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Vistos.

 

RÁPIDO ARAGUAIA LTDA ajuizou a presente  em face do Ação de Interdito Proibitório

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE COLETIVO

 alegando, emURBANO DE GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA - SINDICOLETIVO

síntese, que "[...] está sofrendo ameaça de grave lesão e de turbação na posse de suas garagens, terminais

e ônibus, com ameaça de grave lesão e real, pelo requerido, de impedir a entrada dos motoristas para

serviço nas garagens e terminais, bem como, impedindo a circulação de veículos nas garagens e terminais,

estando ainda, estes bens, ameaça de grave lesão e de depredação."

 

Ante tal assertiva, requer a autora a expedição de mandado proibitório "para que o reclamado

se abstenha da prática de atos que dificultem ou impeçam o tráfego dos veículos de propriedade da

requerente ou coloquem em risco o transporte público e ainda que impeçam o livre acesso dos

empregados da requerente ao trabalho, tanto em suas garagens quanto nos terminais e ônibus em

circulação, em especial se abstenha de efetuar o fechamento da garagem oeste, não interferindo na livre

circulação dos ônibus" (item 18).

 

Houve determinação para a autora juntar a degravação do CD informado na exordial, ante a

impossibilidade de apresentação deste na Secretaria da Vara.
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É o relatório, em síntese.

 

Decido.

 

Estabelece a Súmula Vinculante nº 23 do Supremo Tribunal Federal:

 

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação

possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos

trabalhadores da iniciativa privada.

 

É cediço que o interdito proibitório, como ação possessória, visa resguardar o direito do

possuidor direito ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse.

 

Tal receio, contudo, deve ser baseado em  e não em apenas notícias oufatos concretos

suposições da possibilidade da ocorrência da greve.

 

Ou seja. Há necessidade da demonstração de que a greve poderá dificultar ou impedir o

tráfego dos veículos de propriedade da autora ou colocar em risco o transporte público e ainda impedir o

livre acesso dos empregados dela ao trabalho, tanto em suas garagens quanto nos terminais e ônibus em

circulação, e fechar a garagem oeste, tal como consta no pedido.

 

A greve, exercitada de forma pacífica, é direito da categoria profissional respectiva

(Constituição Federal, artigo 9º).
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Acerca do direito de greve, escreve Estevão Mallet:

 

Reconhecida a greve como direito, o ordenamento jurídico passa não

apenas a tolerar sua ocorrência como, mais ainda, a proteger seu exercício, como

já indicado de passagem no início. A proteção legal posta pela legislação brasileira

desdobra-se, em linhas gerais, na possibilidade de realização de piquetes, de

arrecadação de fundos e nas proibições de dispensa ou constrangimento dos

grevistas e de contratação de empregados substitutos. (Mallet, Estevão. Dogmática

elementar do direito de greve, 2. ed - São Paulo : Ltr, 2015, pág. 70).

 

Já Jorge Boucinhas Filho diz:

 

Não são poucos os fatores que levam os homens a se unirem em busca

de um ideal comum. Desde os remotos tempos, quando ainda dormiam nas

árvores, os homens se unem com o objetivo de se defender de ameaças comuns e

de atacar seus inimigos. Essas lutas coletivas podem, no dizer de Márcio Túlio

Viana, se voltar para a defesa do direito já posto, ou para a conquista de um novo

direito.

Foi dentro dessa perspectiva de união para preservação do direito já

posto ou conquista de novos direitos que surgiu e vem se desenvolvendo os

movimentos grevistas.

