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Decisão

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela CAXANGÁ EMPRESA DE

 contra ato praticado pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho deTRANSPORTE COLETIVO LTDA

Olinda/PE, nos autos da ação de interdito proibitório n.º 0001341-55.2020.5.06.0103, ajuizada

pela impetrante em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES

RODOVIÁRIOS URBANOS DE PASSAGEIROS DO RECIFE E REGIÕES METROPOLITANA

.DA MATA SUL E NORTE DE PERNAMBUCO

Em suas razões, esposadas na petição inicial de fls. 02/10, a impetrante noticia

ter ajuizado a ação de interdito proibitório n.º 0001341-55.2020.5.06.0103 perante o Juízo da 3ª

Vara do Trabalho de Olinda/PE, requerendo a concessão de medida liminar para que o sindicato

laboral “se abstivesse de impedir o funcionamento da impetrante, mediante tumulto
(obstrução de entrada e saída de veículos e empregados) em frente a sua base

e para que não houvesse que nãooperacional agressão nem ameaça aos funcionários 
Reporta o indeferimento da liminar requestada na ação originária, razãoaderirem ao movimento.” 

pela qual teria impetrado o presente mandado de segurança. Suscita afronta ao artigo 5º, XXII,

XXXV e LV, da CF/88 e artigo 461, §3º e §4º do CPC. Assevera estar sendo “impedida de forma

arbitrária, no dia de hoje, 09 de dezembro de 2020, de prover o transporte público de

passageiros, conforme as fotos, vídeos e documentos em anexo, onde o litisconsorte passivo

está impedindo o acesso e saída de veículos das dependências da empresa, colando um

Acrescenta que o “paredão humano”, convocando os seus funcionários para paralisação.” 

“Sindicato utiliza de mecanismo de pressão ilegal, ao passo que promove tumulto em frente à
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base da empresa impetrante, com o intuito de impedir a entrada e saída de veículos de

transporte, bem como a entrada de empregados conforme se observa nas fotos anexas.”

Sustenta que “a atitude do litisconsorte passivo, além de precipitada, irresponsável e

inconsequente, vem impossibilitando o pleno exercício da atividade empresarial pela impetrante,

” Relata que, ainda mais essencial no atual momento vivido pela humanidade. “a teor do disposto

no art. 6º, § 3º, da lei 7.783/89, a qual regulamentou o dispositivo constitucional acima

destacado, os atos e manifestações dos grevistas, não poderão impedir o acesso ao trabalho,

Cita documento do Grande Recifenem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.” 

Consórcio de Transportes acerca do quantitativo de ônus da impetrante em circulação na

presente data, que seria de 9% de sua frota. Argumenta que “caso o sindicato alegue algo com

relação à aplicação da Lei Municipal No. 18.761/2020, em primeiro lugar não é justificativa para a

Diz não ter havido paralisação ilegal, conforme os argumentos acima.” “tramite previsto em lei, do

Pugna seja concedida medida liminar pré-aviso em 72 horas.” “para que o litisconsorte passivo

necessário se abstenha de impedir o funcionamento da impetrante, mediante tumulto
(obstrução de entrada e saída de veículos e empregados) em frente a sua base operacional
, bem como para que não haja agressão nem ameaça aos funcionários.” 

A impetrante atribuiu, à causa, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acostando 

procuração, contrato social, cópia do ato coator e documentos diversos.

É o que havia a relatar.

Passo a decidir.

Cuida-se de mandado de segurança ajuizado contra decisão proferida pelo Juízo

da 3ª Vara do Trabalho de Olinda/PE, na ação de interdito proibitório n.º 0001341-

55.2020.5.06.0103, que indeferiu pedido de liminar para que o sindicato da categoria laboral se

abstivesse de impedir o funcionamento da impetrante, mediante tumulto (obstrução de entrada e

saída de veículos e empregados) em frente a sua base operacional e para que não houvesse

agressão nem ameaça aos funcionários que não aderirem ao movimento.

Eis os fundamentos que embasaram a decisão impugnada:

“A reclamada veio a juízo postular pela concessão de medida de urgência, sob a

alegação de que o Sindicato que congrega os seus trabalhadores estaria

impedindo o livre exercício de sua atividade econômica, já que não estariam

deixando os ônibus da empresa sair da garagem e tampouco os trabalhadores

não aderentes do movimento de prestarem seus serviços regulares.

E em defesa à sua tese, a empresa traz diversas fotografias.

