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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA   CONSUMIDOR  

DE SALVADOR- BAHIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DE HOTÉIS RESTAURANTES BARES 

E SIMILARES DE SALVADOR E LITORAL 

NORTE(CAMAÇARI, CARDEAL DA SILVA, CONDE, DIAS 

D’ÁVILA, ENTRE RIOS, ESPLANADA, ITANAGRA, 

JANDAÍRA, LAURO DE FREITAS, POJUCA, SALVADOR, 

SIMÕES FILHO E MATA DE SÃO JOÃO),   inscrito no CNPJ  sob 

n.º 15.246.291/0001-70,   na Avenida Tancredo Neves, n.º 274, BL b, 

Salas 305/307, Salvador CEP 41.820-907, por sua advogada 
infra- assinada, constituída mediante instrumento procuratório em anex,  

indcando endereço eletrônico: ritaalvesadv@gmail.com, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, ajuizar a presente, 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA E CARÁTER 

ANTECEDENTE, em face em face  REDECARD S.A., pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 01.425.787/0001-04, e-mail 

faleconosco@userede.com.br, com sede na Rua Tenente Mauro de 

Miranda , nº 36 –Bloco D7, Bairro Jabaquara, CEP 04345-030  São 
Paulo/SP,   em razão dos motivos de fato e de direito à seguir expostos 

 

mailto:ritaalvesadv@gmail.com
mailto:faleconosco@userede.com.br
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 DA  LEGITIMIDADE DO  ACIONANTE 

 

O   Acionante é Entidade Civil, sem 

fins  lucrativos,  legalmente constituída, desde 1935, que tem como 
finalidade  legal e estatutária  amparar e defender os direitos e interesses 

dos filiados, em conformidade com os parâmetros  das normas vigentes.  
 

Cumpre salientar que o Acionante teve a sua base 

territorial ampliada passando a atender além de Salvador nos 
Municipios: (CAMAÇARI, CARDEAL DA SILVA, CONDE, DIAS 

D’ÁVILA, ENTRE RIOS, ESPLANADA, ITANAGRA, JANDAÍRA, 

LAURO DE FREITAS, POJUCA, SIMÕES FILHO E MATA DE SÃO 
JOÃO )acima indicadas, conforme ato publicado no DOU de 03.03.2008 

documento em anexo, devidamente averbada a ampliação da base 

territorial na DRT.  
 

As organizações sindicais (Sindicato, Federação e 

Confederação) sempre atuam como substitutos processuais em 
Mandado de Segurança Coletivo e nas ações em geral. A autorização 

está prevista na Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXX, letra “b”, 

ao estabelecer que o “mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por organização sindical legalmente constituída há pelo 

menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 

associados”),  o Acionante  é detentor de Carta Sindical desde 1935, data 
do reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, quando  então foi 

autorizado o seu funcionamento, amparado, portanto, se encontra por 

essa garantia constitucional como fazem prova os documentos em 
anexos Carta Sindical, estatuto, ata de posse certidões.  
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Dispõe o artigo 8º, inciso III, igualmente no Título II - Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, assegurados pela Lei Maior, que “ao 
sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 

da categoria, inclusive em questões judiciais”.   

 
E mais, preenche os requisitos constantes do art. 5°, inciso 

V, alíneas “a” e “b” da Lei n° 7.347/85, o Acionante possui legimitidade 
para propor ação civil pública, já que preenche todos os requisitos 

vejamos: 

 
Art. 5° Têm legitimidade para propor a ação principal 

e a ação cautelar: V - a associação que, 

concomitantemente: 
 

a)esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 

termos da lei civil; 
 

b)inclua, entre suas finalidades institucionais, a 

proteção ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre 

concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou 

religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico. 

 

 
Desta forma o Acionante preenche todos esses requisitos 

constitucionais, para o ingresso com a presente ação, sendo ainda de 

notar que os substituídos não precisam autorizar o substituto, ante a 
autorização expressa consignada na Constituição Federal. 
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3-  DA GRATUIDADE  DA JUSTIÇA 

 

Roga ainda a concessão da gratuidade dos benefícios da 

justiça, porquanto a entidade Acionante, com a reforma trabalhista 
perdeu a sua fonte de renda, as contribuições sindicais. Saliente-se ainda 

que o Acionante é uma entidade sem fins lucrativos. 
 

Com a extinção da contribuição sindical patronal 

compulsória, o Acionante atualmente recebe de forma aleatória  taxas 
em valor ínfimo para sua manutenção, não possuindo atualmente 

condições de arcar com ônus processuais e honorários advocatícios, 

rogando na dispensa dos recolhimentos de custas processuais. 
 