Segundo Antonio Baylos Grau, a greve é, antes de tudo, um processo

de aprendizagem. De aprender a dizer não a um processo de privatização dos

espaços públicos e das consciências pessoais, de dizer não ao esquecimento de

muitos séculos de luta pela igualdade. A greve, em sua opinião, expressa a

resistência cidadã a uma situação resignada de subordinação e de restrição
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paulatina de espaços livres para uma existência segura. Expressa a força do

número de trabalhadores enquanto figuras subalternas nos processos econômicos e

sociais frente à força que ostenta o poder econômico e que constitui o maior

obstáculo à liberdade e igualdade dos cidadãos. A greve, segundo o festejado

juslaboralista espanhol, nos ensina a nos opor à submissão como regra de

comportamento social e permite mostrar, por sua vez, o orgulho - e a força - com a

negação do que existe para afirmar algo distinto, um cenário alternativo que

contradiz o atual. A greve, em seus dizeres, "es un acto coral, un clamor que crece

y es capaz de romper el recinto que protege el privilegio económico y la

desigualdad".

A greve consiste, por todas essas razões, em um importantíssimo ato

político- -democrático. Em um momento de participação democrática dos

cidadãos que, mediante sua iniciativa direta, demonstra sua decisão de manter um

projeto igualitário que vá se completando no tempo. A greve, ainda segundo

Baylos Grau, tem sido o instrumento mediante o qual se vem conseguindo a

grande maioria dos direitos sociais, conceituados como direitos de cidadania

plena. (Filho, Jorge Boucinhas. Direito de greve e democracia - São Paulo : Ltr,

2013, pág. 21).

 

Outrossim, para o deferimento da liminar, não basta o mero receio subjetivo da autora em

relação a atos pretéritos praticados pelo reclamado, mas sim a apresentação de dados concretos quanto à

greve anunciada para ser iniciada em 15-08-2016.

 

Pois bem.

 

Em razão do feriado forense ampliado pela Portaria TRT 18ª GP/DG 130/2016 não houve

possibilidade da juntada do CP informado na exordial na Secretaria da Vara do Trabalho, o que implicou

na determinação para que a autora apresentasse a degravação, o que fez no ID 5c00c3b e seguintes.
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Desde já, sob pena de responsabilidade da reclamada e sua advogada, presumo a boa-fé na

degravação.

 

Ao que se verifica no texto da degravação estão confirmados os  que levam aofatos concretos

justo receio da reclamada de ser molestada em sua posse.

 

Estabelece o § 3º, do artigo 6º, da Lei 7.783/1989:

 

As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não

poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à propriedade

ou pessoa.

 

Ante o exposto,  o pedido liminar para determinar a expedição de mandadodefiro, em parte,

proibitório em face do SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NO

 TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE GOIÂNIA E REGIÃO METROPOLITANA -

, a ser cumprido na pessoa de seu representante legal, determinando que se abstenhaSINDICOLETIVO

da prática de atos que dificultem ou impeçam o tráfego dos veículos de propriedade da autora ou

coloquem em risco o transporte público e que impeçam o livre acesso dos empregados dela ao trabalho,

tanto em suas garagens quanto nos terminais e ônibus em circulação, em especial se abstenha de efetuar o

fechamento da garagem oeste, não interferindo na livre circulação dos ônibus.

 

Indefiro o pedido de que o movimento grevista deverá manter a distância mínima de 200

metros dos veículos de propriedade da autora, bem como de suas garagens e terminais. É que esta decisão

não impede o movimento grevista, desde que haja manifestação pacífica, com o cumprimento da
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legislação municipal e estadual acerca do trânsito, volume do som e horário de atividade.

 

Fica cominada a multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia em que esta ordem for

descumprida, a ser revertida em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público do Trabalho -

Procuradoria de Goiás.

 

Oficie-se ao Comandante da Polícia Militar dando conhecimento da decisão e autorizando,

caso necessário, o uso da força policial a fim de efetivação da presente medida.

 

Expeça-se, com urgência, o mandado proibitório, ficando o Sr. Oficial de Justiça a que couber

autorizado a cumpri-lo mediante o uso de força policial caso necessário.

 

Cite-se o requerido para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos

termos do artigo 564 do CPC/2015.

 

Intime-se a autora.

 

GOIANIA, 12 de Agosto de 2016

ÉDISON VACCARI
Juiz Titular de Vara do Trabalho
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