Feito esse resumido relatório, passo à análise da tutela de urgência pretendida.
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As fotografias juntadas pela Caxangá não se prestam a demonstrar o que

afirma. De fato, o número reduzidíssimo de trabalhadores no local e a própria

forma com que reunidos não permitem concluir pelo impedimento aos trabalhos

regulares da empresa ou mesmo pela dificultação do trânsito da localidade.

O que se verifica é o processo de convencimento dos trabalhadores, o que é

absolutamente normal e integra a própria essência do direito de greve.

Não se observa a utilização da força ou de meios escusos, sendo que a própria

Polícia Militar se encontra nas imediações, garantindo que a atuação dos

grevistas se mantenha dentro dos parâmetros legais.

Não é demais ressaltar que um dos atributos do direito de greve é justamente o

de causar dano ao empregador pela paralisação de sua atividade econômica,

razão pela qual essa justificativa não serve a amparar a pretensão da empresa.

Acrescente-se que os transtornos causados à população, desde que dentro das

regras previstas na Constituição e nas leis, também são inerentes ao movimento

paredista e devem ser suportados pela sociedade como consagração do

princípio da solidariedade social em prol do estabelecimento de uma sociedade

mais justa em sua integralidade.

Em vista do exposto e diante dos elementos de prova presentes nos autos,

indefiro a tutela de urgência pretendida.” (fl. 22)

Pois bem.

Inicialmente, entendo pertinente ressaltar que a ação originária consiste em

interdito proibitório, via processual utilizada quando há iminência de turbação ou esbulho de

posse, em que pese não tenha havido ainda ato material nesses dois sentidos, mas apenas uma

ameaça implícita ou expressa. Esta ação está prevista no art. 567, do CPC, que dispõe:

“O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na

posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente,

mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena

pecuniária caso transgrida o preceito”. 

Em suma, o interdito proibitório consiste em ordem judicial apta a repelir ameaça

a posse do legítimo possuidor, garantindo-se que o infortúnio não se concretize. 

Destarte, entendo ser necessário distinguir o objeto da ação originária, com

eventuais discussões atinentes ao regular exercício do direito de greve pelos rodoviários,

assegurado no art. 9º, da CF/88. Com efeito, o interdito proibitório, por exemplo, não se afigura
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como via processual adequada para discutir-se a concessão, ou não, do pré-aviso do art. 13, da

lei n.º 7.783/89, ou mesmo a existência, ou não, de abuso do direito de greve. Trata-se de ação

de cunho eminentemente possessório, não podendo substituir o dissídio coletivo de greve, ou

outras vias processuais aptas à análise de eventual abuso do direito de greve pelo sindicato.

Da análise da prova pré-constituída, não diviso qualquer ameaça ao direito de

posse da impetrante, ou mesmo risco à incolumidade física de seus empregados, ou à

integridade de seu patrimônio.

As fotos de fls. 69/85 apenas demonstram a existência de um grupo reduzido de

pessoas, algumas das quais utilizando uniforme da empresa, ocupando trechos da via e

calçadas públicas, e sequer bloqueando a entrada de veículos da garagem da impetrante. 

Especificamente na foto de fl. 71, em que há a legenda “Aldo não deixou ônibus

verifica-se uma pessoa ao lado externo do ônibus, conversandosair da empresa sem cobrador”, 

com o motorista. Nada obsta que estivesse apenas realizando trabalho de convencimento do

empregado para adesão a movimento paredista, não havendo qualquer elemento probatório que

aponte para realização de ameaças.

Diversas outras fotos limitam-se a exibir pessoas reunidas, fora das

dependências da empresa, fato que deixa transparecer que a não circulação de veículos não

está decorrendo de ameaça à posse da impetrante, ou em virtude da realização de tumulto, mas

de movimento de paralisação espontânea dos trabalhadores.

As fotos de fls. 82/83 demonstram o pátio da empresa repleto de ônibus, sem

que se verifique qualquer ato de depredação, ou risco de que isto venha a ocorrer. Aliás, da

prova fotográfica também se depreende a presença da Polícia Militar no local, sem qualquer

indício de que tenha havido necessidade de atuação. De fato, a foto de fl. 75 demonstra a

presença de 3 (três) policiais postados ao lado de uma viatura, aparentemente conversando, o

que denota que o movimento desenvolve-se de forma ordeira e pacífica.