Depois nos termos do art. 18º da Lei n° 7.347/85, por se 

tratar de Ação Civil Pública, fica dispensado o pagamento de custas, 
emolumentos e outros encargos, vejamos: 

 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá 
adiantamento de custas, emolumentos, honorários 

periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação 

da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 
honorários de advogado, custas e despesas processuais 

 

DO CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
 

Nos termos da a Lei nº 7.347/85, art. 1º  é cabível a  

propositura Ação Civil Publica  quando se está diante de danos a 
qualquer interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo,  sendo esta 

a hipotese. 
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Ainda com base na aludida lei, o art. 11  refere-se a 
situação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou 

não fazer, como é o caso dos presentes autos.  

 
Vejamos: 

 
Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento 

de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará 

o cumprimento da prestação da atividade devida ou a 
cessação da atividade nociva, sob pena de execução 

específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 

suficiente ou compatível, independentemente de 
requerimento do autor. 

 

Roga o Acionante com a presente ação, a tutela cautelar,  
com intuito de impedir que ocorram cobranças automática de títulos  

locação de máquinas e locação de maquina inativa nas empresas 

representadas pelo SINDICATO DE HOTÉIS RESTAURANTES 

BARES E SIMILARES DE SALVADOR E LITORIAL NORTE- 

SHRBS (hotéis, bares, restaurantes e similares), posto que  tais valores 

estão sendo cobrado( mediante débito na conta corrente das empresas) 
indevidamente uma vez as maquinetas estão sem qualquer faturamento 

de vendas atuais desde o dia 18 de março do ano  em curso, quando foi 

determinado a suspensão das atividades das empresas,  inclsuive foi 
decretado o  estado de calamidade pública no último dia 01 de abril de 

2020 originada pela pandemia do Coronavírus. 

 
É público e notório a pandemia instalada no Brasil, ante à 

disseminação do CORONAVÍRUS, tendo então, o Governo Federal 
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sancionado a Lei nº 13.979/20, regulamentado pela Portaria nº 356/20, 

que estabelecendo medidas de controle de combate ao novo vírus. 
 

 O CORONAVÍRUS afetou a rotina de todos os cidadãos 

e os empresários tiveram seus comércios fechados por intervenção do 
Governo. Diante da situação excepcional que vivemos  foi necessário a 

adoção de algumas  medidas preventivas para  minimizar os possíveis 
danos à várias pessoas e empreendimentos. 

 

Observando a gravidade da pandemia do COVID-19, em 
18 de março de 2020 o Governo Federal encaminhou mensagem ao 

Congresso Nacional - pedido de reconhecimento de estado de 

calamidade pública - tendo o Senado Federal promulgado o Decreto 
Legislativo nº. 06/2020 reconhecendo a ocorrência de Estado de 

Calamidade Pública. 

 
Assim, diante do avanço catastrófico da doença a níveis 

ainda não tangíveis, o Estado Brasileiro decretou estado de calamidade 

pública (Decreto Distrital nº 40.509, de 11 de março de 2020. 
 

Por sua vez, na tentativa de frear o contágio da população 

pelo COVID-19, os Governos Federal, Estadual e Municipal, 
determinaram o fechamento/suspensão das atividades dos 

empreendimentos privados, conforme se infere dos Decretos e anexo, 

os quais declararam Situação de Emergência em todo o território 
nacional, não sendo diferente as posturas governamentais relativas ao 

Estado da Bahia. 

 
Dito isto, cumpre esclarecer que os referidos institutos 

legais determinaram a suspensão das atividades de estabelecimentos 
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privados, como é o caso dos ora substituídos. 

 
Senão vejamos:  

.... 

“Art. 3º - Para o enfrentamento da emergência de saúde a 
que se refere o art. 1º deste Decreto, poderão ser adotadas 

as seguintes medidas: 
..... 

VII - fechamento de empreendimentos privados e 

equipamentos públicos de uso comum e coletivos.” (art. 
3º, VII do Decreto nº. 19.529 de 16 de março de 2020 do 

Estado da Bahia). 

 
Art. 5º Fica suspenso, a partir de 21 de março de 2020, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, o funcionamento dos 

Shopping Centers, Centros Comerciais e demais 
estabelecimentos correlatos; 

 

Parágrafo único. O não cumprimento das medidas 
estabelecidas no presente Decreto será caracterizado 

como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator 

às penalidades e sanções aplicáveis, inclusive, no que 
couber, cassação de licença de funcionamento. (Art. 5º do 

Decreto nº. 32.268 de 18 de março de 2020 do Município 

do Salvador). 
 

Art. 2º Fica suspenso, a partir de 23 de março de 2020, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, o funcionamento do 
Comercio Local, inclusive nos Shopping Centers, 

Restaurantes, Bares, Centros Comerciais e demais 
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estabelecimentos correlatos; ( art. 2º do Decreto nº 

7.315/2020 de 20 de março de 2020 do Município de 
Camaçari). 

