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PODER JUDICIÁRIO 
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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E OUTROS (3) 
RÉU: JBS S/A 

ATA DE AUDIÊNCIA

(AÇÃO CIVIL PÚBLICA)

Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e

um, por determinação do Excelentíssimo Senhor Edilson Carlos de Souza

Cortez, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná-RO, realizou-se

sessão de julgamento dos autos de processo n. 0000070-18.2020.5.14.0061 e

0000299-79.2020.5.14.0092, entre as partes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA e SINTRA-INTRA-RO-

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS DO ESTADO DE

RONDÔNIA, autores, e JBS S.A. (unidade de São Miguel do Guaporé-RO), ré.

Aberta a audiência. Apregoadas as partes, verifica-se a

ausência delas, tendo sido proferida a seguinte:

SENTENÇA

I - relatório

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE RONDÔNIA, com fulcro nos artigos 127, caput, e 129, III, da

Constituição Federal, na Lei Complementar n. 75/1993, na Lei n.

7.347/1985, na Lei n. 8.078/1990 e no artigo 497 do Código de Processo

Civil, ingressaram com Ação Civil Pública em face de JBS S.A., aduzindo,

em síntese, diversos fatos que caracterizariam o total descaso da

requerida em tomar as medidas preventivas visando conter a propagação do

contágio por covid-19 em sua planta industrial, formulando pedido de que a

ré: "1. REALIZAR a identificação, por meio da análise de TODOS os

prontuários e da aplicação de questionários aos trabalhadores, de forma

remota, da totalidade de empregados e trabalhadores terceirizados que

possuam alguma das condições previstas na Tabela 9 da publicação do

Ministério da Saúde denominada “PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS

(COVID-19)”33 e afastá-los do trabalho, sem prejuízo dos salários. A

comprovação do cumprimento desta obrigação deverá ocorrer mediante a

apresentação dos seguintes documentos: a) Declaração, firmada por médico

do trabalho, com o respectivo CRM, que ateste que foi realizada análise

dos prontuários, bem como a aplicação de questionários aos trabalhadores
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para a identificação de doenças crônicas ou outras condições de

enquadramento em grupo de risco para a COVID-19; b) Modelo do questionário

aplicado para levantamento de doenças crônicas ou outras condições de

enquadramento em grupo de risco para a COVID-19; c) Relação dos

trabalhadores identificados em grupo de risco para a COVID-19, contendo:

nome, CPF, função, setor de trabalho, tipo de vínculo (CLT/Terceirizado),

motivo do enquadramento em grupo de risco. 2. ADOTAR medidas de controle

de cunho administrativo ou estrutural para evitar a exposição indevida ao

risco de contágio dos trabalhadores próprios ou terceirizados, por COVID-

19, no ambiente de trabalho, e assim, também a propagação dos casos para a

população em geral, para tanto, considerar, como primeira medida de

contenção, a viabilidade de isolamento social dos trabalhadores, podendo

adotar medidas como interrupção do contrato de trabalho; concessão de

férias coletivas, integrais ou parciais; suspensão dos contratos de

trabalho (lay off), suspensão do contrato de trabalho para fins de

qualificação (art. 476-A da CLT); dentre outras permitidas pela legislação

vigente, aptas a garantir o isolamento social, de forma escalonada por

turnos e/ou unidades, sempre mediante garantia de renda e salário aos

trabalhadores, realizando a implementação destas medidas com a preservação

da essencial continuidade da atividade para o abastecimento de alimentos;

3. REORGANIZAR, ESCALONAR e MODULAR os horários de entradas e saídas, o

acesso e interiores dos vestiários e os horários de refeições, de modo a

evitar – de todas as maneiras – contatos, horários de pico e aglomerações

de trabalhadores, mediante a elaboração de protocolos, demarcação de

espaços e implantação de rotinas de fiscalização, para que os

trabalhadores se mantenham em distância mínima de, no mínimo, 1,8 metro

uns dos outros, além de garantir o fornecimento e fiscalizar o efetivo uso

de máscaras faciais; 3.1. O mesmo distanciamento deverá ser observado nos

períodos de locomoção de trabalhadores, troca de turnos, assim como

durante a saída e gozo de pausas térmicas e psicofisiológicas. 4. ADOTAR

sistemas de escalas de trabalho com vistas a reduzir fluxos, contatos,

aglomerações e o número de trabalhadores por turno, inclusive adotando

sistemas de rodízio ou sistema de escala de revezamento, mediante,

inclusive, a ampliação no número de turnos de trabalho, quando, quanto a

este último, possível e aprovado pelo MAPA, sem que a adoção de tais

medidas implique em aumento de produção; 5) PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA E

BUSCA ATIVA 5.1. REALIZAR busca ativa diária, em todos os turnos de

trabalho, em trabalhadores, terceirizados, prestadores de serviços e

visitantes com sintomas compatíveis com a síndrome gripal (febre, tosse,

coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória); bem como anamnese

dirigida à identificação de contato com casos suspeitos ou confirmados da

doença no raio de 1,5m e/ou ambiente domiciliar; 5.2. GARANTIR o imediato

afastamento de todos os trabalhadores diagnosticados ou com suspeita de
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contaminação pela COVID-19, ainda que assintomáticos, sem prejuízo da

remuneração, até a realização de exame específico, seguindo os protocolos

das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias; 5.3.

GARANTIR o imediato afastamento dos trabalhadores sintomáticos de síndrome

gripal, sem prejuízo da remuneração, até a realização de exame específico,

seguindo os protocolos das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo

de 14 dias; 5.4. GARANTIR o imediato afastamento de todos os trabalhadores

que tenham tido contato direto com um trabalhador diagnosticado ou com

suspeita de contaminação pela COVID-19, em um raio mínimo de 1,5 metro,

ainda que assintomáticos, consideradas as atividades produtivas,

refeitórios, pausas, vestiários, etc., até a confirmação da negativa de

contaminação, sem prejuízo da remuneração, até a realização de exame

específico, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias ou pelo

período mínimo de 14 dias; 5.5. GARANTIR o imediato afastamento de todos

os trabalhadores que coabitem com um trabalhador diagnosticado ou com

suspeita de contaminação pela COVID-19, até a confirmação da negativa de

contaminação, sem prejuízo da remuneração, até a realização de exame

específico, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias ou pelo

período mínimo de 14 dias; 5.6. ESTABELECER e CUMPRIR protocolo e plano de

ação para que nenhum trabalhador próprio ou de empresa prestadora de

serviço se utilize do transporte coletivo fornecido pela empresa ou por

ela contratado: a) com sintomas gripais ou da COVID-19; b) para retorno ao

trabalho após término do período de afastamento antes de ser submetido a

avaliação médica que conclua pelo retorno ao trabalho; c) para retorno à

residência após afastamento por síndrome gripal ou outro sinal sugestivo

de COVID-19; 5.7. IMPLANTAR mecanismo de identificação de trabalhadores

pertencentes ao grupo de risco e presença de morbidades pré-existentes,

considerando, além da declaração do trabalhador, as informações previstas

nos prontuários médicos e as situações verificadas em avaliações médicas,

afastando os que se enquadrarem nessa categoria, ainda que assintomáticos,

sem prejuízo da remuneração; 5.8. IMPLANTAR medidas de rastreabilidade de

trabalhadores, sejam elas individuais ou, quando inviável, coletivas, nos

pontos de contato do setor produtivo, refeitório, vestiários, salas de

pausa e transporte, a fim de facilitar a identificação de contactantes em

casos de suspeita ou confirmação de COVID-19; 5.9. DESENVOLVER

procedimentos de triagem detalhada e específica de trabalhadores, mediante

articulação com a Vigilância em Saúde do Município, quando houver

disponibilidade, a serem realizados, no mínimo, a cada 7 dias, de forma

complementar à busca ativa diária, para garantir avaliação médica

individual dos casos selecionados como suspeitos, anamnese dirigida à

identificação de sintomas e eventuais contatos com casos suspeitos ou

confirmados de COVID-19 no raio de 1,5m, promovendo-se o afastamento

preventivo de trabalhadores até testagem ou pelo período mínimo de 14
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dias; 5.10. DISPONIBILIZAR testes moleculares ou sorológicos aos

