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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
07ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA
TutAntAnt 0001489-84.2017.5.09.0007
REQUERENTE: APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO
PUBLICA DO PARANA
REQUERIDO: ISABELE APARECIDA DE FELIX PEREIRA

1- O Código de Processo Civil estabeleceu diferenciações em relação à tutela de urgência e tutela de
evidência. Em relação à primeira, o caput do art. 300 do referido diploma legal dispõe que: "A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo

". Quanto à segunda, o art. 311, incisos e parágrafo únicode dano ou o risco ao resultado útil do processo
assim dispõem: "A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de
dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de
defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas
apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato
de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de
multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas

".hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente

2- No caso, o autor pretende a concessão de tutela provisória para que a ré se abstenha de distribuir os
panfletos acostados às fls. 46/47, pois afirma que em tal material constam informações inverídicas e que
tendem a levar o eleitor a erro, além de constar indevidamente a assinatura do atual Presidente e da
Secretária de Finanças da APP-Sindicato.

3- Compulsando o panfleto, vejo que, de fato, foi "colada" a assinatura do Presidente e da Secretária de
Finanças do sindicato, levando a crer que todas as informações expostas acima das assinaturas tivessem
sido validadas pelos referidos membros da instituição. Trata-se de meio desleal de propaganda, que tende
a gerar interpretações incorretas.

4- Além disso, o autor logrou êxito em demonstrar que as informações dos panfletos se mostram
temerárias. A título de exemplo, cito que o panfleto faz crer que apenas a diretoria do sindicato gastou R$
1.379,144,00 com "hospedagem em hotéis, viagens aéreas, táxi e outros", quando os balancetes juntados
com a peça de ingresso demonstram que tal valor refere-se ao somatório do valor gasto nos anos de 2015
e 2016, não apenas pela Diretoria, mas também pelos núcleos regionais, em passagens rodoviárias, aéreas,
táxi e condução, hospedagens, reuniões junto aos núcleos sindicais e locação de veículos.

5- Pelas razões acima expostas, ACOLHO a pretensão de tutela provisória, determinando que a ré se
abstenha de distribuir o panfleto objeto da presente ação, imediatamente, sob pena de multa de R$
20.000,00 por dia pelo descumprimento da determinação judicial. Quanto ao pedido de retratação, rejeito,
por ora, considerando que as partes poderão conciliar em audiência.

6- Determino a realização de audiência INICIAL, a qual designo para o dia 02/10/2017 às 10h42.
Notifique-se a reclamada da audiência com as cominações de praxe, bem como da decisão acima, por
Oficial de Justiça, com urgência.

7- Dê-se ciência ao autor do teor do presente despacho, advertindo-o que sua ausência à audiência
designada importará no arquivamento dos autos.

CURITIBA, 4 de Setembro de 2017

ID. 1f8ef55 - Pág. 1

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RICARDO JOSE FERNANDES DE CAMPOS
https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17090415431184200000024695196
Número do processo: TutAntAnt 0001489-84.2017.5.09.0007
Número do documento: 17090415431184200000024695196
Data de Juntada: 04/09/2017 15:54



RICARDO JOSE FERNANDES DE CAMPOS
Juiz do Trabalho Substituto

ID. 1f8ef55 - Pág. 2

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: RICARDO JOSE FERNANDES DE CAMPOS
https://pje.trt9.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=17090415431184200000024695196
Número do processo: TutAntAnt 0001489-84.2017.5.09.0007
Número do documento: 17090415431184200000024695196
Data de Juntada: 04/09/2017 15:54



SUMÁRIO

 

Documentos

Id. Data de
Juntada

Documento Tipo

1f8ef55 04/09/2017
15:54

Decisão Decisão


	Capa
	1. Decisão | Decisão
	Sumário