 

Art. 6º Fica suspenso, a partir de 21 de março de 2020, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, em todo território do 

município de Lauro de Freitas, o funcionamento dos 
Shopping Centers, Centros Comerciais, barracas de praia, 

bares e restaurantes da orla marítima, Call Centers e 

demais estabelecimentos correlatos; (art. 6º do Decreto nº 
4.594 de 19 de março de 2020). 

 

 As medidas impostas, todas em caráter de urgência 
destinam-se a prevenção, o controle e contenção de riscos, danos e 

agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, que 

vem se alastrando por todo do território nacional. 
 

Diversas são às dificuldades decorrentes da Pandemia pela 

disseminação mundial do CORONAVÍRUS (Covid-19), ante às 
diversas medidas restritivas de circulação de pessoas, bens e serviços, 

decretação de fechamento de estabelecimentos e restrição do exercício 

de atividade econômica pelos entes federativos, fato público e notório 
que independe de prova. 

 

Cumpre verberar que as medidas impostas por parte da 
administração pública, vem provocando sérios e graves impactos na 

categoria econômica representada pelo Acionante.  

 
Com a proibição de reunião de pessoas em locais onde são 

desenvolvidas atividades  esportivas, comerciais, de trabalho, lazer,  
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etc,  as empresas estão sofrendo pelo grande impacto financeiro e 

econômico, já absorvendo expressivos  prejuízos de ordem material, 
tendo muitas  empresas representadas pelo Acionante,  já fechado seu 

empreendimento, por total incapacidade financeira de manutenção da 

atividade empresarial.  Decretado o estado de calamidade, o impacto é  
imediato na categoria econômica representada pelo Acionante.  

 
Por determinação do Governo Estadual, houve   

fechamento do Aeroporto, Rodoviária, Terminal Marítimo, Shoppings, 

inclusive com barreiras nas estradas, de sorte que as empresas 
representadas pelo Acionante, começaram a sofrer os impactos 

financeiros já noticiados, independentemente de sua localização. 

 
A paralisação forçada dos meios de transporte, terminais, 

fechamento de estabelecimentos comerciais e demais medidas 

restritivas,  requer  tomada de decisões imediatas que não podem e nem 
devem esperar apenas pelas soluções de governamentais, já que os 

substituídos estão sem qualquer recurso financeiro, quanto mais que 

novas medidas ainda poderão ocorrer, fato que certamente aumentará  os 
prejuízos já quase irreparáveis.   

 

É deveras importante lembrar que o fechamento dos 
estabelecimentos comerciais, decorrente das medidas restritivas, e,  da 

imprevisão acerca do que ainda poderá vir a ser implementado, carece 

da adoção de providencias  para mitigar os prejuízos já sofridos pelos 
substituídos, que já estão sem qualquer recurso financeiro capaz de 

manter sua subsistência. 

 
A exemplo, os hotéis  tiveram as reservas canceladas em  

100% até do dia 15.03.2020, os restaurantes, lanchonetes, bares, cafés, 
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hamburguerias, sorveterias e os demais comerciantes da  categoria,  da 

mesma forma amargam os prejuízos idênticos. 
  

Com os empreendimentos fechados e sem atividade 

produtiva, não possuem condições financeiras de honrarem com seus 
compromissos, uma vez que as empresas substituídas estão paralisadas, 

não gerando qualquer receita. 
 

Buscando opções para não agravar a crise econômica 

vigente, o Governo Federal editou Medidas, suspendendo o 

pagamento de  impostos, postergando assim os pagamentos e 

concedendo parcelamento. 

 
A suspensão da atividade empresarial por determinação de 

autoridade pública   decorrente da propagação do CORONAVÍRUS, 

caracteriza, de forma inequívoca, a figura jurídica do Factum Príncipe, 
bem como motivo de força maior, óbvio, independentemente da vontade 

das empresas. 

 
Para o cumprimento da medida de prevenção e controle do 

CORONAVÍRUS na Capital Baiana, a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador (Sedur) deu iniciou ao 
monitoramento do cumprimento das medidas, inclusive interditando e 

cassando alvarás dos empreendimentos, que estavam descumprindo à 

determinação. 
 

Diante do quadro emergencial, e isolamento das pessoas 

originou e uma mudança drástica  em todo território brasileiro, fato que 
se perdurará, ao menos pelos próximos meses. 
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 Todos os  setores  foram atingidos, do pequeno ao grande 

empresario,  o isolamento social, o fechamento das  rodovias,  os 
Aeroportos, das Embarcações, atingindo de forma geral o Setor do 

Turismo, é exatamente o setor hoteleiro, de gastronomia e alimentação, 

estão totalmente paralisados. 
 

Os  Governos Estadual e Federal com intuito de evitar 
maiores prejuízos, abriram diversas linhas de crédito via Bancos de 

Fomento (Agência de Fomento Estadual, BNDES, etc.). 

