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IMPETRANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 

AUTORIDADE COATORA: Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Brasília-DF

DECISÃO-

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

contra ato daCORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT  Exma. Juíza da 04ª Vara do Trabalho de

Elysangela De Souza Castro Dickel, que, nos autos da Ação Civil Coletiva n.Brasília/DF, 

0000310-92.2020.5.10.0004, movida pela FED NAC DOS TRAB EM EMPRESAS CORREIOS

 em face da , TELEG E SIMILARES impetrante deferiu tutela de urgência, para determinar que

a empresa pública “se abstenha de suspender o regime de trabalho remoto, na forma
estabelecida no “Plano de Ação” (fls. 36/44 do pdf), dos empregados que coabitam com
pessoas inseridas no grupo de risco para o Covid-19, bem como os que possuam filhos
em idade escolar ou inferior, e que necessitem da assistência de um dos pais, enquanto
estiver em curso o estado de calamidade pública decorrente da pandemia, sob pena de
multa diária, por empregado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reversível ao FAT-
Fundo de Amparo ao Trabalhador”.

A impetrante argui a nulidade da decisão do Juízo  originário da causa,

o  primeiro grau de jurisdição, uma vez que, tratando-se de pedido liminar em Ação Civil Coletiva,

não foi intimada a manifestar-se previamente, nos termos do art. 2º da Lei n. 8.437/92. Levanta,

ainda, a falta de interesse de agir da Federação, porquanto, “na tentativa de manter a

regularidade do serviço público postal, ESSENCIAL, em favor de toda a população brasileira, a

ECT, ao contrário do que suscitado pela FENTECT, apenas CONVIDOU aqueles empregados

que não se enquadrem no conceito de grupo de risco definido pela OMS, para retorno ao

 (fl. 08). trabalho”

No mérito, a parte autora sustenta que vem tomando diversas medidas no

combate à pandemia do Covid-19, para proteção dos seus trabalhadores, entre as quais se

destacam:  a determinação para que gestantes, lactantes e grupos de risco (pessoas com 60a)

anos ou mais e pessoas imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves),

classificadas pela OMS, executem seu trabalho na modalidade remota pelo período de 30 dias; e 

 a autorização, via conveniência da chefia imediata e em acréscimo às diretrizes da OMS, aosb)

empregados que residam com gestantes, lactantes e grupos de risco ou que possuam filhos em

idade escolar ou inferior, e que necessitam da assistência de um dos pais, da execução das suas

atribuições de forma remota, enquanto vigorar a norma local que suspende as atividades

escolares ou em creches por motivo de força maior. 
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A impetrante narra, porém, que houve mais adesão do que o esperado, bem

como o acréscimo de demanda no serviço público postal, inclusive para envio, tratamento,

transporte e entrega de objeto de interesse público e social. Diante disso, afirma que convidou

para retorno ao trabalho somente os empregados que não se enquadram no conceito de grupo

de risco definido pela OMS. Assim, defende que a empresa não violou qualquer direito dos

empregados, tampouco procedeu de modo temerário com aqueles empregados enquadrados

como grupo de risco para a pandemia.

Aduz, ainda, que a ECT valeu-se “da mera tentativa de sensibilização de seu

corpo de colaboradores, que se encontram aptos ao laborar, para cumprirem com sua jornada de

trabalho presencialmente, na tentativa de fazer com que a população brasileira não seja ainda

mais afetada. Ademais, finda o prazo inicialmente deferido para que tais empregados laborem

por trabalho remoto (30/04/2020), tais empregados, consoante o documento Ofício DIGOV-

PRESI (13825534), em anexo, “serão convidados a validar a permanência da situação declarada

à época do Ofício Circular PRESIDÊNCIA (13251131)”, enquanto que os empregados do grupo

 (fl. 24).de risco serão mantidos em trabalho remoto”

Por fim, complementa que “a r. decisão impugnada, data venia, viola os direitos

da ECT em prover os postos de trabalho que se encontram em déficit, viola os direitos dos

empregados que gostariam de retornar ao trabalho e viola o direito da população a ter o serviço

público postal, ESSENCIAL, prestado de modo contínuo e adequado por esta Empresa Pública”

(fl. 25).

