214 do Egrégio TST, 

harmonizada com o teor hermenêutico do artigo 897, alínea "b", da CLT, restringem a 
utilização do Agravo de Instrumento tão somente às decisões interlocutórias que 
deneguem a interposição de recursos.  

 
   Desta forma, perfeitamente cabível o presente “mandamus”, conforme 

se extrai da Súmula n. 414, II, do C. TST, in verbis:  
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"MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA 
ANTES OU NA SENTENÇA. (...) II - No caso de a tutela provisória haver 
sido concedida ou indeferida antes da sentença, cabe mandado de segurança, 
em face da inexistência de recurso próprio”.   

 
   Portanto, merece ser processado o writ por essa Egrégia Seção para 

que, ao final, seja concedida a segurança pleiteada, no sentido de se afastar o ato judicial 
ora atacado. 
 

PREÂMBULO 
 

   A presente ação mandamental tem por objetivo atacar ato praticado 
pelo MM. Juiz em execício na 6ª VT/Rio de Janeiro que proferiu decisão de tutela 
provisória (ID. 70bd222 dos autos principais) em desfavor da Impetrante, nos seguintes 
termos, in verbis: 
 

“Vistos, etc. Trata-se de requerimento de concessão da tutela de urgência, em que a 
parte autora requer que a empresa Ré se abstenha de calcular o saldo do banco de 
horas instalado por força do acordo coletivo de 2019, considerando os últimos 5 
(cinco) anos. Pata tanto apresenta documento interno da PETROBRAS, empresa que 
encabeça o grupo econômico, onde informa que, para formar o banco de horas, será 
utilizada a base de dados dos últimos 5 anos, ou seja, fez com que o banco de horas 
estabelecido no ano de 2020 retroagisse ao ano de 2015, para assim formar o saldo dos 
funcionários, a serem aplicados para a formação do considerado banco de horas dos 
empregados da Ré. Intimadas as Reclamadas, a Petrobras se manifestou (Id e4df062) 
confirmando todos os fatos indicados pelo Sindicato, afirmando ainda que para a 
formação do banco utilizou no prazo imprescrito. Já a segunda Reclamada 
manifestou-se, Id ae89e18, lembrando que se tratam de pessoas jurídicas 
absolutamente distintas, com quadro de pessoal distinto, e afirmando que o ocorrido 
naquela empresa não necessariamente poderá correr na mesma empresa. Afirma ainda 
que não houve qualquer comunicado no sentido da formação de banco de horas com o 
saldo de 5 anos, não havendo elemento que aponte para o fato de que tenha ocorrido a 
mesma situação com os seus empregados. Com efeito, na medida em que tal 
metodologia foi estabelecida na empresa que encabeça o grupo econômico, nada mais 
natural que as empresas coligadas tomem a mesma iniciativa. Dessa forma, ainda que 
a Segunda Reclamada não vá utilizar “necessariamente” a metodologia de cálculo do 
saldo para composição do Banco de Horas recém instituído, não poderia e nem poderá, 
de sorte que não há que se falar em retroação analítica, para efeito de compensação de 
jornada, diante do Banco de Horas Em caso de descumprimento, fixo a multa diária 
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” 

 
DOS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS  

 
DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO SINDIPETRO – RJ – TERCEIRO INTERESSADO 
 

   O Sindicato, autor da ação principal e ora terceiro interessado, deduziu 
pretensão antecipatória – tutela provisória – para que sejam as empresas reclamadas 
naquela ACPU compelidas a: 
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“Dessa forma, ainda que a Segunda Reclamada não vá utilizar 
“necessariamente” a metodologia de cálculo do saldo para composição do 

Banco de Horas recém instituído, não poderia e nem poderá, de sorte 
que não há que se falar em retroação analítica, para efeito 
de compensação de jornada, diante do Banco de Horas. Em 

caso de descumprimento, fixo a multa diária no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais).” 
 

   O Sindicato, ora terceiro interessado, buscou e obteve êxito no 

deferimento de tutela de urgência para impor às requeridas a obrigação de não fazer – 

“se absterem de considerar o período anterior à data de 01/01/2020, para fins de apuração de saldo 
negativo de Banco de Horas, e, ainda, para que não computem, como faltas, ausências não 
justificadas ou para compensação na margem de balanço, períodos anteriores a 01/01/2020.” (sic.) 
 
     Ressalta-se que toda a fundamentação fática contida na petição inicial 

está centrada em um “comunicado” (sic), juntado sob o ID 0e3d5d3 dos autos da ação 

principal. 
 
     O sindicato autor, ora terceiro interessado, atribui o referido 

“comunicado” como sendo de autoria da primeira requerida - PETRÓLEO BRASILEIRO 

S.A. PETROBRAS. 
 