 
A medida  ora requerida é sem sombra de dúvida,  

indispensáveis, pois, para a concessão desses beneficios, os agentes 

financeiros no ato da contratação dos emprestimos, solicitam o cadastro 
das empresas, e estas devem esta regular sem qualquer protesto, sem 

débitos, solicitam, certidões de nada consta, inclusive dos cartórios de 

protestos, e dos órgãos de proteção ao crédito. 

 

Pois bem o Governo Estadual e Municipal determinou o 

fechamento de todos os bares, restaurantes, lanchonetes,  hotéis, 
pousadas e similares,  no âmbito Estadual desde 16.03.2020 e no âmbito 

Municipal 21.03.2020, e, permanecem até o presente momento. 

 
Cumpre registrar que as empresas subsitutidadas  

celebraram contrato de adesão com a operadora de cartões de crédito e 

débito, com a ora Requerida, para prestação dos serviços de captura, 
roteamento, transmissão e processamento das vendas efetuadas em seu 

estabelecimento, ou seja, contratou a máquina de cartão fornecida pela 

empresa ré, bem como todos os seus serviços relacionados. 
 

Para cada venda realizada, a parte Requerida cobra um 
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valor que é calculado na forma de percentual sobre a transação, cujas 

taxas foram previamente pactuadas quando da contratação, como forma 
de pagamento pelos serviços prestados, firmando assim credenciamento 

sistema REDE, cujas vendas realizadas pelos substituídos estes teriam o 

valor creditado em suas contas. 
 

Ocorre, Excelência, que de forma abusiva e não pactuada, 
a empresa Requerida, neste  exato momento em que todas as empresas 

encontram-se com seu estabelecimento fechado, por determinação dos 

atos dos governos estadual e municipal, estão sofrendo uma cobrança 
indevida relativa a locação  da máquina(maquineta) e  locação maquina 

inativa(maquineta), importâncias estas que são debitadas em conta 

corrente. (ocorrendo algumas exceções para alguns empreendimentos 
que possuem sistema delivery já que estão tendo alguma renda mínima). 

 

Desta feita, por entender que a conduta da empresa 
Requerida é abusiva, ferindo o princípio da boa-fé objetiva que deve 

prevalecer em todos os contratos, não cumprindo com sua parte na 

relação obrigacional ao cobrar locação  da máquina (maquineta), e 

locação de máquina inativa(maquineta), item este não contratado( “ 

locações”), com as  empresas substituídas no momento da contratação 

dos serviços; Assim,   buscando  proteção judiciária em prol de seus 
substituídos, com fito de evitar   maiores prejuízos,  afora a presente 

ação, a fim de que seja determinado o cancelamento da cobrança a 

título de   locação de máquina(maquineta),  e locação de máquina 
inativa(maquineta). 

 

Destaca-se que os contratos firmados com a empresa 
requerida se caracterizam como verdadeiros contratos de adesão, uma 

vez que não é propiciada aos substituídos nenhuma discussão sobre as 
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cláusulas e condições contratuais, sendo-lhe simplesmente imposta a 

aderência ao pacto. 
 

É  cediço que o contrato de adesão celebrado entre os 

substituídos e Acionado favorece em suas cláusulas a empresa 
requerida, que vem a ser, insofismavelmente, a parte econômica e 

tecnicamente mais forte, de forma que ao consumidor, in casu, 
hipossuficiente, resta uma posição de submissão jurídica, fato que obsta 

flagrantemente o seu direito de defesa. 

 
Dessa forma, a presente Ação Cívil Pública objetiva tutelar 

o direito coletivo de toda a categoria econômica representada pelo 

SINDICATO DE HOTÉIS RESTAURANTES BARES E 

SIMILARES DE SALVADOR E LITORAL NORTE- SHRBS , no 

sentido de que a Acionada se abtenha de cobrar qualquer importancia 

a titulo de “locação de maquina(maquineta),” e “locação de máquina 
inativa(maquineta),”. 

 

Com suas atividades suspensas por determinação dos 
órgãos governamentais, as empresas substituídas estão sem utilizar as 

maquinas, não havendo qualquer movimento financeiro. 

 
O setor já enfreta um grande problema, algumas empresas 

já estão em colapso,  outras iniciaram um  processo de ruína e penúria, e 

as cobrnças debitadas em contas de serviço ( item) não contratado implica no 
total coas, caraterizando a usura. 

 

O abuso traz como conseqüência a lesão, que é o prejuízo 
pecuniário nas relações jurídicas decorrente da usura praticada pela 

Acionada que  é uma reprovação moral e legal. 
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Assim resta patente que  os possíveis danos à ordem 
econômica de uma coletividade, demonstra de forma inequivoca o 

cabimento da Ação Civil Pública. 

 
DOS DIREITOS TUTELADOS NA PRESENTE AÇÃO 

COLETIVA 
 

 

Os interesses coletivos stricto sensu são os previstos no art. 
81, inciso II, do CDC, e significam direitos transindividuais e 

indivisíveis, e sob a titularidade de grupos, categorias ou classes, e desde 

que conectados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 
básica. Vejamos: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos 
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 

juízo individualmente, ou a título coletivo. 