Diante disso, postula, de forma liminar, o sobrestamento dos “efeitos da tutela de

urgência deferida na Ação Coletiva nº 0000310-92.2020.5.10.0004, de modo a permitir que a

ECT possa manter a atuação que vem realizando em relação à deferência do trabalho remoto

apenas àqueles empregados que compõem o grupo de risco para a COVID-19, de forma que

para os demais empregados, mantenha-se o trabalho remoto apenas em casos excepcionais,

devidamente comprovado pelo respectivo empregado que efetivamente tenha necessidade

 (fl 45).imprescindível de continuar a laborar em trabalho remoto”

Vejamos.

De início, rememore-se que o art. 300 do CPC/2015 prevê que a tutela de

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, autoriza a

concessão de liminar quando houver fundamento relevante e do ato puder resultar a ineficácia da

medida.

Pois bem. É fato público e notório que o mundo vive um momento excepcional,

decorrente do avanço de uma doença pouco conhecida (Covid-19), cujos efeitos irradiam-se em

milhões de pessoas doentes e milhares de mortos. À vista disso, faz-se necessário decisões

rápidas e, por vezes, distintas, com o fito de proteger a vida, saúde e a incolumidade pública.
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   A proteção à vida humana com dignidade é o bem primeiro  a ser preservado

em quaisquer sociedades humanas,  postulado esse fundamental que   precede inclusive às

garantias depois  consagradas em Constituições fundadas sob as  premissas expressas  do

Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, a exemplo da Constituição da

República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso IV).  

    Em síntese, sempre que houver ameaça concreta ao dilaceramento da vida

humana, de uma, de milhares ou de milhões de pessoas,  impõe-se a adoção, pela sociedade

organizada e pelos governos(em sentido lato),  de  medidas concretas preventivas  capazes de

evitar as respectivas tragédias,  as quais podem ser exponenciais em tempos de pandemia

seguida  de  aversão ao conhecimento científico ou  de  ausência da sensibilidade  pela vida

humana do outro ou da outra que não lhe guarda proximidade familiar ou seja  do seu círculo

próximo de amizades.

No caso, é incontroverso que a Organização Mundial da Saúde (OMS)

recomenda a todos os povos o isolamento social, como medida mais eficaz, para assegurar a

saúde e a vida, notadamente das pessoas enquadradas no grupo de risco.

   De  igual modo, é  consenso no seio da  comunidade  da área de saúde e do

meio ambiente, notadamente entre pesquisadores nacionais e internacionais, cientistas de áreas

diversas, virologistas, epidemiologistas e outros profissionais dedicados a  estudos de tal

natureza durante anos ou décadas, que inexiste alternativa, para o combate efetivo ao

coronavírus- Covid-19, fora do rigoroso isolamento social. 

  Entre outras inúmeras manifestações de autoridades a respeito da

imprescindibilidade do isolamento social sem trégua durante a pandemia do coronavírus, isto é,

estamos tratando da opinião   de estudiosos  atentos à preservação de  vidas humanas, destaco

que assim se expressaram o virologista italiano disponível emRoberto Burioni(  https://www1.

folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/contencao-social-deve-ser-adotada-sem-hesitacao-diz-

l.  Acesso em 19 de abril de 2020), o cientista norte-americano  virologista-italiano.shtm Anthony

( disponível em . Acesso em 19 deFauci https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52239163

abril de 2020) e a médica infectologista brasileira (disponível em Carla Guerra https://br.

blastingnews.com/ciencia-saude/2020/03/coronavirus-medica-que-tratou-a-primeira-vitima-no-

. Acesso em 19 de abril debrasil-recomenda-isolamento-domiliciar-003092735.html

2020),  além  de tantas outras entidades brasileiras muito relevantes no campo da ciência e da

pesquisa médica,as seguintes:  Conselho Nacional de Saúde, Sociedade Brasileira de

Infectologia, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Sociedade  Brasileira de Geriatria e

Gerontologia, Associação Paulista de Medicina,  Associação Brasileira de

Climatério,   Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, Sociedade

brasileira de Mastologia, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular,

Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica,Associação  Médica Brasileira, Sociedade

Brasileira de  Cirurgia Oncológica, Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Sociedade
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Brasileira de Imunizações, Sociedade Brasileira de Ortopedia  e traumatologia, Sociedade

Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Associação Brasileira

de Alergia e Imunologia, Associação de Medicina Intensiva Brasileira,Conselho  Federal de

Farmácia,Associação Brasileira de Estomaterapia, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia,

Academia Brasileira de Ciências e Associação de Câncer de Boca e Garganta( disponível em

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/25/sociedade-brasileira-de-infectologia-diz-que-

distanciamento-social-e-fundamental-para-conter-o-coronavirus.ghtml.  Acesso em 19 de abril de

2020)

Nesse contexto, mostra-se louvável a medida interna da impetrante, no sentido

de concretizar um , com o escopo principal de implantar imediatamente o“Plano de Ação Geral”

regime de trabalho remoto para aqueles que se encontram no grupo de risco descrito pela OMS,

bem como para os empregados que coabitam com pessoas qualificadas no mesmo grupo de

risco, inclusive os que possuam filhos em idade escolar ou inferior, e que necessitem da

assistência de um dos pais.

