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VISTOS, ETC. 
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORAS DE MESAS TELEFÔNICAS NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL – SINTTEL/RS contra SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S/A por meio da qual o sindicato-autor 
pretende a concessão de medida liminar inaudita altera parte, em sede de tutela de urgência, para 
que seja determinado que a empresa ré cumpra as seguintes obrigações, sob pena de pagamento 
de multa: 
a) fornecimento para cada um dos empregados, antes do início da jornada de trabalho e mediante 
recibo, dos seguintes itens de proteção: máscaras, álcool gel antisséptico 70% e luvas; 
b) orientação, pelos meios disponíveis, sobre a utilização dos produtos, bem como da correta 
forma de lavar as mãos; 
c) orientação aos empregados para não compartilhar os itens de uso pessoal; 
d) manutenção do ambiente de trabalho limpo e arejado; 
e) abstenção de envio dos empregados para os locais com alto risco de contágio. 
Fundamenta sua pretensão na pandemia decorrente do novo coronavírus e, ainda, no fato de que, 
a empresa demandada, até o momento da propositura da presente ação, não teria adotado 
quaisquer medidas visando a proteção dos seus empregados. 
Destaca também o sindicato demandante que os empregados da ré laboram na área de instalação 
e manutenção de telefonia e internet da empresa OI S/A havendo tanto os que exercem suas 
atividades externamente bem como aqueles que têm trabalho administrativo interno ressaltando 
que, por se tratar da área de telecomunicações, a demandada está inclusa nas atividades 
essenciais não podendo simplesmente parar suas atividades impondo-se, em razão disso, a 
garantia da segurança dos trabalhadores que lhe prestam serviços. 
 
Decido. 
De início cabe ressaltar que a legitimidade do sindicato-autor para a propositura da presente ação 
civil pública é inegável e encontra amparo nos artigos 8o, inciso III, 129, § 1o, da Constituição 
Federal de 1988, art. 5o, inciso V, da Lei 7.347/1985, e art. 82, inciso IV, da Lei 8.078/1990. 
Ultrapassada tal questão, de modo a contextualizar a situação posta nos autos, é de suma 
importância gizar que em 30 de janeiro de 2020 foi declarada Situação de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, em 11.03.2020, 
houve a declaração de situação de Pandemia pela propagação mundial do novo agente do 
coronavírus, causador da doença COVID-19, o que vem ocasionando considerável alteração na 
rotina dos cidadãos em âmbito mundial. 
No Brasil houve a declaração de Situação de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020) e editada a Lei 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que além da declaração de emergência em saúde pública, 
dispôs medidas para o enfrentamento da situação decorrente do novo coronavírus. 
Ademais, no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul houve o reconhecimento e a declaração de 
estado de calamidade pública, conforme Mensagem Presidencial no 93/2020, aprovada pelo 
Congresso Nacional, e Decreto Estadual 55.128, de 19 de março de 2020. 