 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, 

para efeitos deste código, os transindividuais, de 

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria 
ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 

contrária por uma relação jurídica base; 

 
Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável ao caso em exame, tanto pela relação de consumo existente 

entre as partes, quanto pelo caráter adesivo dos contratos, mormente 
quando nítida a hipossuficiência técnica da parte autora pelos 
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substituídos em relação aos serviços prestados pela parte requerida pelo 

fornecimento da máquina de cartão e seus demais serviços relacionados. 
 

Pois bem, trata-se de ação coletiva cujos sujeitos são 

grupos, categorias ou classe, ou seja, são determinados ou 
determináveis, como é o caso dos sindicatos e associações de classe que 

reivindicam direitos de seus filiados/associados e cujo bem jurídico 
tutelado permite apenas sua disponibilidade coletiva, ou seja, uma única 

solução para todos os envolvidos, afetando todos os impactados da 

mesma forma. 
 

No caso presente, os direitos tutelados são os coletivos em 

sentido estrito, vez que: 
 

a)os titulares são determináveis (empresas 

representadas pelo SINDICATO DE HOTÉIS 

RESTAURANTES BARES E SIMILARES DE 

SALVADOR E LITORIAL NORTE- SHRBS ); 

 
b)todos os interessados compartilham uma mesma 

relação jurídica com o potencial violador do direito 

(cobrança de  locação de maquina e locação de maquina 
inativa); e, 

 

c)o objeto permite apenas sua disponibilidade coletiva 
(o pedido da presente ação atingirá a todas as empresas 

pertencentes à base do SHRBS – consumidores, não 

podendo ser apreciado de forma distinta dentre os 
titulares). 
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Assim visando a proteção dos direitos  coletivos, 

representado pelo Sindicato Patornal, não pairando qualquer dúvida  
quanto a possibilidade juridica do pedido. 

 

A presente ação visa defender os direitos coletivos das 
empresas respresentadas pelo SINDICATO DE HOTÉIS 

RESTAURANTES BARES E SIMILARES DE SALVADOR E 

LITORIAL NORTE- SHRBS em decorrência dos impactos 

econômicos e das medidas de contenção da pandemia do Covid-19. 

 
Os representados é um dos  setores, mais prejudicados 

pelas medidas adotadas pelos governos, já vinha sofrendo com a brusca 

diminuição de receitas e clientes, já que as pessoas, amedrontadas com 
a situação, deixaram de frequentar bares e restaurantes, locais de 

aglomeração. Com a suspensão das atividades, as empresas deixaram de 

ter faturamento certo por um período, o que afetará diretamente os 
contratos assumidos. 

 

Trata-se de um fato superviniente, apontando para um 
grande impacto financeiro nas empresas e, por consequência, na vida de 

milhares de famílias. 

 
As atividades comerciais ratifique-se  foram suspensas por  

atos governamentais, determinando  o fechamento das empresas, assim 

como o isolamento social, se não há circulação de renda usual, torna-se 
impossível perceber renda para quem com ela sobrevive. 

 

A pretensão  neste momento, é a suspensão e o 
cancelamento da cobrança  a titulo de “ locação de 

maquina(maquineta),” e “locação maquina inativa(maquineta),”, como 
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forma de estancar maior  prejuízo,  posto que não houve contratação a 

título de  “locação” porquanto o ajuste foi o percentual sobre a transação 
realizada. 

 

Os impactos da pandemia, além de grave abalo financeiro, 
acarretam extensas consequências socioeconômicas gerando  

dificuldades para  cumprimento das obrigações financeiras básicas. 
 

Diante  da situação de força maior provocada pela 

pandemia do Covid-19, o SINDICATO DE HOTÉIS 

RESTAURANTES BARES E SIMILARES DE SALVADOR E 

LITORIAL NORTE- SHRBS propõe a presente ação civil pública 

com escopo de requerer a tutela cautelar para determinar a suspensão  e 
o cancelamento das cobranças a titulo de “ locação de 

maquina(maquineta),” e locação maquina inativa(maquineta),”.   

 
Diante do agravamento da pandemia do Coronavírus, cujas 

consequências ultrapassam, em muito, o aspecto da saúde, inúmeras 

empresas já estão sendo  afetadas e necessitam se mobilizar, tendo em 
vista a impossibilidade de cumprir com os contratos firmados. No caso 

dos hotéis, bares e restaurantes  e similares a situação não é diferente. 

 
A situação atual  causada pela pandemia, cujos efeitos não 

são possíveis evitar ou impedir, conforme prevê o art. 393 do Código 

Civil, vejamos: 
 

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos 

resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior 
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verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 

possível evitar ou impedir. 
 

Trata-se  de um típico caso de força maior, haja vista a 

ocorrência de um fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou 
impedir,  sendo alheio à vontade de qualquer pessoa física ou jurídica. 