Das imagens colacionadas, sequer se depreende a existência de cavaletes ou

outros objetos interrompendo a entrada e saída de veículos da empresa. Nem mesmo se pode

constatar a parede humana descrita na exordial.

Os documentos de fls. 115/117 tampouco se prestam a demonstrar a existência

de ameaça ao direito de posse da impetrante. Com efeito, os expedientes do Grande Recife

Consórcio de Transportes apenas noticiam que a circulação de ônibus da impetrante “foi afetada

em razão de manifestação do Sindicato dos Rodoviários, que impediu a circulação regular da

. Pondero não haver notícia de quefrota, conforme teor da CI 92 da Gerência de Fiscalização”

tenha sido praticado qualquer ato que enseje na empresa justo receio de ameaça de turbação ou

esbulho possessório e, reitere-se, a regularidade, ou não, da atuação paredista da entidade

representativa dos trabalhadores deve ser analisada mediante via processual distinta.
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Este, inclusive, foi o entendimento adotado pelo Exmo. Juiz Leonardo Pessoa

Burgos, ao apreciar a ação de interdito proibitório n. 0000987-42.2020.5.06.0002, ajuizada pela

Metropolitana Empresa de Transporte Coletivo Ltda. nesta data, perante o Juízo da 2ª Vara do

Trabalho do Recife/PE. Peço vênia para transcrever parte dos fundamentos utilizados na decisão

proferida, mediante a qual indeferiu medida liminar requestada, incorporando-os a estas razões

de decidir:

“Em verdade, o que se infere das fotos e mídias colacionadas aos autos é que

alguns trabalhadores estariam se posicionando defronte do portão da garagem

da ré no intuito de impedir a saída dos ônibus para circulação. Ora, tal cenário

evidencia típica ação pacífica de movimento paredista e não se reveste em

qualquer ofensa – ou possibilidade de – ao patrimônio da empresa postulante.

Não se observa das provas dos autos ameaça aos motoristas da empresa

autora, nem tampouco risco à integridade dos seus veículos.

Com efeito, o interdito proibitório, ainda que se preste à tutela da posse do

empregador não poderá ter seu objeto alargado de maneira a frustrar a

execução do movimento paredista pode o patronato querer, por meio desta

ação, pautar a forma como os movimentos da classe operária devem reivindicar

seus direitos, na medida em que tal mister compete única e exclusivamente aos

trabalhadores (artigo 9°, Constituição Federal de 1988). Essa utilização

desvirtuada da ação do interdito proibitório vem sendo rechaçada pelos

Tribunais mais atentos ao verniz nominado de “ações possessórias” que, em

verdade, visam minar ações estratégicas do comando de greve, desnaturando-a

ao final. Cito precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e de vários

Tribunais Regionais sobre o tema: 

RECURSO DE REVISTA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DE INTERDITOS

PROIBITÓRIOS – GREVE – CONDUTA ANTISSINDICAL - ABUSO DE

DIREITO –INDENIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO. Os interditos

possessórios são ações hábeis a provocar o Estado no intuito de se promover a

defesa da posse que tenha sido tomada. No caso dos autos, os réus impetraram

vinte e um perturbada ou, ao menos, ameaça da interditos proibitórios, tendo

como suposto receio a iminência de moléstia à posse provocada pelos

movimentos grevistas deflagrados pelos trabalhadores dos réus. A ordem

constitucional brasileira, em sua evolução histórica, caminhou, de forma não

linear, em torno de três acepções acerca do conceito de greve: fato socialmente

danoso (delito),socialmente indiferente (liberdade) ou fato socialmente útil

(direito). Na Constituição Federal de 1988 ocorre, pela primeira vez, a elevação

do direito de greve como direito fundamental, consagrando-o, desta via, como

elemento definidor e legitimador de toda a ordem jurídica positiva. A garantia ao

direito de greve deve ser interpretada no contexto de afirmação ao princípio da
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liberdade sindical e seu sistema e mecanismos de proteção, sendo que o

sistema de proteção da tutela da liberdade sindical contra atos antissindicais

transborda a ordem nacional e encontra abrigo no sistema internacional de

direitos humanos trabalhistas, independentemente do (A) impetração de

interditos proibitórios sucesso ou insucesso das ações, representa, em si, a

tentativa de inviabilizar a livre participação dos trabalhadores em atos

reivindicatórios ou de manifestação política e ideológica, o que implica em

ofensa ao princípio da liberdade sindical e faz incidir o sistema de proteção

contra atos antissindicais, notadamente, o art. 1º da Convenção nº 98 da

Organização Internacional do Trabalho judicias, na forma realizada pelos réus,

em que se partiu da presunção de abusos a serem cometidos pelos grevistas,

requisito particular do instituto do interdito proibitório, atenta contra os princípios

