
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

 1ª VARA DO TRABALHO DE SANTA ROSA

 ACPCiv 0020329-77.2020.5.04.0751

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

RÉU: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Vistos, etc.

 

O  ajuíza Ação Civil Pública contra  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EMP

, postulando a concessão de tutelaRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

provisória de urgência para determinar à ré que, relativamente à agência dessa situada em Giruá, 

/RS, mantenha regularmente a formalização do controle da jornada de trabalho, por meio de livro

ou cartão de ponto ou, ainda, sistema eletrônico competente, com o escopo de consignar os

horários de entrada, saída e períodos destinados a repousos efetivamente praticados pelos

empregados, nos termos do artigo 74, § 2º, da CLT; que considere, no Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, as questões incidentes sobre o indivíduo e a

coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clinico-epidemiológico na abordagem

da relação entre sua saúde e o trabalho, de acordo com o item 7.2.2, da NR-7; que elabore

cronograma de execução da respectiva Análise Ergonômica do Trabalho - AET e implemente as 

medidas e recomendações apontadas na análise ergonômica, nos prazos eventualmente

dispostos na referida análise e/ou no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, não

superior a 120 (cento e vinte) dias, em consonância com o item 17.1.2, da NR-17 (Portaria MTb n.

º 3.214/1978); que proceda ao treinamento e ao fornecimento de instruções satisfatórias a todo

trabalhador designado para o transporte manual de cargas, quanto aos métodos de trabalho que

deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes, conforme o item

17.2.3, da NR-17; que proceda à adaptação das bancadas, mesas, escrivaninhas e painéis de

maneira a que proporcionem ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação

e que atendam aos requisitos do item 17.3.2, da NR-17; que providencie para que os assentos

utilizados nos postos de trabalho atendam aos requisitos mínimos de conforto previstos no item

17.3.3, da NR-17; que providencie, a partir da análise ergonômica do trabalho, suporte para os

pés que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador, nas atividades em que o trabalho

deva ser realizado sentado, nos termos do item 17.3.4, da NR-17; e que adeque a organização

do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser

executado, consoante previsto no item 17.6.1 da NR-17. Afirma que a ré está descumprindo

diversas normas referentes ao meio ambiente do trabalho. Assevera que está há seis anos

mantendo tratativas com a ré para o saneamento das irregularidades. Postula, também, a fixação

de multa para o caso de descumprimento.
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A ré se manifesta quanto ao pedido de tutela antecipada, aduzindo, nas razões

da manifestação ID a8333da, não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela

antecipada de urgência ou de evidência. Alega ter apresentado ao , em fevereiro deparquet

2020, diversos documentos que demonstram o atendimento de muitos dos itens por esse

referidos na inicial. Acrescenta que está tomando as medidas ao seu alcance para tentar atender

os demais itens, respeitando as limitações orçamentárias e outros princípios que regem a

Administração Pública. Afirma haver vedação legal de concessão de medida liminar contra a

Fazenda Pública que tenha por objeto pagamentos de qualquer natureza.

A concessão de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente,

pressupõe o preenchimento de determinados requisitos, correspondentes à existência de

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo, na forma da legislação processual civil vigente (artigos 300 e 305 do CPC de

2015), aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho (art. 769 da CLT).

Sinale-se que tais requisitos se coadunam com aqueles requisitos previstos no

art. 84, § 3º, da Lei nº 8.078/1990, invocado pelo autor, para concessão de tutela antecipada.

O art 7º, XXII, da CF/88 estabelece como direito dos trabalhadores urbanos e

rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e

segurança. O art. 157, I, da CLT, por sua vez, afirma caber às empresas cumprir e fazer cumprir

as normas de segurança e medicina do trabalho. 

No entanto, em relação aos pleitos formulados nos itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6,

1.7 e 1.8, não se verifica no feito a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela

provisória de urgência.

No que tange ao pedido formulado no item 1.1 da inicial, de manutenção regular

e formal de controle de jornada de trabalho, não se visualiza, de plano, a situação de

probabilidade do direito, tendo em conta que os documentos juntados ao processo (a exemplo

das cópias de cartões de ponto e folhas de frequência ID fe821fe, ID f0eac99 e ID 3b65922)

demonstram que os empregados da ré que prestam serviços na agência de Giruá-RS efetuam a

anotação da jornada de trabalho em cartão de ponto e em folhas de frequência. Ademais, a

solução da controvérsia quanto à validade desses documentos enseja ampla dilação probatória.

No que concerne ao pedido deduzido no item 1.2 da inicial, de consideração, no

PCMSO da empresa, das questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de

trabalhadores, privilegiando o instrumental clinico-epidemiológico na abordagem da relação entre

sua saúde e o trabalho, de acordo com o item 7.2.2, da NR-7 da Portaria 3.214/78 do Ministério

do Trabalho, não se visualiza a probabilidade do direito da parte autora, porquanto, examinados

os documentos carreados ao feito pela ré, notadamente o PCMSO ID 09f69ec, os Relatório

Anual ID dd7504c e ID 09f9ec e os Atestados de Saúde Ocupacional ID e317685, ID dd7504c e

ID ba335cb (páginas 19-22), denota-se que os empregados da ré que atuam na agência de
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Giruá são submetidos periodicamente a avaliação clínica, bem como denota-se que tais exames

são analisados de forma conjunta para fins de verificação de eventuais resultados anormais na

situação de saúde ocupacional dos empregados da agência – em situação que, em análise

preliminar, se coaduna com as disposições do item 7.2.2 da NR-7.