empregados que forem enquadrados como casos suspeitos ou prováveis de

doença pelo novo coronavírus (COVID19), a partir de indicação de médico da

empresa ou de médicos não vinculados a empresa (médicos do SUS ou

particulares), sempre que não enquadráveis nos critérios de testagem

estabelecidos pelo SUS ou havendo indisponibilidade pelo SUS; devendo-se

considerar para a eleição do método mais adequado o período de contato com

caso suspeito ou o início dos sintomas, adotando as instruções da bula

para interpretação dos resultados e repetindo o teste se necessário; 5.11.

IMPLANTAR rotina de testagem rápida sorológica (IGG/IGM), associada ao

teste molecular RT-PCR, conforme o caso, em trabalhadores que mantiverem

rotina de trabalho presencial e desempenhem atividades em ambientes

compartilhados, com vistas à adoção de estratégias de monitoramento,

controle da cadeia de transmissão e redução de impacto, observados os

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria

Estadual de Saúde, sendo que a rotina de testagem tem caráter permanente e

deverá ser estabelecida de forma que todos os trabalhadores sejam

periodicamente testados; 5.11.1. A realização dos testes diagnósticos da

COVID-19 deverá ser conduzidas por estabelecimentos de saúde habilitados,

sendo utilizadas as alternativas disponíveis autorizadas pela ANVISA e

Ministério da Saúde, observando-se os critérios técnicos referentes à

coleta, ao transporte e ao armazenamento das amostras biológicas. A rotina

de testagem tem caráter permanente e deverá ser estabelecida de forma que

todos os trabalhadores sejam testados. 5.11.2. O trabalhador com resultado

positivo deve manter isolamento domiciliar por, pelo menos, 14 dias,

podendo retornar às atividades após esse período desde que esteja

assintomático por, no mínimo, de 72 horas e após avaliação clínica.

5.11.3. O trabalhador com resultado negativo pode retornar às atividades

laborais desde que assintomático há mais de 72 horas e após avaliação

clínica. 5.12. ACEITAR que os atestados médicos sejam encaminhados de

forma não presencial, valendo-se, em especial, do recebimento digital dos

mesmos; 5.13.ACEITAR a autodeclaração do empregado a respeito do seu

estado de saúde, relacionada a sintomas da COVID-19, desde que,

posteriormente, no período de 48 horas, o empregado encaminhe por meio

eletrônico o atestado médico respectivo e, então, se devidamente prescrito

pelo médico, PERMITIR/PROMOVER o afastamento do local de trabalho e o

trabalho à distância, se compatível com a atividade, como medida de

prevenção da saúde pública e como medida de redução à procura de serviços

hospitalares, aplicando-se o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº

13.979/2020, facultando-se à empresa a adoção de serviços de telemedicina,

a contratação de trabalhadores substitutos, bem como a elaboração de

contraprova, mediante a coleta de amostra do trabalhador e/ou submissão a

consulta clínica em domicílio, sem ônus ao empregado, garantindo-se a
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adoção de medidas que não ampliem o risco de exposição. 5.13.1. A negativa

somente poderá ocorrer mediante a devida fundamentação e a emissão de novo

atestado pelo médico da empresa, nos termos da Resolução 2183/2018 do

Conselho Federal de Medicina; 5.13.2. O atestado emitido pelo profissional

médico que determina a medida de isolamento será estendido às pessoas que

residam no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o disposto no §

3º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, nos termos do

art. 3º, §1º da Portaria GM n. 454, de 20/03/2020; 5.13.3. Os

trabalhadores devem ser cientificados com antecedência de que a prestação

de declarações falsas, posteriormente comprovadas, poderá sujeitá-los à

responsabilização criminal, bem como às sanções decorrentes do exercício

do poder diretivo patronal; 5.14. GARANTIR a articulação entre o SESMT e a

Rede de Serviços Públicos de Atenção à Saúde e Vigilância Epidemiológica

do Município, com vistas ao aprimoramento da detecção de possíveis casos

suspeitos nos serviços de saúde, bem como obter de modo preciso as

diretrizes do Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal de

Saúde; 5.15. ENCAMINHAR aos Municípios de residência dos trabalhadores

listagem empregados que prestam serviços na empresa e rotas de transporte

fretado, com vistas a viabilizar monitoramento dos empregados e

desenvolvimento de estratégias de saúde pública em cada localidade; 5.16.

NOTIFICAR imediatamente os casos de síndrome gripal e de suspeitos ou

confirmados de COVID-19 à Vigilância em Saúde do Município sede da

empresa, à Vigilância em Saúde do Município de residência do trabalhador,

ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público do Estado de

Rondônia, bem como todos os casos de afastamento, a fim de que seja

possível a articulação, com o Município, de medidas de isolamento e

monitoramento de trabalhadores; 5.17. SUBMETER todos os trabalhadores em

retorno de férias a anamnese dirigida pelo ambulatório da empresa e

encaminhar ao médico do trabalho aqueles que apresentarem sintomas de

infecções respiratórias, para adoção das medidas necessárias; 5.18.

SUBMETER todos os trabalhadores em retorno de férias a anamnese dirigida

pelo ambulatório da empresa e encaminhar ao médico do trabalho aqueles que

apresentarem sintomas de infecções respiratórias, para adoção das medidas

necessárias; 5.18. IMPEDIR o retorno de trabalhadores quando ainda

sintomáticos, de modo que o trabalhador com resultado positivo ou com

suspeita de contaminação seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo

menos, 14 dias, podendo retornar às atividades após esse período desde que

esteja assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição

avaliada pelo médico. 6. GARANTIR que o atendimento ambulatorial de casos

de síndrome gripal ou suspeitos de COVID-19 sejam realizados em local

separado dos demais atendimentos, fornecendo-se máscara cirúrgica ou PFF2

a todos os trabalhadores a partir da chegada no ambulatório; 7. GARANTIR,

a seus empregados, a disponibilização de equipamentos de proteção
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individual e coletiva indicados pelas autoridades sanitárias nacionais, de

acordo com as orientações mais atualizadas, como o uso de Máscaras: 1)

Máscaras cirúrgicas com elemento filtrante: profissionais de saúde e

profissionais de apoio que prestarem assistência a paciente suspeito ou

confirmado; profissionais responsáveis pela pré-triagem; trabalhadores da

lavanderia (área suja) e que realizam atividades de limpeza em sanitários

e áreas de vivências; 2) Respirador particulado (tipo N95, N99, N100, PFF2

ou PFF3): durante a realização de procedimentos em pacientes com infecção

suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) que possam gerar

aerossóis, como por exemplo, procedimentos que induzem a tosse, coleta

invasiva de amostras, pipetas, tubos de agitação ou vórtice, enchimento

com seringa, centrifugação, intubação ou aspiração traqueal, ventilação

invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual

antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais;