concernentes ao direito de greve e configura ato antissindical,consubstanciando

abuso do direito de ação, sendo devida a reparação do dano moral suportado

pelos trabalhadores da categoria representada pelo Sindicato autor. Recurso de

revista conhecido e provido. (TST - RR: 2538409020065030140, Relator: Luiz

Philippe Vieira De Mello Filho, Data de Julgamento: 27/05/2014, 7ª Turma, Data

de Publicação:20/06/2014).

Interdito proibitório. Cumpre asseverar que o manejo de ações de interdito

proibitório pelos empregadores não é, por sua natureza possessória, o

mecanismo judicial adequado  competindo a esta Justiça Especializada apreciar

solução de conflitos trabalhistas, os desdobramentos da paralisação, pois

matéria afeta ao conflito trabalhista e não ao direito de propriedade, pois conflito

oriundo de uma relação de trabalho, cujo movimento grevista é o

desdobramento subjacente. O desrespeito pelas empresas à livre manifestação

dos trabalhadores, veiculado através da antedita ação possessória, tem trazido

consequências desastrosas para a organização sindical, tratando movimentos

legítimos de trabalhadores. Recurso Ordinário do como casos de polícia, o que

constitui prática de ato anti-sindical Sindicato provido. (TRT-2

10010107120155020320 SP, Relator: DAVI FURTADO MEIRELLES, 14ª Turma

- Cadeira 2, Data de Publicação: 19/11/2015)

INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. ATO

ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS CONCERNENTES AO DIREITO DE GREVE

E AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL. Como disposto no art. 567 do

Novo Código Processual Civil, o interdito proibitório visa a proteção possessória

adequada, de forma essencial, para as hipóteses de ameaça de turbação ou

esbulho da posse de quem detém determinado bem na condição de possuidor

direto ou indireto, desde que presente o justo receio da concretização da

ameaça. Ausente o justo receio de ser molestada a posse, impõe-se a demais,

extinção, o manejo de ação judicial pautada em presunção de eventuais abuso
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a serem cometidos pelos participantes de movimentos grevistas, requisito do

interdito proibitório, atenta contra os princípios concernentes ao direito de greve

e visa inviabilizar a livre participação dos trabalhadores em atos reivindicatórios

e ofende o princípio da liberdade sindical, fazendo incidir o artigo 1º da

Convenção nº 98 da Organização. (Internacional do Trabalho TRT-15 - RO:

00118368520155150006 0011836-85.2015.5.15.0006, Relator: HELIO

GRASSELLI, Seção de Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 17/03/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE GREVE. VIOLAÇÃO AO ART. 6º

DA LEI 7.783/89 E ART. 9º/CF. Nos termos do disposto no art. 6º da Lei 7.783

/89 e art. 9º/CF, não demonstrado nos autos originários qualquer abuso de

direito por parte dos trabalhadores em greve ou sequer a prática de atos de

violência tendentes à iminente turbação e/ou, deve ser suspenso o ato judicial

que defere, em esbulho da posse da litisconsorte antecipação de tutela,

requerimento formulado pelo litisconsorte em ação de interdito proibitório, cujo

real objetivo é inviabilizar o movimento grevista, obstaculizando a ação das.

Assim, demonstrado o direito líquido e certo do Impetrante, a entidades sindicais

concessão da segurança é medida que se impõe. (TRT-3 - MS:

001139298201850300000011392-98.2018.5.03.0000, Relator: Convocada

Angela C.Rogedo Ribeiro, 1a Secao de Dissidios Individuais)

MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO

DE INTERDITO PROIBITÓRIO. As provas produzidas na ação subjacente não

demonstram, de forma robusta, a existência de atitude por parte dos integrantes

do movimento sindical que esteja produzindo turbação ou esbulho ao exercício

da posse e propriedade de bens da empresa Guerra S.A., ora litisconsorte, a fim

de configurar a probabilidade do direito pleiteada na prevista no art. 300 do novo