     O “Termo de Compromisso” juntado sob o ID 2880088 dos autos 

principais fora firmado, exclusivamente, pela primeira requerida - PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A. PETROBRAS. 
 
     Os documentos carreados aos autos originários sob os IDs: 353903e, 

418cf9a, b03a211 e 05079da, da mesma forma, são todos aplicáveis, exclusivamente, aos 

empregados da primeira requerida.  
 

   Deve ser esclarecido que as empresas requeridas não se confundem, 
sendo certo que são duas empresas distintas, com personalidade jurídica própria, 
ACORDOS COLETIVOS distintos, normas internas distintas e quadro de empregados 

diferentes. 
 
     É a hipótese dos autos principais.  
 
    Sem prejuízo da defesa da primeira requerida, o fato é que, 
relativamente à segunda requerida, ora Impetrante, NÃO OCORREU QUALQUER 
COMUNICADO AOS SEUS EMPREGADOS NOS TERMOS MENCIONADOS PELO 
SINDICATO-AUTOR, ora terceiro interessado. 
 
    Sendo confirmada a autenticidade do “comunicado” (sic) juntado sob o 
ID 0e3d5d3, este, a toda evidência, FOI DIRECIONADO AOS EMPREGADOS DA 

PRIMEIRA REQUERIDA e nenhum efeito poderá ter quanto aos empregados da segunda 
ré, ora Impetrante. 
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      Assim, a ora Impetrante negou e nega, veementemente, os fatos 

articulados na petição inicial e afirma, exaustivamente, que não fez qualquer comunicado 

aos seus empregados com teor semelhante ao do documento de ID 0e3d5d3. 
 

   No que tange ao BANCO DE HORAS, a segunda requerida, ora 
Impetrnate, afirmou e afirma que está cumprindo todas as disposições do ACT – 2019-
2020, recentemente firmado e anexado os autos da ação principal.  
 
    E, neste particular, assim determina a Cláusula 8ª do ACT – 2019-2020, 
in verbis: 
 
Cláusula 8ª- BANCO DE HORAS: 
 
A Companhia estabelecerá, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do acordo, um 
banco de horas para os empregados abrangidos pelo sistema de horário fixo (Regime Administrativo 
e Regimes Especiais). 
 
Parágrafo 1°- As horas extraordinárias realizadas serão prioritariamente utilizadas para 
compensação dos saldos negativos de frequência.  
 
Parágrafo 2° - Após a compensação dos saldos negativos, as horas extraordinárias realizadas serão 
creditadas no banco de horas prioritariamente para compensação, a qual será realizada 
continuamente. 
 
Parágrafo 3° - Serão adotados os seguintes limites para o banco de horas:  
 
a) O limite de horas positivas acumuladas será de168 (cento e sessenta e oito) horas; 
b) O limite de horas negativas acumuladas será de 84 (oitenta e quatro horas) horas; 
 
I. As horas que ultrapassarem os limites descritos acima para o banco de horas serão pagas ou 
descontadas no mês subsequente; 
 
II. No mês de janeiro de cada ano, será apurado o saldo remanescente do banco de horas e efetuado o 
pagamento ou o desconto correspondente. 
 
Parágrafo 4° - As regras do banco de horas não se aplicam à Hora Extra Troca de Turno. 
 
   Razão pela qual toda a pretensão deduzida na petição inicial (pedido 
principal e consectários), ao menos quanto a ora Impetrante, revela-se totalmente 
improcedente, sendo certo que o sindicato – terceiro interessado partiu de uma premissa 
equivocada e com base em informações e documentos que não dizem respeito aos 

empregados da ora Impetrante. 
 
     Permissa venia, pelo exposto, não há como prosperar a pretensão 
liminar deduzida na inicial em relação à Impetrante. 
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    De toda sorte, ainda que assim não fosse quanto a ora Impetrante, o 
que se admite por argumentação, não haveria como prosperar a pretensão liminar 
deduzida na inicial.  

 

   Isto porque, não há prova cabal de que exista o alegado 

descumprimento da norma coletiva em questão (Banco de Horas). 
 
  Outrossim, a concessão de tutela de urgência sem o atendimento aos 

ditames do artigo 300 do CPC resulta em afronta ao princípio constitucional do devido 
processo legal, já que às partes é garantido o escorreito atendimento das regras processuais 
postas no ordenamento jurídico.  

 
   É lição dos doutos mestres que para a concessão de liminar, de 

concessão de tutela de urgência ou mesmo a tutela antecipada, deve-se ter a absoluta 
certeza da existência do direito e, principalmente, a impossibilidade de reversibilidade do 
ato, sendo, nesse sentido, completamente inconcebível o requerimento de liminar 
antecipatória da tutela jurisdicional que irá satisfazer integralmente a pretensão aduzida 

na inicial. 
 