3) Para todos os demais trabalhadores, com exceção da indicação de máscara

que garanta maior fator de proteção prevista no PPRA, no mínimo: máscaras

de proteção facial, as quais deverão ser substituídas, no mínimo, a cada 3

horas, que sigam padrões da ABNT PR 1002:2020, com capacidade de filtragem

de 70% para partículas sólidas (ABNT NBR 13698:2011, Método de ensaio de

penetração por cloreto de sódio) ou para partículas líquidas (ABNT NBR

13698:2011, Ensaio de penetração com óleo de parafina ou dioctil-ftalato -

DOP), com testes realizados em laboratório acreditado em Organismo de

Certificação de Produtos (OCP), vedada nova reutilização sem submissão ao

processo de lavagem previsto no item 9.4 da mesma norma; 8. IMPLANTAR

protocolo e REALIZAR treinamento referente à colocação, retirada,

higienização, guarda, reutilização ou não, e tempo de utilização de

equipamentos de proteção individual (EPI), compreendendo a cientificação

dos riscos decorrentes de sua não utilização e procedimentos de

paramentação e desparamentação, nesta sequência: a) Paramentação dos EPIs:

higienização das mãos, uniforme, máscara, protetor facial rígido (face

shield), higiene das mãos e luvas. b) Desparamentação dos EPIs: luvas,

higiene das mãos, face shield, higiene das mãos, máscara, higiene das

mãos; 9. ORGANIZAR a prestação e trabalho no setor produtivo na empresa, a

fim de que, concomitantemente: a) seja adotada distância não inferior a

1,8 metro entre empregados, salvo norma sanitária local que exija

distanciamento maior; b) sejam implantados anteparos físicos constituídos

de material impermeável entre os postos de trabalhou; c) haja fornecimento

de face shield (máscaras faciais de acetato) aliada à demarcação dos

postos de trabalho; d) sejam fornecidas máscaras de proteção facial, as

quais deverão ser substituídas, no mínimo, a cada 3 horas, que sigam

padrões da ABNT PR 1002:2020, com capacidade de filtragem de 70% para

partículas sólidas (ABNT NBR 13698:2011, Método de ensaio de penetração

por cloreto de sódio) ou para partículas líquidas (ABNT NBR 13698:2011,
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Ensaio de penetração com óleo de parafina ou dioctil-ftalato - DOP), com

testes realizados em laboratório acreditado em Organismo de Certificação

de Produtos (OCP), vedada nova reutilização sem submissão ao processo de

lavagem previsto no item 9.4 da mesma norma. Em relação aos setores em que

verificada a inviabilidade técnica de adoção de distanciamento de 1,8

metro entre os trabalhadores, a qual não abrange a alegação de mera

redução de produtividade do setor, deverá a empresa, além de observar os

requisitos dos itens “b” (anteparos) e “c” (face-shield), garantir no

mínimo a distância de 1 metro, de ombro a ombro, e fornecer proteção

respiratória para particulado PFF2 e/ou equivalentes, substituindo-a

imediatamente quando estiverem sujas ou úmidas e conforme recomendação dos

fabricantes, observados os padrões de reutilização estabelecidos pelo

NIOSH, não excedendo 5 usos. 10. ADOTAR, em relação aos trabalhadores que

trabalham em ambientes artificialmente frios, as seguintes medidas com

vistas a garantir ambiente adequadamente ventilados e arejados,

considerando a possibilidade de contato direto e por gotículas no ambiente

da COVID-19: 10.1. Privilegiar, em sendo possível e com espaço adequado, a

fruição de pausas psicofisiológicas e térmicas em ambientes externos

arejados ou em salas e ambientes não artificialmente refrigerados, de

forma a evitar a presença de aglomeração de trabalhadores em ambientes com

baixa taxa de renovação de ar; 10.2. Quando impossível o atendimento do

item anterior, garantir a fruição de pausas térmicas e psicofisiológicas

em salas ou corredores que possuam exaustão forçada ou alimentação direta

de ar externo; 10.3. Assegurar que os procedimentos de manutenção,

operação e controle dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes

climatizados não tragam riscos à saúde dos trabalhadores que os executam,

nem aos ocupantes dos ambientes climatizados; 10.4. Manter ligados, quando

possível durante a jornada laboral, e obrigatoriamente durante o período

de higienização, os exaustores existentes nos ambientes refrigerados,

atendendo os parâmetros de temperatura setorial determinados pelo MAPA,

visando aumentar a taxa de renovação de ar; 10.5. Manter as aberturas de

entrada de ventilação natural (portas de corredores, aberturas de nórias e

esteiras, dentre outras) nos ambientes artificialmente frios, abertas e

desobstruídas, visando aumentar a taxa de renovação de ar; 10.6. Realizar

medidas que aumentem a renovação de ar nos intervalos entre turnos, tais

como aberturas de portas de emergência, utilização de ventiladores móveis,

dentre outras; 10.7. Garantir que a renovação de ar nos locais de trabalho

atenda às prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT), e proibir a utilização de salas sem renovação de ar

(artificial ou natural), de maneira que o acesso transitório a esses

ambientes somente seja realizado por trabalhadores equipados com as

máscaras recomendadas pelo SESMT, observadas as normas introduzidas pelas

autoridades de saúde locais, nacionais e internacionais. 11. ELIMINAR
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bebedouros de jato inclinado disponibilizados a empregados; 12. ELIMINAR

lixeiras que precisam de contato manual para abertura da tampa. 13.

DISPONIBILIZAR vacina trivalente que proteja contra o vírus Influenza A

(H1N1), A (H3N2) e B de forma gratuita a todos os empregados interessados,

com vistas a melhor identificação dos casos sintomáticos de COVID-19; 14.

ESTABELECER e CUMPRIR protocolos de barreira sanitária para terceiros e

visitantes na entrada da unidade, incluindo a triagem epidemiológica e

controle de temperatura; 15. HIGIENIZAR, nas trocas de turno, antes dos

rodízios das funções e, no mínimo, a cada 3 (três) horas, durante o

período de funcionamento as áreas de grande circulação de pessoas e as

superfícies de toque (cadeiras, maçanetas, portas, corrimão, apoios em

geral e objetos afins), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta

por cento) ou hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária), ou outro

desinfetante indicado para este fim, observando o procedimento operacional

padrão definido pelas autoridades sanitárias; 16. ASSEGURAR que o

transporte em ônibus disponibilizados pela empresa seja realizado com, no

máximo, 50% da capacidade de passageiros sentados simultaneamente em

ônibus fretados, garantindo-se que a circulação ocorra com janelas e/ou

alçapão abertos e/ou quando equipado com ar condicionado que o sistema

esteja no modo de recirculação de ar, sem prejuízo do fornecimento de

máscaras faciais; 17. GARANTIR que os refeitórios, vestiários e as salas

de pausa sejam submetidas a limpeza e desinfecção a cada troca de grupos

em gozo de pausas, mediante uso álcool 70% (setenta por cento) ou

hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária), ou outro desinfetante indicado

para este fim, observando o procedimento operacional padrão definido pelas

autoridades sanitárias; 18. IMPLEMENTAR todas as medidas de prevenção de

forma integrada com as empresas prestadoras de serviços que atuem na

unidade, de forma a garantir-se o mesmo nível de proteção a todos os

trabalhadores do estabelecimento, considerando-se a responsabilidade

direta do contratante de serviços terceirizados (art. 5-A, § 3º da Lei

6019/74 c/c itens 5.48 e 5.49 da NR-05, item 9.6.3 da NR-09 e item 32.11.4

da NR-32); 19. ABSTER-SE de condicionar ou incentivar o comparecimento ao

trabalho, seja normal ou extraordinário, a qualquer espécie de

"bonificação", "prêmio" ou "incentivo pecuniário", com vistas a evitar que

trabalhadores com sintomas gripais, ainda que iniciais, deixem de

comunicar tal condição à empresa e/ou equipe de saúde para não ser

impedido de prestar serviços e alcançar a premiação anunciada; 20. ABSTER-

SE, durante o período de reconhecimento da epidemia, de programar abates

extras ou submeter os trabalhadores à prestação de horas extraordinárias."