É também de conhecimento público que a maior parte dos trabalhadores recebeu a orientação 
para exercer suas atividades através de teletrabalho e, ainda, que progressivamente vem sendo 
adotadas medidas restritivas em relação à circulação de pessoas e funcionamento de 
estabelecimentos comerciais, bem como, sabe-se que houve o regramento por parte do Poder 
Executivo de quais seriam as atividades consideradas como essenciais (Decreto 10282 de 10 de 
março de 2020) dentre as quais se inserem as desempenhadas pelo trabalhadores representados 
pelo sindicato-autor. 
A essencialidade das atividades desse grupo específico de trabalhadores, entretanto, deve ser 
sopesada com o dever legal do empregador de assegurar condições de trabalho aos seus 
empregados em ambiente sadio (artigo 225 da CF/88 c/c artigo 157, I, da CLT e artigo 19, §1o, da 
Lei 8213/91) e, ainda, com o fato de que a saúde é direito fundamental de todo o cidadão 
brasileiro (artigo 6o da CF/88) sendo também garantido de forma expressa aos trabalhadores pelo 
inciso XXII do artigo 7o da Constituição Federal de 1988 o direito à redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
Em tal contexto, no qual não há como cogitar da cessação das atividades da empresa ré e se 
levando também em consideração que no caso concreto o bem jurídico a ser tutelado é a saúde 
dos trabalhadores considero que aqui se fazem plenamente presentes os requisitos elencados no 
artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, 
sendo imperativa a manifestação imediata do Poder Judiciário acerca da questão posta, inclusive 
em caráter liminar independentemente da oitiva da parte adversa. 
Assim, por todos os fundamentos acima expostos, acolho em parte os pedidos formulados pelo 
sindicato- autor para determinar que a empresa ré, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 
implemente as seguintes medidas no intuito de resguardar a saúde de seus empregados ante a 
grave situação decorrente da Pandemia pela propagação mundial do novo agente do coronavírus, 
causador da doença COVID-19: 
a) estabeleça programa de orientação aos empregados a respeito das medidas preventivas no 
combate ao coronavírus embasado nas informações tornadas públicas pelo Ministério da Saúde e 
Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, especialmente quanto à higienização das mãos 
com o uso de água e sabão, não compartilhamento de objetos pessoais e manutenção dos 
ambientes bem ventilados ( https://coronavirus.saude.gov.br/), devendo haver ampla divulgação 
de tais informações tanto de forma online, na rede interna da empresa, como também mediante a 
aposição de cartazes em locais de fácil visualização dentro do estabelecimento devendo haver 
fiscalização efetiva por parte das chefias quanto ao cumprimento de tais medidas; 
b) disponibilize aos seus empregados papel toalha, sabonete líquido e álcool gel 70% sendo que, 
especificamente para aqueles que exercem atividades externas, deverá ser fornecido tal material 
para uso individual mediante recibo; 
c) mantenha o meio ambiente de trabalho devidamente arejado, consoante orientação do 
Ministério da Saúde, e, ainda, garanta a regular higienização do local com a utilização de álcool 
70% ou água sanitária nas superfícies e objetos utilizados pelos empregados. 
Rejeito o pedido no que tange ao fornecimento de luvas e máscaras haja vista que vem sendo 
amplamente divulgado por autoridades e especialistas da área de saúde que não são meios 
adequados ou efetivos à prevenção da doença causada pelo coronavírus, sendo o seu uso 
recomendado unicamente aos pacientes já diagnosticados com a doença, ou que tem fortes 
suspeitas de tê-la contraído, e, ainda, aos cuidadores dos pacientes e profissionais da área da 
saúde descabendo, portanto, o uso irrestrito e indiscriminado de tais equipamentos pela 
população em geral sob pena, inclusive, de que se tornem escassos para aqueles que de fato 
devem utilizá-los o que ensejaria consequências sociais ainda mais danosas. 
A respeito das máscaras são esclarecedoras as informações que constam no endereço 
eletrônico https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/saiba-quando-
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e-eficaz-utilizar-a- mascara-de-protecao em especial no sentido de que “O uso da máscara de 
proteção é recomendado às pessoas que apresentam sintomas respiratórios, como tosse, espirros 
ou dificuldades em respirar. A utilização serve para evitar a transmissão no coronavírus para as 
pessoas ao seu redor e no momento em que for procurar o atendimento médico. Também é 
indicada para pessoas (incluindo familiares) que prestam atendimento aos indivíduos com suspeita 
ou confirmação de coronavírus. A recomendação também se destina aos profissionais de saúde. 
Eles devem utilizar a máscara ao entrar em uma sala com pacientes ou quando for tratar um 
indivíduo com sintomas respiratórios.”, ou seja, tal equipamento não se destina à prevenção não 
havendo utilidade no seu fornecimento aos empregados da ré. 
Já no que se refere às luvas, é esclarecedora a entrevista concedida pelo infectologista Renato 
Grinbaum, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) (conteúdo no endereço 
eletrônico https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/13/uso-de-luvas-protege-
contra-o- coronavirus.ghtml) Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) na qual esse explica que 
seria uma prática prejudicial na medida em que “Se a pessoa, usando as luvas, encostar em uma 
superfície contaminada e, em seguida, levar a mão aos olhos, à boca ou ao interior do nariz, 
entrará em contato com o vírus da mesma forma” e ainda que “Ninguém tem o hábito de lavar as 
luvas. Além disso, o plástico vai concentrar a secreção por mais tempo que a pele. Não faz sentido 
algum”. 
Também há que ser rejeitado, justamente pelo caráter de essencialidade da atividade da ré, o 
pedido referente à abstenção de envio dos empregados para locais com alto risco de contágio, 
não apenas porque já se determinou que a demandada adote todas as medidas de proteção, 
reconhecidas como eficazes pelos órgãos de saúde pública, como ainda, porque a atividade dos 
substituídos não os coloca na linha de frente do combate à doença (como é o caso, por exemplo, 
dos trabalhadores da área de saúde que mantêm contato direto com pacientes com diagnóstico 
ou suspeita da Covid19) do que decorre a presunção de que não executariam suas tarefas em 
locais onde haja “alto risco de contágio”. 
Determino, por fim, que o não cumprimento de tais obrigações no prazo estipulado, dada a 
gravidade e urgência que envolvem o caso dos autos, implicará no pagamento de multa diária de 
R$10.000,00 (aplicação dos artigos 497 e 500 do CPC) a reverter em favor de instituições de saúde 
pública com destinação para a aquisição de equipamentos indispensáveis ao tratamento de 
pacientes acometidos pela Covid19 tais como respiradores/ventiladores. 
Inclua-se em pauta. 
Ciência ao Ministério Público do Trabalho conforme art. 5o, §1o, Lei no 7.347/1985 
Intimem-se as partes em regime de plantão inclusive no sentido de que, dado o caráter de 
urgência, os prazos supra não estão abrangidos pela suspensão processual em curso no âmbito da 
4aRegião. 
Nada mais. 
 
André Ibaños Pereira Juiz do Trabalho 
PORTO ALEGRE/RS, 24 de março de 2020. 
ANDRE IBANOS PEREIRA 
Juiz do Trabalho Titular 
 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/03/saiba-quando-e-eficaz-utilizar-a-
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/13/uso-de-luvas-protege-contra-o-
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/13/uso-de-luvas-protege-contra-o-