   O que a lei processual autoriza é que nas hipóteses nela apontadas, 
poderá o juiz conceder à parte requerente um provimento liminar que, provisoriamente, 
assegure o bem jurídico a que se refere a prestação pretendida e objeto da relação jurídica 
envolvida no litígio. 
 
   Justifica-se, portanto, a concessão de liminar e antecipação da tutela 
pelos princípios da necessidade e efetividade, isto é, a constatação de que, na hipótese de 
demora na apreciação da questão meritória, haveria denegação de justiça, e que a 
efetivação da prestação jurisdicional restaria gravemente comprometida, desde que, 
indiscutível o direito a pretensão deduzida, ainda que em parte dela. Assim o legislador 
procurou assegurar a solução satisfativa para questões cujo caráter emergencial e 
verossímil justificaria a concessão de um provimento judicial liminar. 
 
   Ocorre que, que para autorizar a concessão da medida, o legislador 
também ponderou para a sua compatibilidade com os princípios e direitos fundamentais 
assegurados constitucionalmente, dentre os quais o da ampla defesa, do contraditório e do 
devido processo legal. 
 
   A concessão de liminar ou mesmo tutela antecipada somente pode 
apoiar-se EM PROVA INEQUÍVOCA, o que não é a hipótese dos autos, conforme será 
demonstrado no próximo tópico, sendo este outro pressuposto da medida satisfativa em 
questão. 
 
   Assim é que, verifica-se desde logo que o requerimento de liminar, tal 
como foi requerida, afronta direito líquido e certo, pois, afronta princípios constitucionais 
que asseguram a ampla defesa e o contraditório, insculpidos no artigo 5º, LV, da 
Constituição Federal, in verbis: 
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“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes.” 
 

                               Consequentemente, ao não ser observado o referido dispositivo legal, 
estar-se-á da mesma forma afrontando o princípio do devido processo legal insculpido no 
artigo 5º, LIV, da Constituição Federal que determina, in verbis: 

 
“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal” 

 
   Compreende-se de tal dispositivo, o direito as formas instrumentais 
adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, esteja em 
plena conformidade com os imperativos da ordem jurídica. A referida garantia 
constitucional não serve apenas aos interesses das partes como faculdade processual, mas 
sim, a salvaguarda do próprio processo, objetivamente considerado, como fator legitimante 
do exercício da jurisdição.  
 

     Não há prova nos autos principais de que a TRANSPETRO, ora 
impetrante, tenha determinado qualquer alteração na medição do saldo negativo do Banco 
de Horas para considerar o período anterior à data de 01.01.2020. 

     Permissa venia, esta prova não existe em lugar algum do processo 

principal que, nesta oportunidade, aqui é adunado. 

     O sindicato, ora terceiro interessado, alega que a prova é o “informe” 

de ID 2bc8201 do processo originário, porém, como já dito e repetido acima, tal documento 

“informe” é explícito quanto diz respeito, tão somente, aos empregados da segunda 

reclamada - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.   

 
    Assim, deverá ser deferida a liminar ora requerida para cassar a r. 
decisão deferida pela autoridade dita coatora. 
 

DA EVENTUAL IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE HORAS 
 
    Sem prejuízo do acima alegado quanto a afirmação de que a ora 
Impetrante NÃO determinou a implantação do Banco de Horas na forma alegada pelo 

Sindicato na ação de origem, ora terceiro interessado, mas, por mero exercicio de 
argumentação, a impetrante afirma o que se segue em sua defesa a demonstrar a 

imperiosa necessidade de concessão da liminar pleiteada. 
 

   A r. decisão apontada como coatora que concedeu a tutela de urgência 
postulada pelo terceiro interessado apresenta como fundamento o entendimento segundo 
o qual as empresas reclamadas (PETROBRAS e TRANSPETRO) ainda que “não vá utilizar 
“necessariamente” a metodologia de cálculo do saldo para composição do Banco de Horas 
recém instituído, não poderia e nem poderá, de sorte que não há que se falar em retroação analítica, 
para efeito de compensação de jornada, diante do Banco de Horas” (grifou-se).  
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   Ao contrário do que consta na narrativa inicial, entretanto, o 

EVENTUAL ajuste na frequência dos empregados não poderia impactar e tampouco seria 

utilizado “para efeito de compensação de jornada” em razão da implantação do banco de horas 
em janeiro de 2020, tampouco as reclamadas no processo de origem estariam implantando 

“uma sistemática prejudicial de aferição de frequência pretérita (a partir de 
janeiro de 2015), para aplicação no Banco de Horas implementado em 
01/01/2020” como alega o terceiro interessado na sua petição inicial do processo de 

originário. 
 