Requer, em relação a tais pedidos, tanto o provimento definitivo como a

tutela de urgência de todos os itens. E, por fim, a fixação de multas de

R$50.000,00 por violação à cada uma das obrigações de fazer/não-fazer,

além de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$20.000.000,00.



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 9/110

Acompanharam a petição inicial os documentos de fls. 72/236.

Nos termos da decisão de fls. 238/244 (proferida pelo Juízo da

Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé) é deferida a tutela de urgência

requerida pelos autores, determinando-se "a imediata suspensão das

atividades laborais da JBS, unidade de São Miguel do Guaporé/RO, sem

prejuízo da remuneração de todos os seus empregados, até que se efetue, as

custas da empresa, testes PCR em todos os seus empregados, sob pena de

multa de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) por dia em que se verificar

o descumprimento. Registre-se que a suspensão das atividades laborais

acima não abrange o setor de segurança patrimonial da empresa, para evitar

furtos e roubos no local".

Por meio do despacho de fl. 302 foi autorizado à requerida que

"excepcionalmente, que ocorra o abate e processo do gado que se encontra

no curral na data de hoje, com o funcionamento do setor administrativo,

porém terminados os trabalhos de abate e processamento dos bois que estão

no curral hoje, a empresa deve cumprir rigorosamente os termos da Decisão

Liminar, SEM EXCEÇÃO."

Audiência realizada em 28/5/2020 (fls. 435/436 - na Vara do

Trabalho de São Miguel do Guaporé), com a presença das partes, sendo

rejeitada a primeira proposta de conciliação, tendo sido requerido por

estas a juntada de documentos, entre eles o padrão de testagem.

Decisão complementar da tutela de urgência (fls. 1.043/1.053 -

proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de São Miguel do Guaporé), sendo

determinado à requerida o cumprimento das seguintes obrigações: "a) Fazer

os testes de COVID-19 nos seus funcionários, nos termos como propôs no

“Padrão de Testagem”, devendo provar no prazo de 5 dias as medidas

adotadas; b) Adotar medidas efetivas, por meio de plano estratégico de

escalonamento das entradas e saídas diárias e reduza a quantidade de

pessoas que podem entrar ao mesmo tempo nos seus vestiários, mantendo um

trabalhador apenas para controlar o acesso ao vestiário; c) Aplicar o seu

“Plano de Testagem” aos trabalhadores e prestadores de serviços, da forma

descrita naquele documento, e ainda informando, imediatamente, às

autoridades públicas municipais e aos Autores, em todos os casos de

identificação de funcionários suspeitos e contaminados, com endereço e

telefone. destes; d) Forneçer e obrigar todos os seus funcionários, sem

exceção, a utilizar a máscara de acrílico (máscaras de proteção facial –

), além das outras máscaras face shield e touca “ninja” já fornecidas,

como a mesma se propôs nos documentos que juntou ao processo; e) Que com o

uso da máscara de proteção facial (face shield) pelos funcionários,

mantenha a distância mínima de 1 (um) metro entre um trabalhador e outro,



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 10/110

e caso impossibilitado esta distância, os funcionários utilizem a máscara

PFF2 no labor; f) Não oferecer nenhum tipo de premiação, bônus ou

incentivo financeiro aos funcionários, enquanto durar a pandemia; g) Não

realizar ou sujeitar os seus trabalhadores a realização de labor

extraordinário. [...] a) Continue a realizar as medidas de segurança

contra o COVID-19, que já vinha tomando, ampliando a rigidez das medidas

tomadas; b) Realize ampla limpeza e desinfecção de toda sua unidade

industrial, com produto que combata o COVID-19, ficando desde já,

autorizado o uso de funcionários na tarefa acima indicada; c) Submeta-se,

após a desinfecção do local, a procedimento de Inspeção Judicial, a ser

realizada pelo subscritor, que verificará: os equipamentos de segurança

disponíveis, se as fotos e procedimentos expostos nos autos retratam a

realidade."

Por meio da decisão de fls. 1.114/1.116, o Juízo da Vara do

Trabalho de São Miguel do Guaporé-RO considerou ser este Juízo da 2ª Vara

do Trabalho de Ji-Paraná competente para julgar o presente feito, em razão

de entender que havia conexão entre esta ação e a ação n. 0000299-

79.2020.5.14.0092, determinando o encaminhamento do processo para esta

unidade judiciária, tendo, ainda, revogado as decisões proferidas por si,

em especial as decisões referentes às tutelas de urgência.

Decisão de tutela de urgência proferida por este Juízo (fls.

1.126/1.139), em que se restabeleceu a decisão revogada pelo Juízo da Vara

do Trabalho de São Miguel do Guaporé-RO, acrescentando-se as obrigações de

fazer e não-fazer constantes da decisão proferida nos autos n. 0000299-

79.2020.5.14.0092.

Deferido o pedido de habilitação do SINTRA-INTRA-RO-SINDICATO

DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS DO ESTADO DE RONDÔNIA para

atuar como parte ativa, sendo determinada a sua inclusão no polo ativo da

presente ação (decisão de fl. 1.198).

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração da decisão que

restabeleceu a tutela de urgência proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho

de São Miguel do Guaporé-RO (fls. 1.203/1.209).

Contestação da requerida (fls. 2.667/2.760), em que, em

síntese, argui a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado de

Rondônia e também pugna pela declaração da carência de ação do Ministério

Público do Trabalho por falta de interesse de agir, bem como suscita a

inépcia da petição inicial e, no mérito, afirma que adotou todas as

medidas previstas em atos normativos e orientações para coibir o contágio

do Sars-Cov-2 em suas dependências.
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Audiência realizada em 8/6/2020 (fls. 2.761/2.762), com a

presença das partes e rejeitada a primeira proposta de conciliação. Foi

retirado o sigilo de todas as peças processuais, concedendo-se o prazo de

5 dias para manifestação das partes. O MPT requereu que a reclamada, no

mesmo prazo para manifestação, apresentasse a lista dos trabalhadores

contactantes afastados por contato no raio de 1.5 metro com os casos

confirmados, o que foi deferido por este Juízo.

Nova decisão de tutela de urgência (fls. 2.800/2.804), em que

se determinou a suspensão das atividades laborativas relacionadas às áreas

de produção da requerida, até que fossem comprovadas nos autos o

cumprimento de todas as medidas estipuladas por este Juízo para combate ao

contágio por COVID-19, bem como se determinou o cumprimento de outras

obrigações por esta.

Decisão prolatada no Mandado de Segurança n. 0000419-

10.2020.5.14.0000 (fls. 3.436/3.449), em que foi suspendida parcialmente a

decisão proferida por este Juízo, no que se refere à suspensão das

atividades laborativas da requerida.