 
Isto é, a pandemia do Covid- 19 não foi causado pelos 

hotéis, bares e restaurantes, porém, estão todos sujeitos aos efeitos dele. 

 
 Os efeitos causados pela pandemia são inevitáveis que 

impossibilitam a prestação ou que geram dificuldade para realizar a 

prestação devida ou  a evitar  dano. 
 

Pois bem, na situação em tela os hotéis,  restaurantes, bares 

e  similares encontram-se impedidos de funcionar e inevitavelmente não 
estão faturando. 

 

 A  presente ação tem por objetivo resguardar as relações 
humanas,  havendo a necessidade de flexibilizar possibilitando que as 

empresas possam cumprir, gradativamente, com as obrigações 

assumidas e em especial usufruir dos incentivos do governo para que 
possam exatamente honrar com os compromissos assumidos com os 

fornecedores e empregados. 

 
O art. 399 do Código Civil dispõe acerca da perpetuação 

da obrigação, um dos efeitos da constituição do devedor em mora, sendo 

que na hipótese de caso fortuito e força maior, decorre quando não há 
culpa do devedor ocorre a exclusão da responsabilidade deste, vejamos: 
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Art. 399. O devedor em mora responde pela 

impossibilidade da prestação, embora essa 
impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força 

maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo se 

provar isenção de culpa,   ou que o dano sobreviria 
ainda quando a obrigação fosse oportunamente 

desempenhada. 
 

Ora, se o caso fortuito e a força maior são conceituados 

como o fato necessário, cujos efeitos não são possíveis evitar ou impedir 
(art. 393, parágrafo único), não seria razoável responsabilizar o devedor 

pela inexecução de uma obrigação decorrente de fator que não poderia 

impedir sua ocorrência, desde que não tenha por eles se 
responsabilizado. 

 

Pois bem, os bares e restaurantes representados não 
estavam em mora quando da ocorrência da força maior, mas pautados 

pelo princípio da boa-fé objetiva buscam a tutela jurisdicional para 

assegurar que os efeitos de uma possível mora não inviabilizem a 
continuidade das atividades. 

 

É importantíssimo ressaltar que quando se está diante de 
hipóteses de caso fortuito ou força maior se faz necessários realizar a 

análise do fato de forma casuística, especialmente porque o fato que 

ensejou toda essa situação possui repercussões globais e intangíveis. 
 

Ressalta-se que a força maior evidencia um acontecimento 

resultante do ato alheio (fato de outrem) que sugere os meios de que se 
dispõe para evitá-lo, isto é, além das próprias forças que o indivíduo 

possua para se contrapor. 
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Ou seja, todos os atos ou ações humanas que se tornem 
obstáculos a outrem, impedindo-os de agir ou cumprir com seus direitos 

ou deveres. 

 
Não se está diante de qualquer acontecimento que libera o 

devedor, mas sim de um fato impossível de evitar ao impedir um 
daqueles momentos únicos na história do mundo moderno. 

 

Ainda, é importante deixar claro que os bares e 
restaurantes, hoteis e similares não pleiteiam exclusão ou isenção de 

serviço contratado, mas a exclusão/cancelamento de serviço/item não 

contratado, calçados no princípio da boa-fé objetiva. 
 

Reitera-se, de forma enfática, que não se está pleiteando 

qualquer tipo de isenção de pagamento ou quitação, mas apenas a 
adoção de medidas racionais e razoáveis. 

 

O pleito da presente ação exclusão/cancelamento de 
serviço/item não contratado “locação de maquina(maquineta),” e 

“locação de maquina inativa (maquineta),”, EXCLUSIVAMENTE. 

 
Repisando uma vez mais, não se pretende nenhuma 

gratuidade ou  isenção para os consumidores, mas apenas,  e ante a 

situação de total excepcionalidade que vivemos, que as empresas 
pertencentes a base do SINDICATO DE HOTÉIS RESTAURANTES 

BARES E SIMILARES DE SALVADOR E LITORIAL NORTE- 

SHRBS não sejam cobradas serviços não contratados a titulo de 
“locação”, posto que acarretaria grave dano ás empresas substituídas. 
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Dessa forma, roga o cancelamento/ suspensão da cobrança 

de qualquer valor a titulo de locação de maquina locação maquina 
inativa. 

 

Salienta-se que estamos vivendo em estado de calamidade 
pública até 31 de dezembro de 2020, conforme norma editada pelo 

Legislativo Federal (Decreto Legislativo nº 6 de 2020). 
 

Pois bem, a medida pleiteada na presente ação tem o 

mesmo objetivo da Portaria emitida pela PGFN, porém em âmbito 
privado, em decorrência de força maior e fundamentada no princípio da 

boa-fé objetiva. 

