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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO DA 12ª REGIÃO, presentado pelo Procurador do Trabalho que esta 
peça subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, 
respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, em atenção à intimação de 
ID. 1e5818e, expor e requerer o quanto segue. 

 
Relatório 
 

Trata-se de ação de caráter coletivo ajuizada pelo ente SINDPD/SC em 
face do SERPRO em que se pleiteia:  
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 O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo em 02.10.2020 (id. 
7ab8e43).  
 
 Em 04.10.2020, o sindicato-autor requereu a reconsideração da decisão 
que indeferiu a tutela de urgência (id. cb2a625): 
 

 
 

 
 
 
 Em 11.11.2020, a ré apresentou contestação (id. 08572d5):  
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 Na peça de contestação, a ré indica as medidas propostas para reduzir 
os riscos de contaminação pelo novo coronavírus, quando do retorno do 
atendimento presencial:  
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 Em 13.11.2020, a ré apresentou manifestação sobre o pedido de 
reconsideração (id. ff4408a). Esclareceu que os trabalhadores do grupo de risco 
à COVID-19 retornarão no início de janeiro de 2021. Reproduzo a seguir alguns 
excertos relevantes:  
 

 
 

 
É o relatório. 
 
 
 
Análise jurídica da questão  
 
  
 Analisando-se as peças e documentos coligidos aos autos, em 
especial, as manifestações da demandada, verifica-se que esta propõe a 
adoção de medidas mitigadoras dos riscos de contaminação de seus 
empregados pelo Sars-Cov-2.  
 
 
 Em relação aos trabalhadores não integrantes do grupo de risco, a partir 
da análise da documentação juntada pela ré, verifica-se que esta informou o 
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fornecimento de máscaras de tecidos, quando o mais recomendável seria o 
fornecimento de máscaras descartáveis diariamente, especialmente do tipo 
FPP2.  
 
 Ademais, não constam informações sobre a testagem periódica de 
trabalhadores, a fim de se prevenir que trabalhadores contaminados e 
assintomáticos estejam no local de trabalho, expondo outros trabalhadores 
ao vírus.  
 
 Outro aspecto que chama a atenção é que a retomada do atendimento 
presencial no momento em que a imprensa divulga dados apontando o 
aumento de casos de contaminação em SC:  
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Igualmente são observadas falhas em termos de adoção de medidas 

para tutela dos trabalhadores integrantes do chamado grupo de risco, o qual 
contempla, inter alia: 
 

- Pessoas com 60 anos ou mais; 
– Pessoas com deficiência; 
- Gestantes; 
- Lactantes; 
- Pessoas portadoras de doenças crônicas, imunocomprometidos e 
pessoas com doenças preexistentes, tais como hipertensão arterial, 
diabetes, doença cardíaca, doença pulmonar, neoplasias, 
transplantados, uso de imunossupressores ou que tenham qualquer 
doença que as coloquem em grupo de risco, conforme normas do 
Ministério da Saúde, devidamente comprovada por atestado médico.  

 
Este órgão ministerial entende que devem ser incluídos no grupo de 

risco todos os trabalhadores que  coabitem, em caráter não transitório, com as 
pessoas que se encontrem no grupo de risco.  
 

Em relação a esses trabalhadores, é necessária a adoção de medidas 
especiais para tutela de sua vida e saúde, porquanto estão sujeitos a risco 
agravado de contaminação. 

 
O dever legal de adoção de medidas especiais de proteção desses (e 

de quaisquer trabalhadores, integrantes ou não do grupo de risco) é corolário 
direto do princípio da precaução, dos direitos à vida, à saúde e ao meio 
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ambiente laboral hígido e seguro. Tais direitos são assegurados tanto pela 
Constituição da República de 1988 quanto por normas internacionais, 
ratificadas pelo Estado brasileiro.  
 
 

 
Sobre a ré recai o dever de precaução, corolário do princípio da 

precaução, cabendo-lhe adotar todas as medidas à sua disposição para evitar 
danos à saúde e à vida de seus trabalhadores diretos e terceirizados.  
 

O referido princípio está insculpido na Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, adotada durante a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), que tomou lugar em 
1992, na cidade do Rio de Janeiro:  

 
“Princípio 15 da Declaração do Rio. Com o fim de proteger o meio 
ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente 
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a 
ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como 
razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis 
para prevenir a degradação ambiental.”  