Decisão prolatada no Mandado de Segurança n. 0000423-

47.2020.5.14.0000 (fls. 3.605/3.613), em que foi concedida parcialmente a

liminar requerida pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério

Público do Estado de Rondônia.

Impugnação à contestação apresentada pelo SINTRA-INTRA-RO-

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS DO ESTADO DE

RONDÔNIA (fls. 3.621/3.637).

Audiência realizada em 2/7/2020 (fls. 3.697/3.699), com a

presença das partes e de seus procuradores e rejeitada a nova proposta de

conciliação, tendo sido deferidos o pedido formulado pela requerida de

encaminhamento dos resultados dos testes dos empregados de RT-PCR e o

pedido formulado pelo MPT e pelo Sintra-Intra de inspeção pelo Órgão de

Fiscalização do Trabalho do Ministério da Economia, bem como foi

determinada a realização de perícia médica epidemiológica na sede da

requerida, com a nomeação do Perito, Médico do Trabalho Heinz Roland

Jakobi, e prazos para apresentação dos quesitos e de assistente técnico.

Apresentação do Laudo Pericial pelo Perito nomeado pelo Juízo,

fls. 5.158/5.220, com manifestações das partes (fls. 5.711/5.721 -

Ministério Público do Trabalho, fls. 5.731/5.737 - Sintra-Intra e fls.

5.738/5.765 - requerida).



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 12/110

Apresentação do Relatório de Fiscalização realizado pela

Superintendência Regional do Trabalho em Rondônia (fls. 5.766/5.781).

Na audiência em prosseguimento, realizada em 20/11/2020 (fls.

5.882/5.890), com a presença das partes e de seus procuradores, foram

interrogados o sindicato e a requerida, bem como foram ouvidas duas

testemunhas trazidas pelo MPT e MPE e uma testemunha trazida pela

reclamada. Encerrada a instrução processual. Razões finais por memoriais

pelas partes. Rejeitada a segunda proposta conciliatória.

Acórdão referente ao Mandado de Segurança n. 0000419-

10.2020.5.14.0000 (fls. 6.074/6.082).

Acórdão referente ao Mandado de Segurança n. 0000423-

47.2020.5.14.0000 (fls. 6.087/6.092).

É, em resumo, o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – DO SANEAMENTO DO PROCESSO 0000299-

79.2020.5.14.0092

As ações n. 0000070-18.2020.5.14.0061 e 0000299-

79.2020.5.14.0092 foram reputadas conexas, tendo havido a reunião de ditas

ações, razão pela qual todos os atos processuais prosseguiram nesta, mas

com efeitos para ambas as ações.

Dessa forma, considerando que todos os pedidos relativos à

ação n. 0000299-79.2020.5.14.0092 serão julgados nesta, nos termos dos

artigos 54, 55, 58 e 286 do Código de Processo Civil, determino, para fins

de ajuste no e-gestão, o registro de julgamento do mérito nos autos n.

0000299-79.2020.5.14.0092, carreando a cópia desta decisão, mas

assinalando valor simbólico ao resultado da ação.

Junte-se naqueles autos cópia desta sentença.

2.2 - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

As condições da ação, como a legitimidade para a causa e

interesse de agir são apreciadas à luz dos fatos alegados na petição

inicial, confrontados com a defesa.

Não se aprecia a prova dos autos, por exemplo, para afirmar se

a parte é ou não legítima, desde que indicada na narrativa exposta na

petição inicial, considera-se sua legitimidade.
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No interesse de agir, apenas se aprecia se possui o autor

necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional perseguido

em face do réu.

No que diz respeito à ação civil pública, como se trata de

tutela de direito coletivo, sequer, a rigor, caberia apreciar essa

circunstância à luz do conteúdo privatístico em que foi gestado o Código

de Processo Civil, mormente quando se lança os olhos para o artigo 18 ali

inscrito (Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo

quando autorizado pelo ordenamento jurídico), quando a Constituição

Federal assegurou ao Ministério Público, como função institucional, zelar

pelos interesses sociais e individuais indisponíveis, conferindo-lhe

legitimidade para toda e qualquer ação que tenha por objeto preservar os

direitos fundamentais, como se extrai dos artigos 127, 128 e 129 da

Constituição Federal, sendo a ação civil pública a que mais se amolda à

proteção dos direitos coletivos.

No caso em análise, a legitimidade do Ministério Público está

expressa na própria Constituição Federal, nos artigos 127, 128 e 129, III,

da Constituição da República Federativa do Brasil, quando lhe dota como

função institucional a “defesa da ordem jurídica”, “do regime democrático”

“e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, bem assim,

especificamente quanto à ação civil pública, para “proteção (...) de

interesses difusos e coletivos”, in casu, o exercício se perfaz em defesa

da coletividade dos trabalhadores ainda que de uma única empresa.

A atuação do Ministério Público para ajuizar ação civil

pública está disciplinada na Constituição Federal (artigo 129), na Lei n.

7.347, de 24/07/1985 (art. 5º), na Lei Complementar n. 75, 21/05/1993

(artigo 83), entre outros diplomas, também na Lei n. 8.078, de 12/09/1990

(artigo 82), sendo relevante destacar que a chamada ação civil pública não

é, de qualquer modo, exclusividade do órgão ministerial, uma vez que este

atua, concorrentemente, com outros legitimados.

Entretanto, a julgar pela missão que lhe conferiu a

Constituição Federal é de se imaginar que a ele foi confiada a defesa dos

direitos fundamentais do trabalhador, na abrangência do rol que se

encontra no capítulo dos direitos sociais.

De qualquer sorte, a tutela coletiva de direitos, no que diz

respeito à atuação do Ministério Público, é estabelecida pela Constituição

Federal, como função institucional daquele Órgão, envolvendo tantos os

interesses ou direitos difusos quanto coletivos, e a par de a Constituição

não desenvolver o conceito de interesse coletivo, como já decidiu o

Supremo Tribunal Federal – STF, não se pode usurpar a sua atuação, ao
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fundamento de que pequeno número de trabalhadores de uma empresa não possa

receber a tutela por intermédio de instrumento coletivo como o é a ação

civil pública (in “Processo Coletivo”, RT, 2006, Teori Albino Zavascki,

que trata da “tutela de direitos coletivos” e de “tutela coletiva de

direitos”).

Cabe, no particular, trazer à tona a seguinte decisão do STF:

1. Recurso extraordinário. Trabalhista.

Ação civil pública. 2. Acórdão que rejeitou embargos

infringentes, assentando que ação civil pública

trabalhista não é o meio adequado para a defesa de

interesses que não possuem natureza coletiva.

3. Alegação de ofensa ao disposto no art. 129, III, da

Carta Magna. Postulação de comando sentencial que vedasse

a exigência de jornada de trabalho superior a 6 horas

diárias. 

4. A Lei Complementar n.º 75/93 conferiu ao Ministério

Público do Trabalho legitimidade ativa, no campo da defesa

dos interesses difusos e coletivos, no âmbito trabalhista.

5. Independentemente de a própria lei fixar o conceito de

interesse coletivo, é conceito de Direito Constitucional,

na medida em que a Carta Política dele faz uso para

especificar as espécies de interesses que compete ao

Ministério Público defender (CF, art. 129, III). 6.

