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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
28ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE 
ACPCiv 0020226-08.2020.5.04.0028 
AUTOR: SIND DOS TRAB EM EMP DE TELEC E OP MESAS TELEF EST RGS 
RÉU: EZENTIS - SERVICOS, ENGENHARIA E INSTALACAO DE COMUNICACOES
S.A

Vistos, etc. 

O sindicato autor requer medida liminar de urgência para impor à reclamada as seguintes obrigações: a)
fornecimento, antes do início da jornada, para cada um dos empregados, com respectivo recibo de entrega,
dos seguintes itens: máscaras, álcool gel antisséptico 70% e luvas; b) a 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 de ambiente de trabalho limpo e arejado; e)
abstenção de envio dos empregados para locais com alto risco de contágio. Pretende, também, aplicação de
multa em caso de descumprimento. Informa que os empregados da reclamada trabalham na área de
instalação e manutenção de telefonia e que não houve qualquer medida de proteção pela requerida para
proteção dos trabalhadores em relação ao Coronavírus.

O CPC expressa em seu artigo 300: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

O Decreto nº 55.128/2020, declara o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul em face do
COVID-19 e determina pelo prazo de 15 dias, com base na Lei Federal nº 13.979/2020, a adoção de medidas
de prevenção e enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus.

O autor busca tornar eficaz as medidas sanitárias impostas pelo administrador público, dada a gravidade do
quadro que o mundo vivencia atualmente. Estas medidas são emergenciais e de urgência. Se a ação é movida
presume-se a prévia denúncia de que a reclamada não está cumprindo com as suas obrigações em relação aos
seus empregados,  dado que a verossimilhança reside, exatamente, nessa aparência de que o direito está
sendo violado e que o risco é iminente. 

Uma vez preenchidos os requisitos próprios como a urgência e o direito positivo (previsão normativa)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela nos termos postulados. 

Expeça-se mandado para que a reclamada:

a) forneça a todos os seus empregados, mediante recibo de entrega, máscaras, álcool gel antisséptico 70% e
luvas; 

b) oriente sobre a forma de utilização dos produtos especificados no item “a” acima e sobre como lavar
corretamente as mãos; 

c) esclareça sobre a inviabilidade de compartilhamento de itens de uso pessoal;

d) mantenha o ambiente de trabalho limpo e arejado;

e) abstenha-se de enviar seus empregados para locais em que verificado alto risco de contágio.

Estabeleço o prazo de cinco dias para cumprimento, findo o qual, não tendo sido cumprida a presente
decisão, passa a correr contra a empresa, multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), por descumprimento da
ordem judicial, em favor do autor.

Cite-se para imediato cumprimento e para contestar, querendo, no prazo legal. Intime-se o sindicato autor.

PORTO ALEGRE/RS, 25 de março de 2020.
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ARY FARIA MARIMON FILHO
Juiz do Trabalho Titular


