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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO
5ª Vara do Trabalho de São Luís
TutCautAnt 0016333-15.2020.5.16.0015
REQUERENTE: SINDICATO DOS FUN E SER PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO LUIS
REQUERIDO: MUNICIPIO DE SAO LUIS

DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada, na qual o sindicato autor(a) SINDICATO
DOS FUN E SER PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAO LUIS requer, em face do MUNICÍPIO DE SAO
LUIS, a suspensão das atividades não essências de seus substituídos diante do quadro atual de pandemia do
coronavírus (COVID 19). 

Vieram os autos para decisão, que passo a proferir inaldita altera parte.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A concessão de tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). 

Dessa forma, é necessário que haja uma grande probabilidade que o autor seja realmente titular do direito que
assevera ter. Assim, o julgador precisa estar convencido não apenas dos fatos alegados, mas de que tais fatos
conferem ao autor o direito pretendido. É importante lembrar, contudo, que por não se tratar de decisão
definitiva, a tutela é concedida com base em uma cognição sumária, não exauriente, permanecendo, portanto,
no terreno da plausibilidade.

Em que pesem tais afirmações, a prova inequívoca exigida para o convencimento do julgador vai além do
chamado “fumus boni  iuris” das  ações  cautelares,  constituindo um plus  em relação  à  famosa  expressão
“fumaça do bom direito”. Considerando que a tutela, uma vez concedida, irá antecipar os efeitos da própria
sentença,  é  natural  que  se  exija  um  grau  de  certeza  maior  (ainda  que  não  absoluto)  de  que  o  autor,
provavelmente, tem direito ao que pleiteia.

Além disso, é necessário que, além da existência de prova robusta do direito do autor, reste demonstrado que
o atraso na entrega da prestação jurisdicional poderá causar uma lesão grave, ou mesmo irremediável, ao
requerente.

No caso em tela, entendo cristalina a existência do dano de difícil reparação, na medida em que o pleito visa
garantir existência digna dos trabalhadores e a manutenção da saúde pública diante da pandemia atual do
Novo Coronavírus. Logo, a demora na prestação tutelar poderia por em risco a saúde dos substituídos e da
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população em geral.

No  tocante  à  probabilidade  do  direito  do  autor,  além  das  recomendações  do  Ministério  da  Saúde  e
Organização Mundial da Saúde de evitar contato social a fim de diminuir a proliferação do vírus por ser
altamente  contagioso  (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anunciaorientacoes-
para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus),  e do disposto nas Portarias 188 e 454/2020 do Ministério da
Saúde que declarou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional  (ESPIN) em decorrência da
Infecção Humana pelo Coronavírus (2019-nCoV), este direito tem respaldo legal na Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de  2020 que dispõe  sobre  as  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância  internacional  decorrente  do  Coronavírus  e  no  DECRETO  Nº  10.282,  de  20  de  março  de
2020 que regulamenta a Lei acima mencionada definindo os serviços públicos e as atividades essenciais.

No dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas, ao tempo composta por 58 Estados-
membros, entre eles o Brasil, instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento define os
direitos básicos do ser humano. Em seus trinta artigos, estão listados os direitos básicos para a promoção de
uma  vida  digna  para  todos  os  habitantes  do  mundo  independentemente  de  nacionalidade,  cor,  sexo  e
orientação sexual, política e religiosa.

Portanto, a proteção à vida e à saúde são direitos e garantias fundamentais, inspirados nos pactos e acordos de
direitos  humanos,  consolidados  dentro  do  ordenamento  jurídico  brasileiro,  notadamente  na  Constituição
Federal de 1988, com base, sobretudo, no princípio da dignidade humana, sendo dever do Estado protegê-
los. 

Não obstante, a Constituição Federal por si só no art. 6º abraça a saúde como direito social a ser garantido à
população e o seu art. 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ainda, o art. 230 da nossa Carta Magna determina que “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Não resta dúvida que o idoso, deve envelhecer com dignidade e isso diz respeito a ter acesso à saúde e a
condições de sobrevivência, o que inclui o direito de ser afastado do serviço ante a pandemia vigente, mesmo
trabalhando em atividades essenciais.

Sabemos que  a  relação de trabalho,  além das  obrigações  contratuais  de  natureza  patrimonial,  pressupõe
também outros deveres que assegurem ao empregado o trabalho em condições de segurança, saúde e higiene. 

Desse modo, é dever do empregador velar constantemente pela observância nas normas de segurança e saúde,
propiciando um ambiente de trabalho salubre e seguro, porquanto a redução dos riscos do trabalho é garantia
assegurada no inciso XXII do artigo 7º da Constituição Federal, a qual também elenca como pilares do nosso
ordenamento jurídico, dentre outros fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do
trabalho (artigo 1°, incisos III e IV da Constituição Federal). 