Recurso conhecido e provido para afastar a ilegitimidade

ativa do Ministério Público do Trabalho

(STF – Segunda Turma – Relator: Min. NÉRI

DA SILVEIRA - RE 213015 / DF, DJ 24-05-2002 PP. 9 – EMENT

VOL-02070-03 PP-00595)

 

E do colendo Tribunal Superior do Trabalho:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA -

RECURSO DE REVISTA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO -

LEGITIMIDADE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERESSES COLETIVOS E

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE EMPREGADOS DE UMA EMPRESA -

JORNADA DE TRABALHO

O Ministério Público do Trabalho, por

meio de sua Procuradoria Regional, detém legitimidade para

ajuizar ação civil pública visando à tutela dos interesses

coletivos e/ou individuais homogêneos dos trabalhadores de
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uma empresa (ainda que composta de pequeno número de

empregados) para assegurar o cumprimento da ordem jurídica

no que respeita à jornada de trabalho, no caso, dentre

outras pretensões, impedir prorrogação habitual superior a

duas horas, respeitar intervalo mínimo de 11 horas entre

jornadas e conceder repouso semanal de 24 horas, com

efeitos imediatos e futuros.Recurso conhecido e provido.

(TST – 3ª Turma – RR 763390/2001.0 – Rel.

Juiz Convocado José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza –

DJU 04/11/2005, p. 691).

Não detecto, na hipótese, ausência de legitimidade dos

autores, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Estado de

Rondônia, por ser função institucional do Ministério Público velar pela

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis (artigo 127, da CRFB), bem como caber-lhes

promover a ação civil pública para proteção de quaisquer interesses

difusos e coletivos (art. 129, da CRFB), estando autorizados expressamente

a “promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para

defesa dos interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais

constitucionalmente garantidos, o que é suficiente para aquilatar a

presença de suas legitimidades ativa para coibirem existência, em tese,

das alegadas infrações às normas de segurança e saúde do trabalho

ocorridas no ambiente laboral, mais precisamente no que diz respeito às

medidas preventivas para conter a propagação do contágio por covid-19.

A legitimidade dos autores para proporem a referida ação se

encontra consubstanciada nos artigos 127, 128 e 129, III, da Constituição

Federal, c/c os artigos 6º, VII, 83, III, da Lei Complementar n. 75/1993,

não havendo que se questionar tal ponto.

Diante do exposto, reconheço a legitimidade do Ministério

Público do Trabalho e do Ministério Público do Estado de Rondônia para a

promoção de ação civil pública em que se discutem direitos coletivos (lato

sensu).

2.3 – DA LEGITIMIDADE DO SINDICATO. ASSISTÊNCIA

LITISCONSORCIAL

Diante do entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal

e do cancelamento da Súmula 310 do Tribunal Superior do Trabalho, passou o

inciso III do art. 8º da Constituição Federal a consagrar a substituição

processual pelo sindicato de forma ampla na seara laboral.
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Portanto, possui o sindicato legitimidade ativa para ajuizar

ação civil pública na qualidade de substituto processual da respectiva

categoria.

Assim, têm legitimidade para propor a ação civil pública, na

Justiça do Trabalho, tanto o Ministério Público do Trabalho (CF, art. 129,

III) quanto os sindicatos (CF, art. 129, 1º; art. 8º, III).

Trata-se, portanto, de hipótese típica de legitimidade

concorrente, em que o enfoque de atuação é, no entanto, distinto, pois,

enquanto o Ministério Público do Trabalho defende a ordem jurídica

protetiva do trabalhador, os sindicatos defendem os trabalhadores

protegidos pelo ordenamento jurídico-laboral.

Fredie Didier Jr., in" Curso de direito processual civil ",

vol. 1, 10ª ed., Salvador: JusPodivm, 2008, página 332, explica que"o

assistente é parte, só que auxiliar, com menos poderes. Não é parte do

litígio, mas é parte do processo".

O Sintra-Intra demonstrou o interesse jurídico na intervenção

da causa e por isso detém legitimidade para atuar na ação, nos termos da

Súmula n. 82 do TST, in verbis:

Súmula nº 82 do TST

ASSISTÊNCIA (nova redação) - Res.

121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

A intervenção assistencial, simples ou

adesiva, só é admissível se demonstrado o interesse

jurídico e não o meramente econômico.

O interesse jurídico está evidenciado na medida em que a

sentença a ser prolatada poderá influir na relação jurídica entre o

assistente e a reclamada. Sendo assim, o assistente interveio na presente

relação processual para auxiliar a parte originária.

Não se pode perder de vista que, segundo declara o sindicato,

é ele o legítimo representante dos trabalhadores, com o intuito de ver a

reclamada condenada em obrigação de fazer e não-fazer visando conter o

avanço do contágio dos trabalhadores por covid-19.

Além do mais, conforme disposto em tópico pretérito, esta ação

e a ação n. 0000299-79.2020.5.14.0092 (ajuizada pelo sindicato) foram

reputadas conexas e reunidas para julgamento em conjunto.
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Destarte, rejeito o pedido de exclusão do sindicato do polo

ativo desta ação.

2.4 - DA LIMITAÇÃO DO ALCANCE DA COISA JULGADA EM AÇÃO CIVIL

COLETIVA/REPERCUSSÃO GERAL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA N. 499

Sustenta a requerida, na defesa, que "O diploma normativo que

rege a Ação Civil Pública (Lei nº 7347/85), em seu art. 16, dispõe que a

sentença civil fará coisa julgada apenas nos limites da competência

territorial do órgão prolator, caso julgue procedente o pedido."

Refere que "o E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento do RE

612.043, fixou a tese de que somente serão abrangidos os substituídos que,

quando do ajuizamento de ação, possuam domicílio no âmbito da competência

territorial do prolator da decisão. [...] Assim, entende-se que a sentença

que julga os pedidos procedentes tem eficácia limitadas à competência

territorial do órgão julgador./No caso, a competência territorial da D.

Vara do Trabalho de Ji-Paraná engloba os municípios de Ji-Paraná, Alvorada

do Oeste, Castanheiras e Presidente Médici [mapa da jurisdição anexo], de

modo que o alcance dos efeitos de eventual sentença procedente proferida

nesses autos deverá se limitar a estes municípios."

Daí requer "a limitação dos efeitos de eventual sentença

procedente, passada em julgado, à circunscrição jurisdicional da Vara do

Trabalho de Ji-Paraná." (fls. 2.678/2.681)

Decido.

De início, em que pese o artigo 16, da Lei n. 7.347/85

prescrever que: “A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos

limites da competência territorial do órgão prolator”, o indigitado

dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o artigo 103, do

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais leis constituem a

denominada “jurisdição civil coletiva”.

A doutrina é harmoniosa ao sustentar que o artigo 16 da Lei n.

7.347/85 deve ser analisado com olhar crítico, por relacionar os efeitos

da decisão proferida em sede de ação civil pública ao critério

territorial. Afinal, os efeitos da coisa julgada regem-se objetivamente

pelo pedido e pela causa de pedir e, sob a ótica subjetiva, pelas partes

no processo.

Já a norma contida no artigo 103, do CDC, dispõe que nas ações

coletivas, a sentença terá eficácia erga omnes ou ultra partes, a depender

da hipótese fática delineada, ou seja, dos direitos metaindividuais

envolvidos:



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 18/110

Art. 103. Nas ações coletivas de que

trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for

julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese

em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com

idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese

do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II - ultra partes, mas limitadamente ao

grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por

insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior,

quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do

parágrafo único do art. 81;

III - erga omnes, apenas no caso de

procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e

seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo

único do art. 81.

§1° Os efeitos da coisa julgada previstos

nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos

individuais dos integrantes da coletividade, do grupo,

categoria ou classe.

