PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535. NÃO
COMPROVAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS.
SUPERMERCADOS.
FUNCIONAMENTO
AOS
DOMINGOS.
POSSIBILIDADE. LIVRE INICIATIVA. 1. (...). 2. Dispõe a Constituição
Federal que: "a ordem econômica é calcada na livre iniciativa e na
liberdade de concorrência", por isso que é assegurado a todos o
exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, § único da
Constituição Federal). 3. É vedado ao Poder Público e ao intérprete do
ordenamento antever exegese que transponha a intangibilidade da
livre iniciativa que a todos é assegurada em relação a qualquer
atividade. 4. O respeito ao Princípio da Legalidade impõe que se
permita o que a lei não proíbe, no campo da "livre iniciativa". 5. Sob
esse enfoque e à luz da questão sub judice é assente tanto em sede
jurisprudencial quanto doutrinária que: a) ADMINISTRATIVO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
SUPERMERCADO.
FUNCIONAMENTO AOS DOMINGOS E FERIADOS. LEGALIDADE.
LEI 10.101/2000 (ART. 6º). COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
PRECEDENTES. 1. O art. 6º da Lei 10.101/2000, em que se
converteu a MP 1982-69, autoriza, a partir de 9 de novembro de 1997,
o trabalho aos domingos do comércio varejista em geral, sem
distinguir o ramo de atividade, observado o art. 30, inc. I, da CF. 2. A
competência da União Federal resultante das exigências sociais e
econômicas hodiernas, a fim de atender aos interesses coletivos de
âmbito nacional, prevalece sobre o interesse peculiar do Município,
cuja competência para legislar sobre a matéria é supletiva.
3. Entendimento consolidado do STJ com o qual o acórdão recorrido
está em discordância. - Recurso especial conhecido e provido. (Resp
276928/SP Relator Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS DJ
04.08.2003) b) "Por outro lado, é necessário ressaltar que o artigo 7º,
XV, da Constituição Federal, estabelece o repouso semanal
remunerado preferentemente aos domingos, não fazendo alusão a
disposições contidas em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Neste diapasão, tanto a Lei nº 605/49 quanto o decreto que a
regulamentou (Decreto nº 27.048/49), são bastantes claros no sentido
de que a autorização para o trabalho nos dias de descanso
compulsórios, deve ser concedida por meio de decreto do poder
executivo, não fazendo menção a acordos ou convenção coletivas de
trabalho. Diante do exposto, entendemos que a autorização para o
trabalho aos domingos no comércio varejista em geral, que poderia
ser concedida através de simples decreto do Poder Executivo federal,
após a edição das normas supra-referidas (Decreto Federal nº
99.467/90 e Medida Provisória nº 1.539-35, de 4 de setembro de
1997), não está subordinada ao disposto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Primeiro, porque, quando a Constituição Federal
pretendeu privilegiar a autonomia privada coletiva, o fez de forma
expressa (art. 7º, VI, XIII e XIV), não dispondo da mesma maneira ao
tratar do repouso semanal remunerado (art. 7º, XV). Segundo, porque
a Lei nº 605/49 e o Decreto 7.048/49 estabeleceu que a autorização
para o trabalho nos dias de descanso compulsório é concedida
através de decreto do Poder Executivo Federal. Terceiro, porque as
normas que tratam da duração do trabalho e, dentre elas, a que cuida
do repouso semanal remunerado, são de ordem pública absoluta,
compondo o núcleo inegociável do contrato de trabalho, não podendo,
destarte, ser objeto de negociação coletiva. (...)" (Artigo intitulado
"Repouso Semanal Remunerado e o Trabalho aos Domingos", de
autoria do Procurador do Trabalho Marcello Ribeiro Silva) 6. No
mesmo sentido é a orientação expressa nos julgados desta Corte:
RESP 297358/PR Relator Ministro José Delgado DJ 30.04.2001;
RESP 239281 / AL Relatora Ministra Eliana Calmon DJ 08.10.2001;
RESP 216665/AL; RECURSO ESPECIAL Relator Ministro Milton Luiz
Pereira DJ 11.03.2002; REsp 276928/SP Relator Ministro
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS DJ 04.08.2003.) 6. Recurso
especial conhecido e provido. - Processo REsp 689390 RECURSO
ESPECIAL 2004/0132395-8. Relator: Ministro LUIZ FUX - Órgão
Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento 06/12/2005
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