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                                                                                    DECISÃO            

 

 Trata-se de interdito proibitório, com pedido de tutela provisória, proposto pelo BANCO

 em face do DO BRASIL SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS

, na qual postula o seguinte:BANCÁRIOS DE BRASÍLIA - SEEB

1) A concessão de liminar, , para proibir o réu de praticar atos queinaudita altera pars

venham ou possam molestar a posse mansa e pacífica dos imóveis onde estão instaladas as unidades do

Banco Autor, abrangidas pela base territorial do Sindicato Réu, Distrito Federal e entorno, desobstruindo

os prédios comprovadamente já obstruídos e abstendo-se de obstruir/bloquear outras dependências do

Banco do Brasil, com a proibição de que pessoas possam vir a se postar nas portas de acesso das

unidades, bem como determinando-se a não utilização de veículos, cavaletes, correntes, cadeados e de

todos e quaisquer objetos que forem utilizados para impedir a entrada de pessoas ao seu local de trabalho

e que possam vir a impedir, também, a entrada de clientes, aplicadores e usuários em geral,

autorizando-se, ainda, a retirada de eventual colocação de faixas que vierem a ser fixadas e aparelhos de

som e/ou de instrumentos que possam provocar ruídos, perturbando a ordem e a paz no local e nas

imediações, impondo, desde já, pena pecuniária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por dia, por

unidade, em caso de descumprimento da ordem judicial;

2) Que a utilização de faixas seja feita a no mínimo 200 metros de distância das entradas

principais ou outra existente para ingresso nas agências bancárias do autor e no local do evento já citado,

ordenando em relação ao uso de aparelho de som que somente poderá ser utilizado na distância de 500

metros das entradas principais ou outra existente para ingresso nas agências bancárias do autor e no local

do evento já citado, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 200.000,00 incidente na violação

deste comando em cada unidade e no local do evento, nos termos da liminar concedida em ação idêntica

nos autos do processo nº 471- 25.2013.5.10.0012.

Pois bem.

O direito de greve é assegurado pela Constituição Federal (art. 9º.), e também pela Lei

7.783/89, que o disciplina. No caso dos autos está a conflitar com o direito à livre iniciativa privada e o

direito ao trabalho, de igual modo previstos no Texto Maior.
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No entanto, tal conflito de princípios constitucionais já se encontra dirimido no plano da

legislação ordinária. Com efeito, a Lei 7.783/89 dispõe sobre as garantias dos grevistas, dentre elas está a

utilização de meios pacíficos para persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem ao movimento. Por

outro lado veda a violação ou constrangimento de direitos e garantias fundamentais. Neste ponto, apesar

de não indicar exaustivamente os atos não admitidos, explicita em no § 3o. do art. 6o., a proibição de

impedimento do acesso ao trabalho, bem como de ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

E assim é que em ações outras de semelhante teor posicionei-me pela concessão da ordem

liminar requerida, em molde similar a esta. Ocorre que, com o avançar dos anos, percebo que o

deferimento de medidas de tal gênero provocam o total esvaziamento do movimento paredista, legítimo

instrumento de pressão para a conquista dos direitos obreiros.

Isto porque não se pode conceber com toda a tecnologia atual, bem como pelo uso de

canais virtuais de atendimento que a mobilização dos trabalhadores em frente às unidades do Banco, seja

tentando sensibilizar outros trabalhadores, seja tentando causar comoção perante a sociedade, reflita

comportamento abusivo e que extrapole o de greve.

Ao revés!

O que se nota é que tais atos revelam-se como derradeiros instrumentos de pressão a serem

exercidos pela categoria e seu Sindicato. A greve, como historicamente concebida, teve seu papel

diferenciado como mecanismo de luta dos direitos da classe trabalhadora no modelo que aqui está

desenhado.

E ainda que assim não fosse, na espécie, o fato é que colocar faixas, cadeiras nas entradas

das unidades bancárias e usar instrumentos de som não tem a capacidade de obstaculizar a entrada de

outros empregados, prestadores, dentre outros, uma vez que as medidas narradas não se revestem de

violência ou qualquer extrapolação de direitos. Acrescente-se que as atas notariais e as fotos trazidas à

lume não deixam antever as mencionadas condutas, isto porque o fato de ter o tabelião presenciado uma

única ação possivelmente abusiva não subtrai toda a legitimidade do movimento.

Não se pode imaginar um movimento paredista realizado em silêncio, introspectivo no

âmago de cada trabalhador que busca a melhoria dos seus direitos.

Dessa maneira, indefiro a medida requerida, uma vez que não revelando o autor qualquer

medida ou ato abusivo a exigir a reparação e intervenção do Poder Judiciário.

 

 

 

BRASILIA, 13 de Setembro de 2016
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ROSSIFRAN TRINDADE SOUZA
Juiz do Trabalho Substituto
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