§2° Na hipótese prevista no inciso III,

em caso de improcedência do pedido, os interessados que não

tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão

propor ação de indenização a título individual. [...]

O próprio sistema que rege as ações coletivas, das quais a

ação civil pública é espécie, tem por objetivo a efetividade das medidas

jurisdicionais de largo espectro. Além disso, se é certo que, pelo alcance

da lesão define-se a competência para o ajuizamento da ação civil pública,

não menos certo é que os efeitos da decisão proferida devem estender-se a

todos os interessados, sob pena de exaurir-se o propósito da prestação

jurisdicional coletiva. Do contrário, não restaria ao Ministério Público

outra opção se não a de ajuizar uma imensa quantidade de ações civis a

serem julgadas por diversos juízes, sobre a mesma matéria. Tal

procedimento colidiria com o princípio da economia processual, além de

gerar a ameaça de decisões contraditórias, atentando, neste aspecto,

contra o princípio da segurança jurídica.

Assim, os efeitos da presente decisão deverão se estender para

todos os empregados da requerida, em todos os municípios abrangidos pela
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base territorial do sindicato-autor, uma vez que não se pode conferir

interpretação restritiva à previsão constante do artigo 16 da Lei n.

7.345/85, impondo-se uma interpretação sistemática com o que dispõe a Lei

n. 8.078/90, sendo da própria natureza do direito metaindividual seu

efeito erga omnes, devendo beneficiar os tutelados onde quer que se

encontrem, no caso em análise, a base territorial do ente sindical

obreiro.

Nesse sentido, os seguintes precedentes da SBDI-1 e de Turma

do TST:

EMBARGOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COISA

JULGADA - LIMITES SUBJETIVOS – COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO

ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO - ART. 16 DA LEI Nº 7.347/85 -

APLICABILIDADE. Embora fixado o entendimento de que "A

sentença proferida em ação civil pública fará coisa

julgada erga omnes nos limites da competência do órgão

prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei n.

7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97", a doutrina e a

jurisprudência vinham se firmando em limitar a extensão

territorial pela análise do pedido, distinguindo direitos

difusos e coletivos dos direitos individuais homogêneos.

Ao traçar a distinção, contudo, quanto à eficácia da

sentença proferida na ação civil pública, incumbe

verificar que o art. 16 da Lei 7.347/95 vem apenas tratar

do fenômeno da coisa julgada, não se referindo à eficácia

da sentença, sob pena de trazer ações civis coletivas

regionalizadas, fugindo ao escopo da defesa dos interesses

metaindividuais. De tal modo, a disciplina dos efeitos da

coisa julgada nas ações coletivas, regra geral, segue os

ditames do art. 103 do CDC, produzindo, em caso de

procedência do pedido, efeitos erga omnes nas ações civis

públicas que tutelam direitos individuais homogêneos,

inclusive, sem limitação territorial . Não há que se

confundir, portanto, os efeitos da coisa julgada nas ações

coletivas, com a limitação da regra de competência ao

local do dano, definida na Orientação Jurisprudencial nº

130 da SDI-2 desta Corte. Isto porque a extensão da coisa

julgada é determinada pelo pedido e não pela competência .

Assim, ajuizada a ação perante a Vara do Trabalho de

Itabaiana/SE, e julgada procedente a demanda, a coisa

julgada gera efeitos erga omnes, para beneficiar todos os

empregados da reclamada que se encontrem na situação

prevista na decisão. Embargos conhecidos e providos. (E-
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ED-RR-613-18.2011.5.20.0013, Relator Ministro: Aloysio

Corrêa da Veiga, Subseção I Especializada em Dissídios

Individuais, Publicação: DEJT de 28/07/2017)

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO

DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº

13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS

EFEITOS DA CONDENAÇÃO. Agravo a que se dá provimento para

examinar o agravo de instrumento em recurso de revista.

Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE

REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS

EFEITOS DA CONDENAÇÃO . Diante da potencial ofensa ao

artigo 103, I e II, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa

do Consumidor), dá-se provimento ao agravo de instrumento

para determinar o processamento do recurso de revista.

Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. AÇÃO

CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA

CONDENAÇÃO. A jurisprudência desta Corte entende que a

eficácia erga omnes da coisa julgada em ação civil pública

que tutela direito individual homogêneo, como no caso dos

autos, não está limitada à competência territorial do

órgão prolator da sentença, a despeito da literalidade do

art. 16 da Lei 7.347/85, devendo prevalecer a diretriz do

art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, pela qual o

alcance da coisa julgada independente da competência

territorial da autoridade prolatora do julgado.

Precedentes da SBDI-1 e de Turmas do TST. Recurso de

revista conhecido e provido (RR-134500-57.2009.5.17.0141,

5ª Turma, Relator Ministro BRENO MEDEIROS, DEJT

28/06/2019).

Além do mais, o Excelso Supremo Tribunal Federal concluiu o

julgamento do RE 612.043/PR, em sede de repercussão geral, e firmou

entendimento, por meio do Tema 499, no sentido do que "a eficácia

subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito

ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos

associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da

jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a

data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à

inicial do processo de conhecimento."

Há de se fazer o "distinguishing" entre a decisão paradigma do

STF e o presente caso. É que a repercussão geral do Tema 499 diz respeito

às ações coletivas, de rito ordinário, que envolvam a legitimação por meio
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de representação processual (art. 5º, XXI, da CF/88) exclusivamente na

defesa dos interesses e direitos dos seus associados. Diverso é o caso

da Ação Coletiva ajuizada pelo Ministério Público e por sindicato, este,

na defesa dos direitos dos empregados da categoria respectiva, ou seja,

quando atua como substituto processual.

Assim, a limitação da condenação apenas aos filiados nos

termos do art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997 (Tema 499 do STF), segundo o qual

"A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por

entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus

associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da

propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do

órgão prolator", não se aplica a presente ação civil pública, por não se

tratarem os autores de associação. Assim, não se aplica ao caso a

disposição contida no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, pois a presente ação

coletiva não foi proposta por associação pertencente à Administração

Pública, para quem se volta a legislação invocada.

Assim, rejeito a preliminar.

2.5 - DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A reclamada requer a extinção do feito, assertoando que "O MPT

e MPRO apresentaram petição inicial, requerendo o cumprimento de 45

obrigações pela ré./Nada obstante, não se verifica a causa de pedir de

diversas obrigações requeridas pelo Parquet, a expressar inobservância ao

art. 319, III, do CPC. [...] Muito embora discorra sobre o direito à saúde

dos trabalhadores, o Parquet não traz o embasamento legal ou infralegal de

diversas obrigações requeridas em sua peça./Nos pedidos formulados, não há

apontamentos a qualquer diploma ou normativo editado pelo Poder

Competente, isto é, faltam-lhes os fundamentos fáticos e jurídicos que os

sustentam. [...] Noutro passo, a petição exordial não aponta qualquer fato

relacionado a omissão da ré na adoção dessas medidas preventivas acima

relacionadas. Tampouco é acompanhada de provas nesse sentido. [...]."

(fls. 2.681/2.685)

Decido.

A petição inicial trabalhista deve atender ao exigido pelo

artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou seja, que o

autor exponha os fatos de que resulte o dissídio e formule, quanto a eles,

o pedido.

Há, assim, responsabilidade/ônus de o autor trazer a causa de

pedir e o pedido, os quais têm por desiderato formular meios para a



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 22/110

contraparte produzir sua defesa, bem assim fornecer parâmetro seguro para

atuação jurisdicional, sem o que resta configurada a inépcia da petição

inicial.

