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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 2ª VARA DO TRABALHO DE CARUARU

Avenida Agamenon Magalhães, 814, Maurício de Nassau, 

 CARUARU/PE - CEP: 55014-000

 ATOrd 0000478-54.2020.5.06.0312

 AUTOR: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA

RÉU: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS

Vistos, etc…

Trabalha o reclamante no CDD de Caruaru desde 02.04.2013 no cargo de Agente de Correios –

Carteiro. Pleiteia tutela de urgência a fim de que a reclamada se abstenha de lançar falta no seu

ponto no período compreendido entre 25.05.2020 e 03.06.2020, bem como deixar de proceder

ao desconto de tais dias na sua remuneração mensal. Alega o autor que se manteve tais dias em

quarentena junto com outros colegas, pois não havia sido realizada a desinfecção do ambiente,

conforme determinado por ordem judicial após ter sido detectado um colega infectado pelo Covid-

19 no ambiente de trabalho. Explica que os Correios informaram que a desinfecção teria sido

realizada, contudo, de forma contraditória, o gerente, ao ser notificado pelo Oficial de Justiça,

explicou que havia sido feita uma limpeza e que aguardavam resposta de ofício enviado ao

Exército para que este fizesse a desinfecção. 

Regularmente notificada a se manifestar sobre o pedido formulado em sede de tutela de urgência

a demandada se manteve inerte.

De acordo com o artigo 300 do NCPC, aplicável subsidiariamente ao processo trabalhista: "A

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do

.". O § 3° do referido dispositivodireito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

acrescenta que não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de

irreversibilidade do provimento antecipado.

Esse tipo de tutela antecipada é marcada por uma cognição sumária, a partir de uma análise

superficial do objeto da causa, que leva o Juiz a um juízo apenas de probabilidade. 

No caso em apreço, entendemos presentes os requisitos legais.

Com efeito, os empregados se recusaram a continuar laborando no CDD ante a constatação de

que a empresa não havia realizado a desinfecção como informara, existindo, portanto, risco de

contágio do coronavírus no ambiente laboral. No dia 19/05/2020 o gerente Sebastião Faustino de

forma diversa ao dito pela empresa nos autos da Ação Civil Pública 0000405-85.2020.5.06.0311

informou ao Oficial de Justiça que fora realizada uma limpeza no local por uma equipe vinda de
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Recife e que haviam oficiado o Exército Brasileiro para que fizesse com a máxima urgência a

desinfecção. Junta aos autos o obreiro diversos cartões de ponto de colegas demonstrando labor

regular nos dias 19 e 20 de maio, comprovando, assim, que a desinfecção não fora realizada

naquelas datas, já que não poderia ser feita com os empregados trabalhando. Os documentos

dos autos comprovam, assim, a probabilidade do direito.

Presente, também, o risco ao resultado útil do processo –  eis que o descontopericulum in mora –

de tais dias no salário mensal, por certo, trará problemas ao sustento do obreiro e sua família.

Em sendo assim, deferimos o pedido de tutela de urgência a fim de que a demandada se

abstenha de lançar falta ao labor do obreiro no período compreendido entre 25.05.2020 e

03.06.2020 tendo tal período como falta justificada, bem como o de pagar o salário

correspondente.

Intimem-se as partes.

CARUARU/PE, 13 de julho de 2020.

REGINA MAURA MACIEL LEMOS

Juiz(a) do Trabalho Titular
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