 
Originário do Direito Romano, o princípio da boa-fé, a 

rigor, é um dos princípios fundamentais do direito privado brasileiro e 

sua função precípua é estabelecer um padrão ético de conduta para as 
partes nas mais diversas relações obrigacionais. 

 

Em outras palavras, no direito contemporâneo não tem 
como pensar em um contrato de direito privado que esteja fora do 

alcance do princípio boa-fé. 

 
O Código Civil consagrou o princípio da boa-fé como um 

dos parâmetros base para equilibrar a relação entre consumidores e 

fornecedores. 
 

E pautados nesse princípio basilar consagrado que o 

Sindicato representando os bares, restaurantes, hotéis e similares afetados 
pela pandemia do Coronavírus pleiteia a tutela jurisdicional para 

suspender /cancelar a cobrança de locação de maquina(maquineta),  
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e locação de maquna inativa(maquineta),, em decorrência do 

descumprimento das obrigações pactuadas. 
 

A sobrevivência dos estabelecimentos comerciais pode 

estar fatalmente comprometida com as cobranças indevidas , mediante 
débito em conta corrente. 

 
O fato é que a determinação judicial de 

suspensão/cancelamento das cobranças das locações será de suma 

importância para viabilizar a contenção dos reflexos desastroso na 
economia visando a recuperação das empresas da crise, onde muitas 

poderão até encerrar as atividades. 

 
DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.  

 

Conforme dispõe o art. 3° da Lei 7.347/85, a ação civil 
pública poderá ter por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou 

não fazer. A obrigação de não fazer está prevista no art. 11 da Lei 

7.347/85, trata-se de uma ação negativa, a qual consiste na abstenção da 
prática de determinado ato. As obrigações negativas regulam as 

abstenções necessárias por parte daqueles que devem um não fazer, 

consistente em um comportamento omissivo. Vejamos: 
 

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação 

em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer. 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento 

de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará 
o cumprimento da prestação da atividade devida ou a 

cessação da atividade nociva, sob pena de execução 



23 

 

Av. Tancredo Neves, nº 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco B - Salas 305 - 307 
CEP: 41.820907– Salvador – BA  Tel: (71) ) 3525-2555  – Telefax: (71) 3525-2550 

 E-mail: juridico@sindicatohrbs.com 
 

  

específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 

suficiente ou compatível, independentemente de 
requerimento do autor. 

 

Assim sendo, estar-se-á diante de uma obrigação de não 
fazer por parte do Acioando  que em caso de concessão da medida 

liminar deverão se abster de cobrar   qualquer locação de maquina ou 
locação de maquina inativa das empresas  pertencentes a base do territorial  

do Acionante -SHRBS. 

 
DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA 

 

O  SINDICATO DE HOTÉIS RESTAURANTES 

BARES E SIMILARES DE SALVADOR E LITORIAL NORTE- 

SHRBS a tem como finalidade a representação de Hotéis, Bares, 
Restaurantes, Fast Foods, Lanchonetes, Churrascarias, Pizzarias, bufês, 

boates, cafeterias, casas de espetáculos, salões de festas e eventos, casas 

noturnas, cervejarias, choperias e pastelarias, que tiveram suas 
atividades suspensas em decorrência dos Decretos Estadual e Municipal 

e que está acarretando graves consequências à manutenção do 

estabelecimento comercial. 
 

A pretensão em pauta, tem como  medida preventiva de  evitar  

danos irreparaveis  que poderá ter consequências graves,  trata-se de 
circunstancia inédita, sem precedentes que merece uma análise, tendo por 

escopo preservar situações futuras, no caso em tela a manutenção de  

cobrança a título de “ locação de maquina(maquineta),  e locação de 

maquina inativa(maquineta),” e  possível inclusão em órgãos de proteção 

ao crédito, na situação atual de fatos supervinientes e força maior, ao 
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ponto em que, ao aguardar o julgamento definitivo da presente ação seria 

dar ensejo a danos definitivos, irreparáveis. 
 

É inequívoco que a suspensão das atividades dos bares e 

restaurantes, hoteis e similares teve como consequência imediata a 
ausência de faturamento durante o período em que o estabelecimento 

estiver sem atividade em decorrência do Decreto Estadual e Municipal. 
 

Com os impactos negativos na economia o bancos 

privados e públicos, já  atingiu os establecimentos subitutididos  e se 
agrava na  mdeida em que ação prtaicada pela lei da usura, vem sendo 

implantado pela Acionada ao inserir  cobrança de  “locação de 

maquina(maquineta),” e locação de maquina inativa(maquineta),” serviço 
não contratado, porquanto o objeto da contratação foi o percentual por transação 

realizada. 

 
Diga-se que o objeto da presente não é a inadimplência ou 

descumprimeto das obriações contraidas pelas empresas  em verdade,  

buscam por meio da presente assegurar a  suspensão e o cancelamento 
de serviço não pactuado respeitando o princípio da boa-fé objetiva. 