 
Segundo esse princípio, o fato de uma atividade apresentar “apenas” 

riscos potenciais de gerar prejuízos graves ou irreversíveis ao bem-estar do meio 
ambiente ou aos direitos de terceiros, não confere aos agentes econômicos um 
escudo para justificar sua inação. A mera existência de riscos já justifica a 
adoção de medidas para prevenir que riscos potenciais se transformem em 
danos socioambientais reais.  
 
 
Nos dizeres da Profa. Teresa Ancona Lopez (FDUSP):  
 

“O princípio da precaução, que contém a ideia de prevenção de 
riscos não definidos, não avaliáveis de maneira precisa pela 
comunidade científica, riscos que são hipotéticos, mas que podem 
vir a acontecer, apareceu para proteger a natureza de seus 
desastres; porém, sua tendência é servir de direção em todos os 
ramos do direito que lidem com perigos.” (LOPEZ, Teresa Ancona. 
Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São 
Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 87).  
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Embora este princípio tenha nascido na esfera do direito do meio 

ambiente, hoje, ele pode ser tido como um princípio geral do direito, aplicável, 
portanto, a qualquer ramo do direito. Segundo Teresa Ancona Lopez, o 
princípio da precaução encontra esteio na Constituição da República e no direito 
infraconstitucional:  

 
“Também são fundamentados os princípios da precaução e da 
prevenção no caput do art. 5.º, do Título II, da CF/1988 (…) O art. 
5.º dispõe que ‘Todos são iguais perante a lei, (…) garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros o direito (…) à segurança (…)’. 
Completa essa proteção constitucional a norma do art. 6.º (…), que 
determina que ‘São direitos sociais (…) a segurança, (…)’. (…) A 
precaução tem como objetivo direto a segurança individual e social, 
ou melhor, é um dos modos pelos quais se faz a gestão de riscos, 
riscos esses graves, irreparáveis e incertos (…).”  

“Finalmente, o fundamento da precaução e também da 
prevenção como princípios jurídicos pode vir dos princípios 
inspiradores do sistema (analogia juris), como o princípio da 
segurança, o princípio da ética social, o princípio da função social 
da propriedade e dos contratos, o princípio da dignidade humana, 
o princípio da solidariedade, o princípio do respeito à vida, à saúde, 
à propriedade, o princípio da igualdade substancial no plano 
individual e global, o princípio da reparação integral dos danos. 
Assim como dos princípios gerais de direito, de conhecimento 
universal. Lembraríamos principalmente o alterum non laedere, 
‘deve-se fazer o bem e evitar o mal,’ ‘deve-se respeitar o 
próximo’, ‘deve-se manter a vida em sociedade’, ‘deve-se 
pensar nas gerações futuras’.” 

 
 
 

 
A função central do princípio da precaução é prevenir a emergência de 

danos sociais e ambientais, porquanto estes são frequentemente irreversíveis. 
Não é possível se recuperar uma vida perdida apenas por meio do pagamento 
de uma indenização pecuniária. 

 
A ré tem o dever de agir com precaução na condução de suas 

operações, a fim de não violar os direitos de terceiros (trabalhadores, 
terceirizados).  
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 Quanto ao direito indisponível de todos os trabalhadores ao meio 
ambiente do trabalho hígido e seguro, a Constituição da República de 1988 
erigiu como um dos seus fundamentos o valor social do trabalho em paridade 
com a dignidade da pessoa humana, estabelecendo o trabalho e a segurança 
como direitos sociais e, prevendo como direito do trabalhador a redução dos 
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, 
nos termos do art. 7º, inc. XXII, da CF/88. 

 
O art. 200, inc. VIII associado ao art. 225, da CF/88 tem-se a consagração, 

em matéria trabalhista, do direito ao meio ambiente equilibrado, essencial à 
sadia qualidade de vida do trabalhador, ou seja, a pessoa humana 
trabalhadora tem o direito à implantação de meios de prevenção de acidentes do 
trabalho e enfermidades profissionais, direito este corolário do princípio da 
precaução e da prevenção (Princípio 15 da Declaração do Rio de 1992).  

