
INTERDITO PROIBITORIUM 

Vistos etc. 

 SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DA CIDADE DO 
SALVADOR E LITORAL NORTE ajuizou Ação de Interdito Proibitório, cumulado com efeito 

cominatório e pedido liminar, em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTÉIS, 
APART-HOTÉIS, RESIDENCE-HOTÉIS, RSTAURANTES, BARES E SIMILARES DA CIDADE 

DO SALVADOR E DOS MUNICÍPIOS DE LAURO DE FREITAS, SIMÕES FILHO, CAMAÇARI, 
DIAS D’ÁVILA, MATA DE SÃO JOÃO, CATU, ALAGOINHAS, ITANAGRA, ENTRE RIOS, 
CARDEAL DA SILVA, CONDE, ESPLANADA E JANDAÍRA/BA, requerendo que este 

abstenha-se de obstruir o acesso das dependências empresas/hotéis integrantes da categoria do 
requerente. Pede ainda que seja determinada a manutenção do efetivo em 70% dos 

funcionários dos hotéis representados, bem como a autorização para a contratação de 
empregados para até cinco dias após os jogos da Copa das Confederações que ocorrerão nesta 
cidade. Alega que as Delegações da seleção do Uruguai e do Brasil se hospedarão nos Hotéis 

Catussaba e Gran Hotel Stela Maris, respectivamente, sendo certo que tais condutas de 
integrantes do requerido viriam a causar sérios problemas na concentração das equipes que se 

encontram abrigadas nos citados estabelecimentos. Instruíram a inicial com diversos 
documentos e uma mídia em DVD. Foi atribuído à causa o valor de R$1.000,00.  

Vieram os autos conclusos. 

Feito o relatório, passo a decidir. 

 De início, cumpre-nos firmar a competência desta Justiça Especializada para processar e 

julgar a presente ação, visto que após a promulgação (08.12.04) e publicação (31.12.04) da 
Emenda Constitucional n° 45, a Justiça do Trabalho passou a deter competência para processar 

e julgar “as ações que envolvam exercício do direito de greve”, inciso II da nova redação do art. 
114, CF. 

ESTEVÃO MALLET, em artigo intitulado “Apontamentos sobre a Competência da Justiça do 
Trabalho após a Emenda Constitucional n. 45”, assim redigiu: 

“De outro lado, não há dúvida de que litígios emergentes de incidentes 
surgidos no curso da greve, relacionados com práticas anti-sindicais do 
empregador ou de terceiros, bem como com excessos cometidos pelos 

grevistas, em caso de ocupação do estabelecimento ou de impedimento de 
acesso de empregados ou de terceiros ao local de trabalho, também serão 

resolvidos pela Justiça do Trabalho, afastada a competência da Justiça 
Comum, antes afirmada, reiteradas vezes até, pela jurisprudência.” 
(Justiça do Trabalho: competência ampliada, Grijalbo Fernandes Coutinho, 

Marcos Neves Fava, coordenadores, SP, LTr, 2005, pág. 76). 

Desta forma, DECLARO a competência desta Justiça Especializada para apreciar a 
presente Ação Possessória de Interdito Proibitório. 

Acerca do direito legítimo do possuidor de usufruir livre e de forma desembaraçada do 

bem, prescreve o art. 1.210 do Código Civil: 

 “Art. 1.210 – O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, 
restituído no esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.” 

Outrossim, presentes os requisitos do art. 932 do CPC, autorizado está ao possuidor 

direto ou indireto o manejo do interdito proibitório, verbis: 

  



“Art. 932 – O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser 

molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou 
esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu 
determinada pena pecuniária, caso transgredido o preceito.” 

 Da doutrina de SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca da proteção da posse, extrai-se: 

  

“As três tradicionais modalidades de possessórias correspondem a três 
diferentes planos de ofensa da posse. A mais grave das ofensas é o 
esbulho, em que o possuidor é despojado do poder de fato sobre a coisa. 

Cuida-se da perda da posse com a ação de reintegração. Busca-se 
recolocar o agente na disposição do direito possessório. 

  

A turbação situa-se em menor grau. Os atos turbativos molestam e 

dificultam a posse, sem suprimi-la do sujeito. Para a turbação, a ação 
adequada é a de manutenção de posse, pela qual se busca fazer cessar os 

atos perturbadores da posse. 