   Repita-se: a ora impetrante não adotou o mesmo procedimento que 
fora efetivado pela empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, mas, ainda 
que assim não fosse, permissa venia, NADA HAVERIA DE ILEGAL na adoção daquela  
sistemática. Senão vejamos: 

 
   Primeiramente, ressalta-se que o Sindicato – terceiro interessado NÃO 

está questionando na ação de origem a validade do banco de horas para o sistema do 

horário fixo, ou a forma de cômputo da jornada para o sistema de horário flexível. 
 
  Por outro viés, é importante destacar, também, a existência de uma 

falta de compreensão sobre o tema contida na petição inicial do processo originário e que 
induziu a digna autoridade apontado como coatora em erro. 

 
   Isso porque, existem DUAS SITUAÇÕES DISTINTAS que foram 

TRATADAS COM UMA ÚNICA COISA pela narrativa desenvolvida pelo Terceiro 
Interessado na ação de origem. 
 

   Primeira, a eventual necessidade de realizar ajustes das frequências 
dos empregados que se encontravam sem tratamento, observando-se, a toda evidencia, o 
período imprescrito. 

 
  A outra seria a implantação do Banco de Horas para o HORÁRIO 

FIXO, em janeiro de 2020, como consequencia lógica do Acordo Coletivo da Categoria de 

2019/2020 firmado entre o Sindicato, ora terceiro interessado e a PETROBRAS e a 
TRANSPETRO. 

   No que tange ao primeiro ponto, o Terceiro Interessado, valendo-se de 
um informativo e um documento interno Petrobras – primeira ré, que se encontram 
transcritos na petição inicial no processo de origem, pretendeu fazer crer, e assim o ato 
apontado como coator reconheceu, que as reclamadas na ação principal pretendiam levar 
em conta as “horas negativas apuradas antes da implantação do banco de horas, vale 
dizer, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019, mesmo que a implantação do banco de 
horas tenha se dado, confessadamente, a partir de janeiro de 2020”. 
 
    Esta afirmação não corresponde à realidade. 
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   A bem da verdade, repita-se, trata-se de CONFUSÃO EXISTENTE 

NA PETIÇÃO INICIAL, e que acabou incorrendo o ato apontado como coator, que 
revelam a afronta ao direito das reclamadas na ação de origem de exercerem, 
eventualmente, o PODER DIRETIVO, típico do empregador celetista. 

 
   Com efeito, desde meados do ano de 2019, a PETROLEO 

BRASILEIRO S A PETROBRAS – primeira ré na ação de origem buscou junto aos seus 
empregados que procedessem o necessário ajuste das frequências que foram identificadas 
como não tratadas pelos empregados no período imprescrito. 

 
  Neste cenário, foram realizadas as comunicações necessárias aos 

empregados, por meio dos gerentes, da importância do tratamento da frequência e a 
necessidade de se manter a padronização do sistema de controle de jornadas, com vistas a 
preservar o princípio da isonomia. 

 
   E, para tanto, foi conferido aos empregados um prazo razoável para o 

lançamento dos respectivos ajustes nas frequências anteriores, de modo corrigir as 

inconsistências sistêmicas.  
 

   E é isso que consta nos informativos envidados pela PETRÓLEO 
BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS – primeira ré: tão somente a necessidade de realizar os 
ajustes no sistema das frequências anteriores.  
 

   Nessa ótica, apenas para os casos em que o empregado, mesmo ciente 
do seu dever de ajustar a frequência, tenha deixado de realizar o tratamento, é que foram 
computadas faltas ou ausências não justificadas – para o horário fixo antes da 

implementação do banco de horas - ou compensadas na margem de balanço - para o 
horário flexível. 
 

   É importante que se diga que, nos termos do Padrão Petrobras de 

Recursos Humanos da PP-1PBR-00516 – Gerir Frequência, vigente no âmbito das 
empresas, é responsabilidade do empregado realizar o tratamento mensal de sua 
frequência, apontando, via sistema, os dias que merecem ajustes, cabendo ao seu gerente 
imediato o controle desta frequência. Isso porque, caso não haja o apontamento por parte 
do empregado, a frequência acaba por não receber qualquer tratamento.  
 

   Em relação ao sistema de horário fixo, é a própria CLT, em seu artigo 
58, que autoriza o empregador a realizar o desconto salarial nas hipóteses de falta ou 
atrasos injustificados, sendo certo que, na PETROBRAS, era conferido ao empregado a 
possibilidade de realizar o respectivo ajuste, ainda que posteriormente sujeito à aprovação 
gerencial. 
 