CPC para o deferimento da tutela de urgência ação subjacente. Por prudência,

recomendável a espera da apresentação da defesa do impetrante na ação

subjacente, a fim de propiciar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Tal

cautela justifica-se diante da gravidade dos fatos envolvendo as partes,

decorrente da informação de despedida de 180 trabalhadores, sem o

pagamento dos haveres rescisórios. Segurança concedida. (TRT-4 - MSCIV:

00221931720165040000, 1ªSeção de Dissídios Individuais, Data de Publicação:

23/03/2017)

Vale dizer em palavras finais a modo de conclusão: a preservação do
patrimônio do empregador não se apresenta ameaçada pela prova dos

, de maneira que o manejo desta ação possessória visa, por viaautos
transversa, não à proteção daquele patrimônio, mas sim à frustração do

movimento de resistência de classe. Eventuais prejuízos econômicos e

financeiros são inerentes ao movimento de greve e constituem-se, exatamente,
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em uma das forças do movimento sindical para ver atendidas suas

reivindicações. Tais prejuízos não podem servir como um móvel tentador para

que o Judiciário Trabalhista paute as ações do comando de greve, sob pena de

desequilibrar o jogo de forças no embate coletivo, cabendo-lhe apenas intervir

quando houver abuso e lesão a pessoas ou coisas (patrimônio), o que não é o

caso destes fólios eletrônicos. 

Cabe ao empregador, pois, abrir negociação coletiva e trazer o sindicato obreiro

para a mesa de negociações. Ou, como medidas alternativas, ajuizar ação

declaratória de abuso do direito de greve (se o caso for), instaurar dissídio

coletivo de greve ou ainda a ação civil pública a ser proposta pelos legitimados

legais. 

De tais fundamentos, em não se vislumbrando qualquer ameaça à posse da

empresa, tratando-se o ato impugnado de uma das facetas do exercício

demandante para com seus bens do direito de greve, indefiro a tutela de
”urgência requerida em forma de provimento inibitório.

Expostos estes fundamentos, pondero que a avaliação do , emfumus boni iuris

sede de pedido de concessão de medida liminar em ação mandamental, não está ligada,

unicamente, à probabilidade do direito material da parte autora, discutido na lide originária. A

bem da verdade, conecta-se à evidência de antijuridicidade do ato objeto do ou àwrit, 

constatação de abuso de poder da autoridade supostamente coatora.

Corolário lógico, a fumaça do bom direito apta ao deferimento da liminar

perseguida somente restará configurada se demonstrado que a autoridade dita coatora agiu com 

flagrante violação a direito líquido e certo da impetrante, vulnerando, de forma direta e literal, a

juridicidade. 

Entretanto, verificando-se que o Magistrado prolator do ato coator agiu dentro de

sua margem de interpretação do ordenamento jurídico, prerrogativa de que dispõe no exercício

da jurisdição, afigura-se indevida a cassação de sua decisão, em sede de medida liminar,

sobretudo . inaudita altera pars

Neste caso concreto, verifico que, da prova pré-constituída dos autos, ao menos

nesta análise preliminar, inerente às tutelas de urgência, não se depreende a existência de

ameaça de turbação ou esbulho de posse dos bens da impetrante, de modo que a autoridade

dita coatora não praticou ato antijurídico, ou mesmo incorreu em abuso de poder, ao indeferir a

tutela de urgência requestada na ação originária.

Ausente, pois, o fundamento relevante, elemento indispensável para o

deferimento de medida de urgência em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 7º,

III, da Lei n.º 12.016/09, razão pela qual indefiro a medida liminar. Dispensável a análise da
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existência do , ante a necessidade de cumulação de ambos os requisitos parapericullum in mora

deferimento da medida de urgência. 

Diante do exposto, com esteio no art. 7º, III, da Lei n.º 12.016/09, indefiro a

liminar requestada.

Dê-se ciência à impetrante.

Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que preste suas

informações, no prazo previsto legalmente, remetendo-se-lhe cópia da peça inicial,

acompanhada da documentação que a instrui.

Notifique-se o litisconsorte passivo, no endereço fornecido na exordial, e

enviando-lhe cópia da inicial, para que, no prazo de 10 (dez) dias, responda à ação proposta.

Fica deferido o requerimento da impetrante de que notificações/intimações

/publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre José da Trindade Meira Henriques

(OAB-PE17.472), nos moldes da Súmula nº 427/TST.

RECIFE/PE, 09 de dezembro de 2020.

LARRY DA SILVA OLIVEIRA FILHO

Juiz(a) do Trabalho Convocado(a)
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