Da mesma forma, no que concerne aos pedidos formulados nos itens 1.4

(proceder ao treinamento e ao fornecimento de instruções satisfatórias a todo trabalhador

designado para o transporte manual de cargas, quanto aos métodos de trabalho que deverá

utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes, conforme o item 17.2.3, da

NR-17), 1.5 (proceder à adaptação das bancadas, mesas, escrivaninhas e painéis de maneira a

que proporcionem ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e que

atendam aos requisitos do item 17.3.2, da NR-17), 1.6 (providencie para que os assentos

utilizados nos postos de trabalho atendam aos requisitos mínimos de conforto previstos no item

17.3.3, da NR-17) e 1.7 (providenciar, a partir da análise ergonômica do trabalho, suporte para os

pés que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador, nas atividades em que o trabalho

deva ser realizado sentado, nos termos do item 17.3.4, da NR-17), não se visualiza a

probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que, examinados os documentos

juntados ao processo pela ré, notadamente as listas de frequência ID f0eac99 (páginas 62-66) e

o Relatório Técnico ID 3b65922 (páginas 17-22 – principalmente as fotografias presentes na

página 21) e ID f98ad1d (páginas 1-7 e 11-77 – principalmente as fotografias das páginas 1 e 2 e

os desenhos das páginas 47-57), indicam que os empregados dessa que trabalham na agência

de Giruá participam de alguns cursos (ainda que realizados em carga que possa ser considerada

insuficiente) relacionados à ergonomia e à proteção e indicam que o mobiliário instalado nessa

agência atende, em sua quase totalidade e apenas após o ajuizamento da presente ação civil

pública, aos requisitos de ergonomia estabelecidos nos itens 17.3.2, 17.3.3 e 17.3.4 da NR-17 da

Portaria 3.214/78.

Também no que concerne ao pedido formulado no item 1.8 da inicial, de

adequação da organização do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à

natureza do trabalho a ser executado, consoante previsto no item 17.6.1 da NR-17, não se

constata a probabilidade do direito da parte autora, tendo em conta que os documentos juntados

ao processo, notadamente as planilhas de dados ID f0eac99 (páginas 67-71) e os relatórios de

operações ID ba335cb (páginas 9-15) indicam que a reclamada efetua a análise da produtividade

e de algumas condições de trabalho (inclusive o peso das mochilas levadas pelos carteiros) dos

empregados lotados na agência de Giruá. Além disso, tal pleito enseja ampla análise do

ordenamento jurídico pátrio, bem como enseja ampla dilação probatória.

Nesse contexto, indefiro, por ora, a tutela provisória pretendida pela parte autora

nos itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 da inicial.

Por outro lado, no que tange ao pleito deduzido no item 1.3 da inicial, de

condenação da ré a que elabore cronograma de execução da respectiva Análise Ergonômica do
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Trabalho - AET e implemente as medidas e recomendações apontadas na análise ergonômica, 

nos prazos eventualmente dispostos na referida análise e/ou no Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais - PPRA, não superior a 120 (cento e vinte) dias, em consonância com o item

17.1.2, da NR-17 (Portaria MTb n.º 3.214/1978) examinados os elementos de prova constantes

do feito, tem-se por evidenciada a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano aos

trabalhadores.

A esse respeito, os documentos juntados ao processo, a exemplo do ofício ID

2f04b84 (páginas 3-5) e das mensagens eletrônicas ID 09f69ec, páginas 125-128, comprovam

que a ré não tem elaborado, nos últimos anos, Análise Ergonômica do Trabalho – AET específica

em relação à agência de Giruá, em descumprimento às disposições do item 17.1,2 da NR-17 da

Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Sinale-se que a Análise Ergonômica do Trabalho se destina a identificar os riscos

ergonômicos existentes no ambiente de trabalho, prevenindo a ocorrência de acidentes de

trabalho e o desenvolvimento de doenças a esses equiparadas.

Considerando-se que é de responsabilidade dos empregadores a adoção de

medidas individuais e coletivas de segurança no ambiente de trabalho, entendo que compete à

requerida adotar medidas de prevenção, dentre as quais se insere a elaboração da AET

específica para cada local de trabalho, mantendo condições seguras para o exercício das

funções essenciais de seus empregados. Reputo evidenciada, portanto, a probabilidade do

do autor.direito 

Outrossim, reputo uma vez que a ausência depresente o perigo de dano, 

elaboração da AET não possibilita a identificação dos respectivos riscos ergonômicos e pode

resultar em danos à saúde dos profissionais que atuam no estabelecimento da reclamada.