      Quanto ao horário flexível, trata-se de um dever do empregado 

realizar o ajuste de sua frequência, apontando para o seu gerente imediato a justificativa 
para o atraso ou falta, sob pena de assim não o fazendo, ser tratado como um atraso ou 
falta não justificada. 
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    Portanto, o ajuste das frequências decorria da necessidade do 
empregador de manter a padronização do sistema, observado o seu poder diretivo, 
enquanto responsável por gerir o negócio e a sua força de trabalho.  
 

   O segundo ponto seria a instituição do Banco de Horas para os 
empregados do Horário Fixo e que, em momento algum seria impactado ou sofreria 
influência em razão da necessidade de realização dos ajustes verificada pela empregadora  
quanto às frequências anteriores à implementação de banco ou relacionada aos 
empregados de horário flexível. 
 

   A instituição do Banco de Horas decorre, evidentemente, de amplo 
debate entre as empresas e os Sindicatos das Categorias para posterior a assinatura do 
Acordo Coletivo de Trabalho. 
 

   Assim, com a implantação do referido Banco de Horas, dar-se-ia início 

ao cômputo das horas com o SALDO ZERADO, ou seja, sem débitos ou créditos 

pretéritos, conforme passará a demonstrar no tópico seguinte. 
 

   Portanto, a “retroação analítica”, expressão utilizada pela digna 
autoridade apontada como coatora no ato ora impugnado, em nada interferiria ou 
refleteria em saldo do Banco de Horas que passaria a ser praticado para todos os 
empregados do sistema de horário fixo, conforme se passa a demonstrar:  

 
 

DA INSTITUIÇÃO DO BANCO DE HORAS  
PARA OS EMPREGADOS DE HORÁRIO FIXO 

 
 

DA VIOLAÇÃO AO ART. 7ª, XXVI, DA CRFB/88 E ART. 611 E SEGUINTES DA CLT. 
 
 

   Esclarecida a confusão existente na petição inicial da ação de origem, o 
que se pretende, a bem da verdade, é tão somente obrigar as rés na ação de origem a se 
absterem de considerar o período anterior à data de 01/01/2020 para fins de apuração de 
saldo negativo de Banco de Horas e, ainda, para que não computem como faltas, 
ausências não justificadas ou para compensação na margem de balanço, períodos 
anteriores a 01/01/2020. 
 

   Com efeito, após amplo debate entre as rés e os Sindicatos da 
Categorias, institui-se, naquela ocasião, com a assinatura do ACT 2019/2020 o Banco de 
Horas para o horário fixo de controle de jornada, e que teve sua implantação no dia 
01/01/2020.  

 
 
   Aqui, mister se faz a transcrição da Cláusula 11 do ACT 2019/2020 firmado 
pela empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, para melhor compreensão 
da sistemática a ser adotada, cuja redação foi adotada no ACT 2019/2020, aprovado no 
âmbito da Transpetro:  
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Cláusula 11. Banco de Horas 
 
A Companhia implementará, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do acordo, 
um banco de horas para os empregados abrangidos pelo sistema de horário fixo (Regime 
Administrativo e Regimes Especiais). 
 
Parágrafo 1º - As horas extraordinárias realizadas serão prioritariamente utilizadas para 
compensação dos saldos negativos de frequência. 
Parágrafo 2º - Após a compensação dos saldos negativos, as horas extraordinárias realizadas serão 
creditadas no banco de horas prioritariamente para compensação, a qual será realizada 
continuamente. 
Parágrafo 3º - Serão adotados os seguintes limites para o banco de horas: 
 
a) O limite de horas positivas acumuladas será de 168 (cento e sessenta e oito) horas; 
b) O limite de horas negativas acumuladas será de 84 (oitenta e quatro horas) horas; 
I. As horas que ultrapassarem os limites descritos acima para o banco de horas serão pagas ou 
descontadas no mês subsequente; 
II. No mês de janeiro de cada ano, será apurado o saldo remanescente do banco de horas e efetuado o 
pagamento ou o desconto correspondente. 
Parágrafo 4º - As regras do banco de horas não se aplicam à Hora Extra Troca de Turno. 
 

   Note-se, pois, que saldo do Banco de Horas, implementado em janeiro 
de 2020, no âmbito da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, não foi impactado 
pelo necessário ajuste das frequências relativas aos períodos que antecederam a sua 
instituição.  
 
    Tal afirmação, da mesma forma, valeria para os empregados da ora 
Impetrante. 
 