Além do mais, o governo do Estado do Maranhão por intermédio do Decreto 35.672 9 de 19 de março de
2020 declarou situação de calamidade no Estado do Maranhão também em razão dos casos de contaminação
pelo COVID-19 e o DECRETO N° 35.6771 de 21 de março de 2020 estabeleceu como medidas de prevenção
do contágio e de combate à propagação da transmissão da COVID-1 9 a suspensão pelo prazo de 15 dias: 1 -
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da realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração de pessoas em equipamentos públicos ou
de  uso  coletivo;  II  -  das  atividades  e  os  serviços  não  essenciais,  a  exemplo  de  academias,  shopping
centers,  cinemas,  teatros,  bares,  restaurantes,  lanchonetes,  centros  comerciais,  lojas  e  estabelecimentos
congêneres.

Registro por fim ser fato público e notório a continuidade de atividades no âmbito do Município de São Luís
além daquelas  necessárias  previstas  nos  parágrafos  anteriores,  sendo  exemplo  disso,  o  fato  noticiado  e
filmado e  divulgado na  mídia,  sobre  o  trabalho  de  asfaltamento  da  via  pública.   É  notório  o  fato  cujo
conhecimento faz parte da cultura normal própria de pessoas de um determinado grupo social, no tempo em
que é proferida a decisão, e sobre o qual é dispensável a controvérsia sobre sua ocorrência.

Em face de todo o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência postulado e determino:

- A liberação dos servidores públicos municipais que não exerçam atividades ou serviços essenciais, nos
termos da legislação indicada acima mencionada (art. 3º, §1º do DECRETO Nº 10.282, de 20 de março
de 2020), para permanecerem em isolamento social domiciliar, até que diminuam os riscos de contágio
do Covid -19, devendo sempre que possível executarem suas atividades em regime de tele-trabalho;

- Que o município de São Luís forneça diariamente os EPI's (máscaras,  álcool em gel  70%, luvas,
sabão) aos servidores públicos municipais em exercício e também dos que prestam serviços essenciais e
não poderão deixar seus postos de trabalho;

-  Que  o  município  de  São  Luís  adote  como  medida  de  segurança  e  prevenção  ao  contágio  do
COVID-19, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), em todos os órgãos e
repartições, a limpeza frequente nos ambientes das repartições públicas, suspensão dos atendimentos
ao público pelo prazo de 15 dias, afastamento dos servidores gestantes e idosos com mais de 60 anos
sem prejuízo de suas remunerações e benefícios, mas que determine, contudo, sempre que possível, a
transferência para o regime de tele-trabalho de todos aqueles trabalhadores que exercem cargos que
não fazem parte dos serviços públicos e atividades essenciais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência requerido pelo SINDICATO DOS FUN E
SER PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAO LUIS em face do MUNICÍPIO DE SAO LUIS e determino:

- A liberação dos servidores públicos municipais que não exerçam atividades ou serviços essenciais, nos
termos da legislação indicada na fundamentação (art. 3º, §1º do DECRETO Nº 10.282, de 20 de março
de  2020), para permanecerem em isolamento social domiciliar, até que diminuam os riscos de contágio
do Covid -19, devendo sempre que possível executarem suas atividades em regime de tele-trabalho;

- Que o município de São Luís forneça diariamente os EPI's (máscaras,  álcool em gel  70%, luvas,
sabão) aos servidores públicos municipais em exercício e também dos que prestam serviços essenciais e
não poderão deixar seus postos de trabalho;

-  Que  o  município  de  São  Luís  adote  como  medida  de  segurança  e  prevenção  ao  contágio  do
COVID-19, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), em todos os órgãos e
repartições, a limpeza frequente nos ambientes das repartições públicas, suspensão dos atendimentos
ao público até o dia 05 de abril de 2020 (em consonância com o DECRETO N° 35.672 9 DE 19 DE
MARÇO DE 2020), afastamento dos servidores gestantes e idosos com mais de 60 anos sem prejuízo de
suas remunerações e benefícios, mas que determine, contudo, sempre que possível, a transferência para

https://pje.trt16.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

3 de 4 26/03/2020 11:37



o regime de tele-trabalho de todos aqueles trabalhadores que exercem cargos que não fazem parte dos
serviços públicos e atividades essenciais.

As medidas acima deverão ser cumpridas no prazo de 24 horas a contar da notificação ao réu, sob
pena de multa diária de R$20.000,00 a ser revertida para fins de combate ao Novo Coronavírus no
âmbito do Município de são Luís.

Intimem-se  as  partes  desta  decisão,  COM URGÊNCIA.  O  réu  deverá  ser  intimado  mediante  mandado
judicial.

SAO LUIS/MA, 25 de março de 2020.

NOELIA MARIA CAVALCANTI MARTINS E ROCHA
Juiz do Trabalho Titular
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