Ademais, em atenção ao fato de que o autor, durante significativo período, tentou

viabilizar sem sucesso o cumprimento dessa obrigação legal pela ré, tem-se por não razoável a

exigência de que o autor aguarde pelo trânsito em julgado da sentença a ser proferida, para

somente então ver o seu direito reconhecido.

Registre-se que, diversamente do quanto invocado pela ré, de que o art. 1º, caput

e § 3º, da Lei n. 8.437/92 impede a concessão de liminar ou antecipação de tutela contra a

Fazenda Pública, o art. 1º, § 2º, e o art. 2º desse texto legal preveem expressamente a

possibilidade de concessão de medida liminar, contra atos do Poder Público, no âmbito de ação

civil pública, após a oitiva do representante judicial da respectiva pessoa jurídica de direito

público – tal como ocorre no presente caso.

De outra parte, registro que não há risco de irreversibilidade dos efeitos do

provimento antecipatório da tutela (CPC, art. 300, § 3º), porquanto, se o direito alegado pelo

autor se apresenta como provável, nada justifica que se negue tutela ao direito provável da parte
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autora, para favorecer o direito da ré, o qual se apresenta então como improvável em face das

precitadas circunstâncias do caso concreto em exame. Negar a tutela antecipada nesse caso sob

a alegação de perigo de irreversibilidade do efeito do provimento antecipado implicaria negar o

próprio direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Poder-se-ia pensar que seria o caso de o

juiz declarar a inconstitucionalidade do § 3º do art. 300 do CPC. Contudo, a doutrina tem adotado

solução diversa, sob a inspiração do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, conforme

preleciona Luiz Guilherme Marinoni (A legitimidade da atuação do juiz a partir do direito

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, Revista da Escola Nacional da Magistratura -

Associação dos Magistrados Brasileiro, Ano I, Número I, abril de 2006, p. 70): "... ao analisar a

norma que afirma que a tutela antecipatória não pode ser concedida quando puder causar efeitos

irreversíveis ao réu, o juiz, ao invés de declarar a sua inconstitucionalidade, deverá concluir que

o texto legal apenas proíbe a sua concessão quando o valor do direito do demandado, diante do

caso concreto, não justificar tal risco. Isso porque o risco de prejuízo irreversível, como é óbvio,

não pode impedir, por si só, a concessão de tutela antecipatória, pois esta tem como requisito o

risco de lesão a um direito mais provável do que o do réu. Ora, se o direito do autor é provável e

está sendo ameaçado de lesão (e isso é premissa para a concessão da tutela antecipatória), é

completamente irracional e injustificável pensar que o direito do réu - que então é improvável -

".não pode ser exposto a risco.

Assegurado pela Constituição (CF, art. 5o, XXXV), o direito fundamental à tutela

jurisdicional efetiva incide sobre o legislador e sobre o juiz. Do legislador, exige-se elaboração

legislativa para dotar o processo de técnicas capazes de assegurar a concretização da tutela

prevista no direito material. Do juiz, exige-se uma compreensão das normas procedimentais

capaz de revelar a técnica processual adequada à proteção do direito material em cada caso

concreto. Esse direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva orienta a atuação do juiz no

exercício da jurisdição, impondo-lhe a compreensão antes mencionada. É neste contexto

hermenêutico que o juiz buscará a solução que melhor atenda ao direito material em questão. As

seguintes palavras de Luiz Guilherme Marinoni (A legitimidade da atuação do juiz a partir do

direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, Revista da Escola Nacional da Magistratura -

Associação dos Magistrados Brasileiro, Ano I, Número I, abril de 2006, p. 69) são ilustrativas a

respeito: "A obrigação de compreender as normas processuais a partir do direito fundamental à

tutela jurisdicional e, assim, considerando as várias necessidades de direito substancial, dá ao

juiz o poder-dever de encontrar a técnica processual idônea à proteção (ou à tutela) do direito

".material.

Isso posto, com fundamento nos artigos 300 e 497 do CPC, concedo em parte a

tutela de urgência postulada, para determinar à ré que realize Análise Ergonômica do Trabalho –

AET na agência de Giruá-RS, incluindo a elaboração do respectivo cronograma de execução e a

implementação das medidas e recomendações apontadas na análise ergonômica, nos termos do

item 17.1.2 da NR-17 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.
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Tal determinação deverá ser cumprida no prazo de 120 (cento e vinte) dias,

independentemente do trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de pagamento de

multa cominatória de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a hipótese de descumprimento, multa

esta que é fixada com fundamento nos artigos 297 e 301 do CPC, e que reverterá em favor de

instituição social local, a ser oportunamente escolhida.

Certificado o descumprimento, a multa será aplicada de imediato.

Ciência ao autor.

Intime-se a ré, inclusive para contestar o presente feito, no prazo legal.

SANTA ROSA/RS, 26 de outubro de 2020.

RUBIANE SOLANGE GASSEN ASSIS

Juíza do Trabalho Substituta
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