  

A ameaça contra a posse é remediada pelo interdito proibitório. É utilizada 
na situação de agressão iminente ou receio justificável de perturbação da 

posse. Cuida-se de situação em que a turbação ou esbulho são altamente 
prováveis e atuais.”[1] 

Ainda sobre a configuração do ato violador do exercício da posse, ensina ORLANDO 

GOMES: 

  

“Turbação é “todo ato que embaraça o livre exercício da posse”, haja, ou 
não, dano, tenha o turbador, ou não, melhor direito sobre a coisa. Há de 
ser real, isto é, concreta, efetiva, consistente em fatos. Os atos de 

turbação podem ser positivos, como o corte de árvores ou a implantação 
de marcos, ou negativos, como quando o turbador impede o possuidor de 

praticar certos atos.”[2] 

 De pronto, cumpre frisar que esta medida não se presta a analisar a suposta ilegalidade 
de que se reveste o movimento grevista noticiado, especialmente em relação à pertinência de 

sua deflagração. Como visto, trata-se de uma ação possessória, que se ocupa apenas da 
turbação ou esbulho derredor da posse. E só. 

 Pois bem. Afirma o Requerente que os partidários do movimento estariam “impedindo e 
dificultando o acesso de hóspedes, clientes, Fornecedores e Empregados nas dependências de 

empresas Representadas”, cujo ônus da prova lhe cabia e do qual se desincumbiu. A despeito de 
as fotos e reportagens colacionadas com a prefacial não retratarem efetivo bloqueio ao acesso 

de clientes e de funcionários à sede dos Hotéis citados, o DVD juntado demonstra, com clareza, 
que os manifestantes, munidos de faixas, se aglomeram na frente da entrada do Hotel tão-logo 
um carro se aproxima (que podia ser de um hóspede, fornecedor, visitante ou mesmo 

empregado), exatamente para impedir o seu acesso às dependências do estabelecimento. O 
intento – lamentável - dos manifestantes foi exitoso, já que da gravação se verifica que, após 

diálogo mantido, não restou outra saída ao(s) integrante(s) do carro, que se retira(m) do local. 
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Vale lembrar que não constituem, por si só, abuso do direito de greve e de reunião 

pacífica em locais públicos: a) a permanência dos manifestantes em frente ao estabelecimento 
sem obstacularizar o acesso de trabalhadores que não queiram aderir ao movimento 
ou de clientes; b) a permanência de veículos com sonorização, aparelhos de som ou 

instrumentos que possam provocar ruídos (dentro dos limites permitidos pela legislação 
específica); e c) a fixação de faixas, com slogans relativos ao movimento; pois todos estes são 

justamente os elementos que os trabalhadores dispõem para chamar atenção da classe 
empresarial e da população acerca de suas reivindicações. Nunca é demais lembrar que a lei 
assegura aos grevistas: "o emprego de meio pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os 

trabalhadores a aderirem à greve (Lei 7.783/89, art. 6º, I)", o que deve ser exercido, 
evidentemente, sem abusos. 

A atuação do Poder Judiciário tem cabimento quando a tutela pretendida está afeta à 

punição dos abusos, ou ameaça do direito, verificados no caso concreto (art. 5º, XXXV, CF). Se 
é certo que o Direito de Greve encontra-se assegurado na Constituição Federal (art. 9º da CF), 

também é imperioso que a Justiça atue para coibir eventuais excessos que venham a ocorrer na 
prática, ou quando houver legítima expectativa de que se verificarão.  

Como visto, da prova pré-constituída dos autos se observa elementos suficientes a 
demonstrar que o sindicato está intentando e efetivamente bloqueando o acesso de pessoas 

à sede dos Hotéis, em especial aqueles que abrigam(arão) as seleções participantes da Copa 
das Confederações - até mesmo para dar mais visibilidade ao movimento -, o que se 

caracteriza, de resto, um abuso de direito.  

Em suma, a greve é, na ótica da Constituição Federal de 1988, antes de tudo um direito 
fundamental, e como tal, tem aplicação mais extensa possível. A liberdade sindical também 

recebe proteção constitucional, integrando o rol de direitos necessários à constituição do Estado 
Democrático de Direito proclamado pelo preâmbulo de nossa Constituição. Por tal motivo, tais 
direitos não podem encontrar restrições, salvo na ocorrência de exercício abusivo, e como 

aponta a norma internacional[3], a regulação deve ser tomada pela legislação interna de cada 
país signatário. 