   Isso porque, com a implantação do Banco de Horas, APÓS 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA, dar-se-ia o início ao cômputo das horas com o SALDO 

ZERADO, ou seja, sem débitos ou créditos pretéritos. 

 
   Nesse contexto, o ato apontado como coator partiu de premissa 

equivocada para determinar que as rés na ação de origem deixassem de realizar a sua 

“aferição pretérita”, uma vez que, repita-se, ela não impactaria no saldo do banco de 

horas, cuja contagem inicial começou do zero, portanto, sem débitos ou créditos. 

 
   A aferição do período anterior consistiria, portanto, em medida salutar 

para o ajuste do sistema e correção das inconsistências, conforme divulgado nos 
comunicados enviados pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS – primeira ré 
na ação de origem, sendo certo que, no âmbito da PETROBRAS, ao longo da padronização 
do tratamento das frequências fora conferido prazo para que os empregados 

apresentassem justificativas para o atraso ou falta. 
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   Decorrido este prazo expressamente conferido aos empregados da 
primeira ré na ação de origem, para que realizassem os ajustes necessários, foram objeto de 
desconto salarial, nos termos do artigo 58 da CLT, apenas e tão somente os atrasos ou 
faltas que não foram justificados no período conferido pela empresa em seus 
comunicados. 
 

   Outrossim, o ato apontado como coator, ao determinar que a 
PETROBRAS e, também, a ora impetrante (TRANSPETRO) “se abstenham de considerar o 
período anterior à data de 01/01/2020, para fins de apuração de saldo negativo de Banco de 
Horas, e, ainda, para que não computem, como faltas, ausências não justificadas ou para 

compensação na margem de balanço”, acabou por violar o artigo 7º, inciso XXVI da 
CRFB/88 e o artigo 611, 611-A e seguintes da CLT que tratam do 

RECONHECIMENTO E DA PREVALÊNCIA DO ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO. 

 
   Não se trata, portanto, de ato arbitrário, mas apenas de ajuste nas 

frequências e cumprimento da lei, sendo certo que fora conferido prazo razoável para que 
os empregados realizassem os apontamentos – que segundo o padrão interno é da 
atribuição do trabalhador -, o que em nada interferiu, volta-se a dizer, no novo Banco de 
Horas.  
 

    Pelo exposto, ainda que a ora Impetrante não tenha adotado o 
mesmo procedimento da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, é 

fato que se assim tivessse agido, nada de ilegal haveria no procedimento que, a 

toda evidência, em nada interfere no denominado novo BANCO DE HORAS a partir de 
01.01.2020. 
 
    Logo, também, pelos fundamentos acima desenvolvidos, está a 
merecer a concessão da liminar perseguida neste mandamus. 
 
 

DO VALOR DA MULTA 
 

DA VIOLAÇÃO DO ART. 412 DO CC 
 
 

   Sem prejuízo do tópico anterior, mas por amor ao debate, também não 
há que prevalecer a multa diária (astreintes) no valor fixado na decisão atacada. 
 
    A uma porque, conforme já verificado acima, a obrigação de não fazer  
a que está sendo submetida a Impetrante, carece de amparo legal. 
 

    Além do mais, a autoridade dita coatora fixou astrientes de forma 
eterna, ou seja, sem qualquer limitação temporal o que, da mesma forma, desafia a 

impetração do presente mandamus. 
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    Por outro lado, permissa venia, o valor da “multa” fixada em 
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia pelo eventual descumprimento, escapa de 
qualquer métrica razoavelmente aceita, além de ultrapassar, em muito, o valor da suposta 
obrigação principal. 
 
    O valor da multa fixada somaria em um mês (30 dias), o expressivo 
valor mensal de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) (30 x 50.000 = 
1.500.000,00). 
 

   Consequentemente, neste particular, o pedido de LIMINAR aqui 
requerido se justifica por explícita afronta do artigo 412 do Código Civil, in verbis: 

 
“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não 
pode exceder o da obrigação principal.” 
 

     E, ainda, merece destaque o entendimento consubstanciado através da 
OJ nº 54 da SDI-1 do C. TST, in verbis: 
 

“OJ-SDI1-54    MULTA. CLÁUSULA PENAL. VALOR 
SUPERIOR AO PRINCIPAL. (título alterado, inserido 
dispositivo e atualizada a legislação, DJ 20.04.2005) 
 
O valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que 
diária, não poderá ser superior à obrigação principal corrigida, 
em virtude da aplicação do artigo 412 do Código Civil de 2002 
(art. 920 do Código Civil de 1916.)” (grifou-se) 

 
     Ainda sobre o tema, a Jurisprudência, desta Especializada, vem se 
firmando no seguinte sentido, in verbis: 

 
“AGRAVO DE PETIÇÃO – ASTREINTES - As astreintes 
constituem multa de caráter eminentemente coercitivo e 
independem de pedido, destinando – se a induzir o devedor a 
cumprir obrigação específica de fazer ou não fazer, cuja fixação 
é faculdade do magistrado.  Não obstante não encontre 
limitação legal para sua fixação, devem ser observados os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TRT 13ª R.- 
Proc. 00728.2008.025.13.00-2- Rel. Des. Afrânio Neves de Melo - 
DJe 03.09.2009-p.9).” 
 
“MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – 
LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL –
CABIMENTO- O valor da multa por descumprimento de 
obrigação não pode superar o montante do principal, a teor do 
artigo 412 do Código Civil, aplicável às lides trabalhistas por 
força do disposto no parágrafo único do art. 8º da CLT, nos 
termos da Orientação Jurisprudencial nº 54 da SBDI-1 do TST. 
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(TRT 19ª R.-RO 00683.2008.001.19.00-3- Rel. Des. Pedro Inácio - 
DJe 24.08.2009- p.2)” 
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA-
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - MULTA-VALOR 
SUPERIOR AO PRINCIPAL- OJ Nº 54 DA SBDI-1- A 
Orientação Jurisprudencial nº 54 da SBDI-1 consagra que o 
valor da multa estipulada em cláusula penal, ainda que diária 
não poderá ser superior à obrigação principal corrigida, em 
virtude da aplicação do art. 412 do Código Civil de 2002.  
Assim, é inviável a admissibilidade do Recurso de Revista 
quando a decisão proferida pelo Regional se encontra em 
consonância com a jurisprudência desta Corte. Agravo de 
Instrumento não provido. (TST-AIRR 619/2007-121-04-40-4ª T.- 
Rel. Maria de Assis Calsing - J. 05.08.2009).” 
 
“ASTREINTE –READEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE –
LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL- 
IMPROPRIEDADE. Embora nos termos do art. 461,§ 6º, do 
CPC, seja possível modificar o valor da astreinte no caso de o 
magistrado verificar que se tornou insuficiente ou excessiva , 
isso não significa que, a exemplo da cláusula penal, não possa 
a astreinte exceder o valor da obrigação principal. Agravo de 
Petição não provido,por unanimidade. Processo Nº 01178/2005-
005-24-00-1-AP-Relator:Desembargador NICANOR DE 
ARAÚJO LIMA – DOE nº 298,06/05/2008.” 
 

   Neste particular, o Mestre Guilherme Rizzo Amaral, citando o insigne 
Cândido Rangel Dinamarco, ensina que: 

 
“Por fim, cumpre salientar que a busca pela efetividade do 
processo não pode ser confundida com o cumprimento irrestrito 
de ordens judiciais, quando estas se revestem de ilegalidade e 
injustiça. Importante lembrar a célebre lição de Cândido 
Rangel Dinamarco: 
 
 “A eliminação de litígios sem o critério de justiça equivaleria a 
uma sucessão de brutalidades arbitrárias que, em vez de apagar 
os estados anímicos de insatisfação, acabaria por acumular 
decepções definitivas no seio da sociedade”. 

 
  Logo, o processo cumpre a sua função quando oferece “instrumentos 

processuais adequados à proteção efetiva do direito” e faz atuar estes instrumentos com o 
efetivo alcance de resultados práticos. Não se pode perder de vista que a finalidade do 
processo não é somente “dar a quem tem um direito, na medida do que for praticamente 

possível, tudo aquilo a que tem direito”, mas, também, “precisamente aquilo a 
que tem direito”, observados, evidentemente, os limites fixados pela eventual coisa 

julgada, quando esta for efetivada, o que não é a hipótese aqui discutida. 
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 Com efeito, há de se observar ainda, que existe vedação legal 

expressa quanto ao enriquecimento sem causa e tal matéria é de ordem pública, sendo 

essencial sejam observadas a razoabilidade e a proporcionalidade.  

 
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, II, CRFB/88) 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE 

 
     A toda evidência, no caso concreto, a concessão da tutela de urgência 
para impor à Impetrante uma obrigação não prevista em lei, contrato ou norma coletiva, 
consubstancia em total afronta ao princípio constitucional da reserva legal ou da 
legalidade. 
 

   O princípio da legalidade, insculpido como garantia constitucional – 
inciso II do artigo 5º da CRFB/88 – preconiza que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.  
 

   É o primado da lei, logo, incabível obrigar a Impetrante a fazer algo 
que carece de previsão legal.  
 
    Assim, por tudo que acima foi desenvolvido, não há como se sustentar 
a decisão ora impugnada neste Mandado de Seguranaça. 
 