 
 
Outrossim, o direito ao meio ambiente laboral hígido e seguro é 

assegurado por diversas normas de origem internacional, integrantes da ordem 
jurídica brasileira: 

 
 

 
Direito violado ou sob ameaça de violação em virtude das condutas da ré 
 
Direito ao meio ambiente de trabalho seguro 
 
Normas internacionais garantidoras do direito  
 

Art. 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
 

            Art. XIV da Declaração Americana dos  Direitos e Deveres do Homem 
(Direito ao trabalho e a uma justa retribuição) 
 
  Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas e o de seguir 
livremente sua vocação, na medida em que for permitido pelas oportunidades de 
emprego existentes. 
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Toda pessoa que trabalha tem o direito de receber uma remuneração que, em 
relação à sua capacidade de trabalho e habilidade, lhe garanta um nível de vida 
conveniente para si mesma e para sua família. 
 
 
 
   Art. 6 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (PIDESC) 
    2. As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto tomará a fim de 
assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir a orientação e a 
formação técnica e profissional, a elaboração de programas, normas e 
técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico, social e 
cultural constante e o pleno emprego produtivo em condições que 
salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas 
fundamentais. 

    Art. 7 do PIDESC 
    Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 
de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem 
especialmente: 

    b) A segurança e a higiene no trabalho; 
  
Art. 7 do Protocolo de San Salvador - PSS (1988) 
 
Condições justas, equitativas e satisfatórias de trabalho 
  
            Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que o direito ao 
trabalho, a que se refere o artigo anterior, pressupõe que toda pessoa goze do 
mesmo em condições justas, equitativas e satisfatórias, para o que esses 
Estados garantirão em suas legislações, de maneira particular: 
 
 (...) 
  
          e.      Segurança e higiene no trabalho; 
 
Art. 11 do Protocolo de San Salvador - PSS 
 
Direito a um meio ambiente sadio 
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            1.         Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a 
contar com os serviços públicos básicos. 
  
            2.         Os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e 
melhoramento do meio ambiente. 
  
 
Art. 1 (1)(f) da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher 
Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 
discriminação contra a mulher na esfera do emprego a fim de assegurar, em 
condições de igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em 
particular: 

(...) 
        f) O direito à proteção da saúde e à segurança nas condições de 
trabalho, inclusive a salvaguarda da função de reprodução. 

 
 
 
 
Conclusão 
 

O pleito do ente sindical encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, 
porquanto visa a tutelar a vida, a saúde e a segurança no trabalho dos 
trabalhadores vinculados à ré. A medida se justifica, considerando o aumento de 
casos de COVID-19 na região onde a ré mantém operações.  
 

Caso o Juízo não acolha integralmente o pleito autoral, o MPT opina pela 
adoção pela ré das seguintes medidas adicionais:  
 
- Dentro do possível e na medida em que não prejudique os serviços prestados 
pela ré à sociedade, suspensão do trabalho presencial no período em que a 
contaminação esteja em alta na região em que está seu escritório. Considerando 
que, segundo informações apresentadas pelo sindicato-autor, a ré vem adotando 
teletrabalho durante a pandemia, essa medida mostra-se tecnicamente viável, 
sem prejuízo da missão institucional da ré;  
 
- Fornecimento diário de máscaras descartáveis (notadamente, a máscara 
FPP2) a todos empregados e colaboradores (terceirizados), não devendo existir 
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limite no fornecimento destes EPIs, porquanto devem ser substituídos 
periodicamente ao longo do dia;  
 
- Designar trabalhador com a função específica de fiscalizar ostensiva e 
permanentemente a observância, no ambiente de trabalho, das medidas 
voltadas à redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus; 
 
- Testagem periódica de todos os empregados e terceirizados que atuam em sua 
unidade, com vistas a identificar casos de COVID-19 e evitar novas 
contaminações;  
 
- Manutenção do afastamento dos trabalhadores integrantes do grupo de risco 
indicado acima, aí incluídos os trabalhadores que coabitam permanentemente 
com indivíduos sujeitos a risco agravado ao novo coronavírus, até que a 
pandemia esteja controlada e não represente risco a esses trabalhadores.  
 
É como se manifesta.  

 
 

Florianópolis, 19 de novembro de 2020. 
 

EDSON BEAS RODRIGUES JR. 
PROCURADOR DO TRABALHO 
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