  

A Lei 7.783/89 estipula claramente as condições e limites para sua fruição, e o art. 6º, 

§3º, assim dispõe: 

  

“Art. 6º ........................ 

§ 3º 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.”  

 Os fatos que chegam ao conhecimento do Juízo revelam a clara existência do periculum in 
mora, já que pessoas (inclusive hóspedes) estão sendo impedidos de ter acesso a Hotéis, o que 

pode inclusive comprometer evento de repercussão mundial, pois muitos destes abrigam 
turistas e delegações participantes.  

Impõe-se, in casu, um cuidado especial, de modo a assegurar o funcionamento 

minimamente razoável dos serviços, motivo pelo qual necessário se garantir durante a greve, e 
até 5 dias após os jogos que ocorram nesta capital, a manutenção de equipes de empregados 
dos estabelecimentos hoteleleiros que correspondam a 50% do efetivo (art. 9º, da Lei n. 

7.783/89[4]), ficando ainda autorizado, se necessário, a contratação de substitutos apenas no 
respectivo período (art. 7º, par. Ún., da mesma Lei[5]). 
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Assim, a concessão de medida liminar é de rigor, diante do risco de perecimento de 

direito, porém dentro de condições estabelecidas pelo diploma legal em comento, velando-se, 
contudo, para que seja assegurado o direito de greve, bem como o direito de não participar do 
movimento.  

 Assim, deve-se permitir a livre, porém pacífica, movimentação de dirigentes sindicais e demais 
integrantes da categoria nas portas dos estabelecimentos hoteleiros, garantindo-se a livre 
manifestação de pensamento e de opinião de dirigentes sindicais e integrantes da categoria 

dentro da base territorial do Sindicato-Autor, porém concede-se LIMINAR para coibir os 
excessos identificados, nos seguintes termos: 

  

a) o requerido e manifestantes deverão se abster de utilizar quaisquer ações que obstem 

o livre acesso de quem quer que seja às dependências dos estabelecimentos hoteleiros 
mencionados na inicial (Hotéis Catussaba e Gran Hotel Stela Maris), sob pena de multa 

diária de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser paga pelo sindicato-requerido em caso de 
descumprimento, a ser revertida em favor do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), 
entidade responsável pelo custeio do seguro desemprego e pela promoção da reabilitação 

e requalificação dos trabalhadores; 

b) o sindicato-requerido deverá manter equipes de empregados dos estabelecimentos 
hoteleiros que correspondam a um mínimo de 50% do efetivo, até 5 dias após os jogos 

que ocorram nesta capital, sob pena de multa diária de R$10.000,00 a ser paga pelo 
sindicato-requerido em caso de descumprimento, a ser revertida em favor do FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador), entidade responsável pelo custeio do seguro desemprego e 

pela promoção da reabilitação e requalificação dos trabalhadores, ficando ainda 
autorizada, se necessário, a contratação de substitutos apenas no respectivo período; 

c) todo e qualquer manifestante poderá se dirigir à porta dos estabelecimentos hoteleiros 

para externalizar suas opiniões perante os integrantes da categoria e clientes, desde que 
de modo pacífico e respeitador da individualidade e dignidade humana, não devendo 

praticar ações ou proferir opiniões agressivas, atos constrangedores, ou qualquer tipo de 
ameaça a qualquer integrante da categoria ou cliente, ou quem quer que seja, sem 
obstaculizar, dificultar de qualquer modo, o funcionamento dos estabelecimentos e seu 

livre acesso, respeitando o patrimônio e a ordem pública e o direito constitucional de ir e 
vir, sob pena das responsabilidades previstas no ordenamento civil, criminal e trabalhista; 

d) toda e qualquer manifestação poderá ser realizada com sistemas de som, desde que 

não venha causar incômodo ou deteriorar o ambiente do estabelecimento e de suas 
cercanias, observando níveis de ruído dentro dos parâmetros da legislação municipal, e 
que não venha a ofender a integridade física ou moral de quem quer que seja, sob as 

mesmas responsabilidades acima. 

 As medidas acima poderão ser revistas a qualquer momento, conforme o desenrolar dos fatos. 
Para seu cumprimento imediato, de logo se confere a esta decisão FORÇA DE MANDADO, bem 

como fica autorizada a utilização de força policial. Notifiquem-se as partes. Cumpra-se com a 
urgência que o caso requer. 

 Salvador, 20 de junho de 2013. 

  

FLÁVIA VIANA GRIMALDI 

Juíza do Trabalho 