DA MEDIDA LIMINAR 
 

   Por todo o arrazoado, a ora impetrante requer a Vossa Excelência que 
seja deferida a SEGURANÇA, em caráter liminar Inaudita Altera Pars, ante a ofensa ao 
direito líquido e certo da IMPETRANTE, somado ao perigo da demora, haja vista que o 
Douto Juízo, autoridade coatora ora IMPETRADA, impôs a Impetrante obrigação de fazer 

não prevista em Lei, Contrato ou Norma Coletiva, em claro desrespeito ao inciso II do 
artigo 5º da CF/88. 

 
DO FUMUS BONI IURIS 

E 
DO PERICULUM IN MORA 

 
   O fumus boni iuris resta fartamente demonstrado pelo impetrante nos 

tópicos pretéritos, onde se comprova a existência do direito incontestável, líquido e certo 
da impetrante.  
 

   Por outro viés, a impetrante se encontra na iminência de sofrer 
prejuízos dificilmente reparáveis, haja vista que a imposição da determinação deferida pelo 
MM Juízo coator, fixando a expressiva multa diária no valor de R$ 50.000,00 (astrientes), o 
que merece o exercício de medida urgente.  
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   Percebe-se, pois, que não se concede exclusivamente ao julgador o 
discernimento quanto a aplicação do direito ao caso posto. Com maestria, ilustra este 
entendimento, as palavras do professor Rosemiro Pereira Leal: 
 

“A escolha axiológica e personalíssima do bom ou deontológica do correto, a 
pretexto do que só o intérprete-aplicador de um direito de sua 
exclusiva compreensão teria voz audível pela sentença, desconhece que 
o provimento é um discurso suscetível a igual taciturnidade quando 
proferido à distancia da lei, porque a voz do juiz, na Sociedade Jurídico-
Política no Direito Democrático, há de ser legífona e não autófona”. (Leal, 
2001:67),” 

 
   No caso em vertente, verifica-se uma medida arbitrária e infundada 

proferida pela autoridade coatora, em total afronta ao inciso II do artigo 5º da CF/88, 
implementando uma medida absolutamente prejudicial. 

 
    Com relação ao perigo da demora, torna-se evidente que subsiste, no 
caso em comento, perigo de irreversibilidade da medida ora impugnada e mais prejuízos 
arcará a PETROBRAS TRANSPORTE S/A – TRANSPETRO, ora impetrante. 
 

   Essa circunstância, com efeito, impede a concessão ou a manutenção da 
medida, conforme expressamente anunciado no art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, 
in verbis: 
 

Art. 300. 0missis.  

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 
decisão. 

 
 

DO PEDIDO LIMINAR 
 

   Ex positis, como fartamente demonstrado, inconteste a presença do 
fumus boni iuris, pela transparência e objetividade do direito abordado, bem como, o 
periculum in mora, vez que é fundado o receio de que venha sofrer a IMPETRANTE dano 
irreparável, pelo que se requer:  
 

✓ A concessão da SEGURANÇA, em caráter liminar, INAUDITA ALTERA 

PARS, para que seja determinada a IMEDIATA SUSPENSÃO DOS 
EFEITOS DA DECISÃO ORA IMPUGNADA, proferida nos 

autos da ACPU nº 0100070-57.2020.5.01.0006, para, em sede 

mandamental, cassar a ordem que impôs à Impetrante procedimento não 
previsto em lei, assegurando-se à Impetrante a tutela legal a que tem 
direito até o julgamento final do presente mandamus, bem como até o 
efetivo trânsito em julgado de eventual decisão condenatória a ser 
proferida na ação de origem; 
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   A impetrante junta as cópias necessárias devidamente declaradas 
como autenticadas, ressaltando-se tratar-se de processo eletrônico. 
 

   Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos. 
 

  Requer-se, ainda, seja ouvido o d. representante do M.P.T, bem como 
notificada a Autoridade dita Coatora, na forma da lei e, ainda, o terceiro interessado para, 
querendo, manifesta-se nos autos.  

 
   Dá-se a presente o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para os 

efeitos fiscais. 

 
DO PEDIDO FINAL 

 
 
   Concedida a liminar, espera e confia a Impetrante, ao final, seja 
julgado em definitivo o presente writ com a concessão da segurança pleiteada, sendo certo 
que assim entendendo, estará este E. Tribunal procedendo à boa e indeclinável 

 

JUSTIÇA.  

 
   P. Deferimento. 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2020. 
 

FERNANDO  MORELLI ALVARENGA 
OAB/RJ NO. 86.424 

  
ROGÉRIO LUIS GUIMARÃES 

OAB/RJ Nº 76.884 
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