Todavia, não se mostra razoável o retrocesso e a convocação de empregados, in

, dos trabalhadores em convívio com grupo de risco ou com filhos que necessitam decasu

assistência dos pais, quando inexistem diretrizes científicas de que tais pessoas, na labuta

normal, não ofereçam mais riscos aos entes queridos em coabitação.

É que o princípio da livre iniciativa, mormente na situação atual, não pode

solapar os direitos fundamentais à saúde e à vida, revelando-se desproporcional a nova medida

imposta pela impetrante.

 Não existe livre iniciativa sem direito à vida humana. A pandemia somente será

controlada se houver medidas de isolamento social, como diz a ciência de maneira uniforme. 

       Não se pode autorizar o trabalho que pode vitimar de maneira fatal  os

familiares dos trabalhadores e expandir ainda mais a pandemia que abalou o mundo inteiro. 

  A pandemia passará, e passará com menos sofrimento humano,  quando  as

cautelas da ciência e da medicina forem observadas em sua totalidade. A economia voltará a

funcionar regularmente depois da pandemia  e poderá produzir  menos injustiça social, desde

que desperte no conjunto da sociedade mundial  sentimentos concretos de respeito à vida

humana e ao trabalho digno,  seja nas épocas de pandemia ou de pandemia silenciosa de

destruição de direitos sociais pelos poderes da República,  tudo sob o falso manto da

modernidade e da inevitabilidade das tragédias laborais.

 Milhares de pessoas morreram no mundo inteiro nas últimas semanas por força

do coronavírus, sendo quase três mil seres humanos no Brasil, segundo dados oficiais do

Ministério da Saúde do final de tarde deste 19 de abril de 2020. 
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   Não resta outra alternativa, caso queiramos preservar vidas humanas, senão

observar o rigoroso isolamento social entre as pessoas.   

Registre-se que a alegação de mero convite é teratológica, porquanto o

empregador detém poder diretivo, sendo certo que, por corolário, o empregado submete-se, em

subordinação jurídica, a todas as recomendações e determinações do patrão, sob pena de

punição disciplinar.

Além disso, os argumentos de que houve mais adesão ao teletrabalho do que o

esperado e de aumento de demanda do comércio eletrônico não justificam os atos de

convocação da impetrante. Nesse sentido, concordo plenamente com a juíza de primeiro grau,

magistrada Elisângela Dickel, para quem: “quando se trata do comércio eletrônico (ecommerce),

a ECT não detém o monopólio do mercado, pelo contrário, neste segmento, a Ré presta serviços

em regime concorrencial com outras empresas. Em outras palavras, para atender a demanda

decorrente do a e-commerce, legislação vigente permite a atuação no mercado de outras

empresas, em concorrência com a empresa pública que, no cenário atual, somando forças à Ré,

.podem suprir o crescimento da demanda decorrente do isolamento social por conta do Covid-19”

Por fim, dada a situação excepcional, mostra-se desnecessário o cumprimento

formal da intimação prévia, a que alude o art. 2º da Lei n. 8.437/92, notadamente porque os

princípios da ampla de defesa e do contraditório foram resguardados, ainda que de forma

diferida. Do mesmo modo, não há falar em falta de interesse de agir da Federação, quando do

ajuizamento da reclamação trabalhista originária, visto que a parte autora ajuizou ação adequada

à tutela jurisdicional que vindicou, tendo a ré/impetrante resistido à sua pretensão, o que

evidencia a utilidade e necessidade da demanda trabalhista.

Ante o exposto, presente a probabilidade do direito, além do perigo de dano,

mantenho integralmente a tutela de urgência concedida na origem. Indefiro o pedido liminar

deste mandamus.

Dê-se ciência à impetrante. 

Oficie-se à autoridade coatora para que preste as informações no prazo referido

no artigo 7º, I, da Lei nº 12.016/2009.

Notifique-se a parte litisconsorte, assinando-lhe também o prazo de 10 dias para

manifestação. 

Brasília-DF, 19 de abril de 2020.

 

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO

Desembargador do Trabalho
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