
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
GAB. DESA. SÔNIA DAS DORES DIONÍSIO MENDES
MSCiv 0000035-92.2022.5.17.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPIRITO SANTO
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 10ª VARA DO TRABALHO DE VITORIA

Vistos os autos passo a proferir a seguinte,

DECISÃO:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo SINDIPETRO –

ES  SINDICATO  DOS  PETROLEIROS  NA  INDÚSTRIA  DE  EXPLORAÇÃO,  PESQUISA,

PERFURAÇÃO,  PRODUÇÃO,  REFINO,  ARMAZENAGEM,  TRANSPORTE DE PETRÓLEO

BRUTO E DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS E GÁS NATURAL,  GERAÇÃO DE ENERGIA

ORIUNDA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL, PETROQUÍMICAS, QUÍMICAS, EMPRESAS

PRESTADORAS  DE  SERVIÇOS  NAS  ALUDIDAS  ATIVIDADES  ECONÔMICAS  DO

PETRÓLEO E GÁS NATURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra decisão do MM. Juiz

Substituto da 10ª Vara do Trabalho de Vitória, Dr. Maurício Cortes Neves Leal, que nos autos da Ação

Coletiva 0000021-78.2022.5.17.0010, indeferiu pedido de Tutela de urgência na qual objetivou que os

substituídos pertencentes a grupo de risco permanecessem em home office, ou seja, em trabalho remoto.

Sustenta sua pretensão,  argumentando que apesar  da situação agravada pela

nova variante ômicron da COVID-19, e o vírus H3N2 (Influenza), a Petrobras e a Transpetro, Rés na ação

originária, determinaram que os trabalhadores integrantes desse grupo que se encontravam em regime de

trabalho remoto, retornassem ao trabalho presencial, desprezando a elevação dos números de contágio e

de óbitos provocados pela Covid-19.

Argumenta em síntese, que a atividade presencial foi programada para Janeiro/

2022, e mesmo frente à atual situação, de altos índices de contágio da COVID-19 e da Influenza H3N2, as

Empresas persistiram em ignorar os riscos que o retorno presencial acarretará à vida destes trabalhadores

em ambiente em que haverá grande circulação de pessoas, ignorando o fato de que a população capixaba

ainda não completou ciclo vacinal considerado seguro pelas autoridades sanitárias.

Acresce  também,  que  a  nova  variante  do  coronavírus  (Ômicron)  apresenta

maior risco de propagação, aumentando as chances de infecção, e que o “pico” do contágio, segundo

análise e estudos dos Especialistas, ocorrerá nas próximas semanas.

Por fim, diz que o adiamento do retorno presencial não enseja e não ensejaria

nenhum risco ao resultado útil do trabalho, consoante o ocorrido nos últimos dois anos.

Com base em tais argumentos, requer a cassação da decisão de primeiro grau, e

a concessão de Liminar destinada a cominar as Empresas a “suspender o retorno ao regime de trabalho

presencial para os substituídos, mantendo-os em regime de home office, sob pena de multa diária de, no
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mínimo,  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  em  caso  de  descumprimento,  reversíveis  aos  empregados

eventualmente prejudicados”.(sic, pag 18, ID. 642fe6f da inicial).

Pois bem. 

O Impetrante tem razão.

Primeiro, porque a decisão da autoridade apontada como coatora, foi exarada

nos seguintes termos:

“Não  tenho  por  razoável  deferir  o  provimento  requerido

antecipadamente no presente momento, por ser a cognição demasiadamente sumária. O

pleito carece de uma instrução que somente será obtido quando da primeira audiência.

Tendo em vista que a reclamada já foi notificada, aguarde-se a

audiência designada.”.

Ora! Por certo que este tipo generalista ofende a principiologia do art. 93, IX da

CFB e ao sistema normativo infraconstitucional, que a despeito de conferir autonomia e independência ao

Juiz, obriga decisão analítica, seja ela sustentada em fato ou em tese jurídica. Não admite decisões que

apenas aparentem motivação.

Ainda que a decisão se revestisse dos requisitos constitucionais, não restaria

dúvida de que reclama medida preventiva do direito líquido e certo dos substituídos pertencentes ao grupo

de  risco,  eis  que  além  de  ofender  a  principiologia  da  Lei  de  Emergência  Sanitária  editada  em

fevereiro/2020, que remete obediência a protocolo e recomendação internacional (Lei 13.976/2020), viola

o disposto no caput do art. 8º da CLT, cuja primazia continua sendo a prevalência do interesse público em

detrimento do direito individual, seja ele de lucro ou não.

Como se não bastasse, havemos de recordar que a Pandemia do COVID-19,

declarada  pela  OMS  em  11.03.2020,  provocou  impactos  significativos  nas  relações  do  trabalho  em

decorrência do necessário isolamento social para redução do contágio, ao ponto de o Congresso Nacional

ter editado o DL 06/2020. Não obstante sua finalidade (calamidade pública) e tempo de vigência, não

podemos perder de vista que o norte central é o estado de fato e a norma jurídica.

E dentro deste contexto, para lá de essencial, estamos vivenciando estatísticas

de  instituições  especializadas  que  informam, nesta  semana de início do  mês  fevereiro/2022,  mais  de

77.000 (setenta e sete mil) contaminados por dia, e lotação hospitalar próxima do limite máximo das

unidades hospitalares públicas e privadas, sob o gravame de elevadas taxas de internações infantis, como

mostra, p. ex, o sítio https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/01/27/variante-omicron-provoca-

aumento-inedito-de-internacoes-em-utis-pediatricas.ghtml (visitado em 02/02/2022).