 

Entrementes, caso não sejam antecipados os efeitos da 
tutela pretendida para suspender/cancela judicialmente as cobrança a 

titulo de locação de maquina(maquineta),  e locação de maquina 

inativa(maquineta),  dos bares, restaurantes, hoteis e similares, ora 
substituídos  estes não conseguirão se manter. 

 

Assim, diante da iminência de sofrer graves prejuízos ao 
desempenho da atividade empresarial e comprovados os requisitos do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, o SINDICATO DE HOTÉIS 
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RESTAURANTES BARES E SIMILARES DE SALVADOR E 

LITORAL NORTE- SHRBS pleiteia a medida liminar para determinar 
que o ACIONADO  se abstenha de cobrar qualquer importância a título 

de locação de maquina (maquineta), e locação de maquina inativa 

(maquineta),, assim como se abtenha de proceder  débito sob este título 
nas contas correntes das empresas substituídas. 

 
O artigo 300 do novo Código de Processo Civil preceitua 

que: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. (grifo nosso) 
 

 

A  concessão da tutela de urgência de natureza antecipada 
e em caráter antecedente os prescinde dos requisitos: juízo de 

probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

exigenciais atendidos como expostos os fatos acima narrados e pautados 
nas provas documentais adunados  nos autos com esta peça inicial. 

 

Presente os requisitos e demonstrado a necessidade 
imperiosa para a concessão da medida em carater de  urgência, haja vista 

a decretação de emergência em todo o país em decorrência da pandemia 

do Coronavírus. 
 

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é 

fundado no fato de que os bares,  restaurantes, hoteis e similares estão 
sujeitos, ocorridos durante o período em que os estabelecimentos estarão 

sem funcionar, o que por consequência a impossibilitará o cumprimento 
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dos compromissos assumidos com credores, empregados e terceiros. 

 
Situação cujos riscos podem refletir na subsistência de 

várias famílias que serão diretamente afetadas pelo fechamento 

definitivo dos estabelecimentos. 
 

Ademais, a concessão da medida liminar não acarreta 
nenhum prejuízo ao Acionado, posto que não impede a exigibilidade do 

crédito num momento posterior ou até pela via judicial. Significa dizer 

que não se retira do credor a possibilidade de se efetuar a cobrança do 
crédito se for a hipótese. 

 

Ressalta de logo que cada empresa que tenha sido cobrado 
indevidamente valor a título de locação de maquina e locação de 

maquina inativa, caberá a cada uma o aforamento da ação  especifica 

para restituição do valor cobrado débitado em suas conta corrente a este 
titulo, mormente aquelas que sofreram danos materiais( juros de 

qualquer natrueza aplicada pela instituição bancária – utilização de 

limite para cobertura desta cobrança), além de danos morais e mateirias 
de outra natureza. 

 

Por fim,  roga a concessão da inversão do ônus da prova,  
uma vez que o Requerido tem melhores condições de produzir a prova 

essencial ao deslinde do litígio, sendo ela responsável pela elaboração 

de todos os documentos, consoante artigo 6º, VIII, do Código de Defesa 
do Consumidor. 

 

 
DOS PEDIDOS 
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Em razão do exposto, tendo sido demonstrado o cabal 

atendimento aos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de 
urgência, requer o Autor, com base na documentação e relatos 

apresentados, a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar o 

seguinte: 
 

a) O cancelamento da cobrança a título de locação de 

maquina(maquineta),  e locação de maquina inativa(maquineta), 

pacote não contratado. 

   
b)Para fazer cumprir a ordem, requer seja expedido 

mandado em regime de urgência ao  Acionado,  indicado nesta peça. 

 
c)A concessão da tutela provisória de urgência acima 

pleiteada, com imposição de multa diária (astreintes) em caso de 

descumprimento, conforme previsão do artigo 537 do Código de 
Processo Civil c/c artigo 84, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, 

tudo já em sede de tutela provisória, para dotar de ampla eficácia a r. 

decisão e coibir o descumprimento injustificado por parte dos réus. 
 

d)A dispensa do pagamento das custas, emolumentos e 

outros encargos, em vista do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347/85; 
 

e)A citação do Requerido no endereço indicado na 

exordial, para querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 
(quinze) dias querendo.  

 

f) Em caso de descumprimento da ordem liminar seja 
aplicada multas  não infeior a R$ 1.000,00 ( hum mil reais dias) ao 

Acionados  independentemente de responder por danos na forma da lei. 
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g) Pagamento de honorários a serem arbitrados por V.Exa., 
 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito,admitidos, especialmente por meio de prova documental. 
 

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para 
efeitos fiscais, vez que, em razão da natureza da ação, posta-se 

indeterminável. 

 
Nestes termos, 

 Pede deferimento. 

 
Salvador, 15 de maio de 2020. 

 

RITA DE CÁSSIA DA SILVA ALVES 
OAB/BA 12.111 