Além do contexto nacional, temos o fato de o Estado do Espírito Santo, que

vivenciava uma certa estabilidade sanitária até o final de 2021, passou a ser um dos Estados com uma das

mais altas taxas de contaminação da Influenza H3N2 e da nova variante da COVID-19, ao ponto de o

número de novos casos e de óbitos, comparado com os últimos 14 dias da data de hoje, 02/02/2022, ter
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saltado para 171,19%, e 153,86% respectivamente. (cfr. em https://coronavirus.es.gov.br/painel-covid-19-

es?fbclid=IwAR2_iwAQIizTOpKDCGYVjVWvtnYvSLWE4LuBxD6gFY97xXYu4lJ0yp7X8WU.

Desta  maneira,  como o  Estado democrático  de  direito  é  infenso  a  decisões

generalistas, bem como a atos empresariais, sobremaneira os oriundos de Estatais – submetidas ao rigor

do caput do art. 37 da CFB-, que vulneram o dever de obediência à legalidade e ao resguardo da saúde

pública, e essencialmente de seus empregados (arts. 1º, 3º, IV, 6º, caput da CFB), não resta dúvida de que

o Impetrante tem razão. 

Aliás,  neste  desiderato  e  a  propósito  do  alcance  temporal  da  emergência

sanitária/regime de calamidade pública, o STF, através do e. Ministro Ricardo Lewandowski, assim se

manifestou:

“Na espécie, embora a vigência da Lei n°

13.979/2020,  de  forma  tecnicamente  imperfeita,  esteja  vinculada

àquela do Decreto Legislativo n° 6/2020, que decretou a calamidade

pública  para  fins  exclusivamente  fiscais,  repita-se,  vencendo  em

31de dezembro de 2020, não se pode excluir, neste juízo precário e

efêmero, próprio da presente fase processual, a conjectura segundo

a  qual  a  verdadeira  intenção  dos  legisladores  tenha  sido  a  de

manter  as  medidas  profiláticas  e  terapêuticas  extraordinárias,

preconizadas naquele diploma normativo, pelo tempo necessário à

superação  da  fase  mais  crítica  da  pandemia,  mesmo  porque  à

época de sua edição não lhes era dado antever a surpreendente

persistência  e  letalidade  da  doença.  Tal  fato,  porém,  segundo

demonstram  as  evidências  empíricas,  ainda  está  longe  de

materializar-se.  Pelo contrário,  a insidiosa moléstia causada pelo

novo  coronavírus  segue  infectando  e  matando  pessoas,em  ritmo

acelerado,  especialmente  as  mais  idosas,  acometidas  por

comorbidades ou fisicamente debilitadas. Por isso,  a prudência  -

amparada nos princípios da prevenção e da precaução, que devem

reger as decisões em matéria de saúde pública -aconselha que as

medidas excepcionais abrigadas na Lei n° 13.979/2020 continuem,

por enquanto, a integrar o arsenal das autoridades sanitárias para

combater  a  pandemia.”  (  ADI  6.625  MC/DF,  DJE  12/04/2021).

grifo nosso

Portanto, reconheço a urgência da medida pleiteada, seja pela importância do

bem  tutelado,  envolvendo  resguardo  do  direito  fundamental  à  saúde  coletiva  (art.  6º,  caput,  da

Constituição Federal), seja porque a determinação empresarial viola a obrigação prevista art. 483, “c” da

CLT.

CONSEQUENTEMENTE, DEFIRO  a  LIMINAR  para  ordenar  que  a

PETROBRAS  e  TRANSPETRO,  Rés  na  Ação  originária  nº  0000021-78.2022.5.17.0010,  se
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ABSTENHAM de exigir retorno ao trabalho presencial dos Empregados que pertençam ao grupo de risco

conceituado pelas normativas dos órgãos científicos integrantes do Ministério da Saúde e da OMS que se

mantinham sob o regime do trabalho remoto, até o reconhecimento formal pelo Governo do Estado do

Espírito Santo de que os efeitos causados pela Covid-19 e H3N2 estejam controlados, sob pena de

astreintes  no  importe  de  1/30  do  salário  de  cada  substituído  por  dia  de  descumprimento,  sem

prejuízo de incursão no delito de que trata o ar. 330 do Código Penal.

Expeça-se o Mandado que deverá ser cumprido por Oficial de Plantão.

Em seguida, dê-se ciência à autoridade coatora do inteiro conteúdo da presente

decisão e para que preste as informações que entender pertinente no prazo previsto no art. 7º, I, da Lei

12.016/2009.

Intimem-se o Impetrante, bem como o(s) terceiro(s) interessado(s) através do

advogado cadastrado nos autos da ação originária (ACPCiv 0000021-78.2022.5.17.0010).

Cumprida  a  ordem e  transcorrido  o  prazo  legal,  ao  Ministério  Público  por

idêntico prazo, nos termos do § 2º do art. 188, do Regimento Interno.

Apresentadas as manifestações, retornem os autos.

Vitória, 02/02/2022

VITORIA/ES, 02 de fevereiro de 2022.

SONIA DAS DORES DIONISIO MENDES

Desembargadora Federal do Trabalho
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