Na hipótese, não assiste razão à reclamada, já que na petição

inicial os autores fizeram menção expressa que sua causa de pedir se dá

com base em denúncia de exposição de trabalhadores ao risco de contágio da

covid-19, a qual originou o Inquérito Civil n. 000104.2020.14.002/4,

estando todos os pedidos (obrigação de fazer e não-fazer) relacionados ao

cumprimento de medidas preventivas visando conter a propagação da

contaminação pelo novo coronavírus – Sars-CoV-2. Assim, os fundamentos de

fato e de direito se encontram devidamente lastreados na peça inicial.

Destarte, não detecto a presença de deficiência congênita na

peça exordial, tanto que a reclamada produziu defesa específica sobre

todas as matérias alegadas na petição inicial.

Assim, rejeito o pedido de extinção do processo sem resolução

do mérito no particular.

2.6 - DOS PROTESTOS DA RECLAMADA

A reclamada apresentou contradita à testemunha Leandro José da

Conceição, sob o argumento de ausência de isenção de ânimo que este nutre

contra si e que foram declinados na ação que ele propôs, notadamente em

relação aos tema danos morais.

Este Juízo rejeitou a contradita sob os seguintes fundamentos:

"Indefiro a contradita, porque, em tese, o simples fato de a testemunha

possuir ação contra a empresa não lhe o torna apenas por isso suspeito,

conforme entendimento do TST explicitado em sua Súmula de n. 357."

Com efeito, o fato de a testemunha possuir ação contra a

reclamada, por si só, não obsta que seja ela compromissada como

testemunha, na forma da Súmula n. 357 do TST, sendo que o valor de seu

interrogatório será apreciado em conjunto com as demais provas dos autos.

Dessa forma, mantenho a decisão de indeferimento da contradita

pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, constantes da Ata de

Audiência de fls. 5.882/5.890.

2.7 - DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Na decisão de tutela de urgência proferida por este Juízo às

fls. 1.126/1.139 foi restabelecida a decisão revogada pelo Juízo da Vara

do Trabalho de São Miguel do Guaporé-RO, acrescentando-se as obrigações de
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fazer e não-fazer constantes da decisão proferida nos autos n. 0000299-

79.2020.5.14.0092.

Na nova decisão de tutela de urgência de fls. 2.800/2.804,

foram determinadas as seguintes medidas por este Juízo:

Dessa forma, considerando que a requerida

não atendeu o comando judicial em sua integralidade,

determino a imediata suspensão de todas as suas atividades

laborativas relacionadas às áreas de produção, até que

comprove nos autos o cumprimento de todas as medidas

estipuladas por este Juízo para combate ao contágio por

COVID-19.

Ainda, em sede de tutela de urgência,

determino à requerida que cumpra as obrigações a seguir

descritas, além daquelas já estabelecidas, sob as

penalidades lá fixadas:

a) a realização dos testes diagnósticos

da COVID-19 deverá ser conduzidas por estabelecimentos de

saúde habilitados, sendo utilizadas as alternativas

disponíveis autorizadas pela ANVISA e Ministério da Saúde,

observando-se os critérios técnicos referentes à coleta,

ao transporte e ao armazenamento das amostras biológicas;

b) garantir a articulação entre o SESMT e

a Rede de Serviços Públicos de Atenção à Saúde e

Vigilância Epidemiológica do Município, com vistas ao

aprimoramento da detecção de possíveis casos suspeitos nos

serviços de saúde, bem como obter de modo preciso as

diretrizes do Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e

Municipal de Saúde;

c) encaminhar aos Municípios de

residência dos trabalhadores listagem empregados que

prestam serviços na empresa e rotas de transporte fretado,

com vistas a viabilizar monitoramento dos empregados e

desenvolvimento de estratégias de saúde pública em cada

localidade;

d) submeter todos os trabalhadores em

retorno de férias a anamnese dirigida pelo ambulatório da

empresa e encaminhar ao médico do trabalho aqueles que
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apresentarem sintomas de infecções respiratórias, para

adoção das medidas necessárias;

e) adotar, em relação aos trabalhadores

que trabalham em ambientes artificialmente frios, as

seguintes medidas com vistas a garantir ambiente

adequadamente ventilados e arejados, considerando a

possibilidade de contato direto e por gotículas no

ambiente da COVID-19: e.1. privilegiar, em sendo possível

e com espaço adequado, a fruição de pausas

psicofisiológicas e térmicas em ambientes externos

arejados ou em salas e ambientes não artificialmente

refrigerados, de forma a evitar a presença de aglomeração

de trabalhadores em ambientes com baixa taxa de renovação

de ar; e.2. quando impossível o atendimento do item

anterior, garantir a fruição de pausas térmicas e

psicofisiológicas em salas ou corredores que possuam

exaustão forçada ou alimentação direta de ar externo; e.3.

assegurar que os procedimentos de manutenção, operação e

controle dos sistemas de climatização e limpeza dos

ambientes climatizados não tragam riscos à saúde dos

trabalhadores que os executam, nem aos ocupantes dos

ambientes climatizados; e.4. manter ligados, quando

possível durante a jornada laboral, e obrigatoriamente

durante o período de higienização, os exaustores

existentes nos ambientes refrigerados, atendendo os

parâmetros de temperatura setorial determinados pelo MAPA,

visando aumentar a taxa de renovação de ar; e.5. manter as

aberturas de entrada de ventilação natural (portas de

corredores, aberturas de nórias e esteiras, dentre outras)

nos ambientes artificialmente frios, abertas e

desobstruídas, visando aumentar a taxa de renovação de ar;

e.6. realizar medidas que aumentem a renovação de ar nos

intervalos entre turnos, tais como aberturas de portas de

emergência, utilização de ventiladores móveis, dentre

outras; e.7. garantir que a renovação de ar nos locais de

trabalho atenda às prescrições das normas da Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e proibir a

utilização de salas sem renovação de ar (artificial ou

natural), de maneira que o acesso transitório a esses

ambientes somente seja realizado por trabalhadores

equipados com as máscaras recomendadas pelo SESMT,
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observadas as normas introduzidas pelas autoridades de

saúde locais, nacionais e internacionais;

f) implementar todas as medidas de

prevenção de forma integrada com as empresas prestadoras

de serviços que atuem na unidade, de forma a garantir-se o

mesmo nível de proteção a todos os trabalhadores do

estabelecimento, considerando-se a responsabilidade direta

do contratante de serviços terceirizados (art. 5-A, § 3º

da Lei 6019/74 c/c itens 5.48 e 5.49 da NR-05, item 9.6.3

da NR-09 e item 32.11.4 da NR-32);

g) abster-se de condicionar ou incentivar

o comparecimento ao trabalho, seja normal ou

extraordinário, a qualquer espécie de "bonificação",

"prêmio" ou "incentivo pecuniário", com vistas a evitar

que trabalhadores com sintomas gripais, ainda que

iniciais, deixem de comunicar tal condição à empresa e/ou

equipe de saúde para não ser impedido de prestar serviços

e alcançar a premiação anunciada; e

h) abster-se, durante o período de

reconhecimento da epidemia, de programar abates extras ou

submeter os trabalhadores à prestação de horas

extraordinárias.

 

Contra essa decisão, os autores, MPT e MPRO, e a requerida,

impetraram Mandado de Segurança perante o TRT da 14ª Região, 0000423-

47.2020.5.14.0000 e 0000419-10.2020.5.14.0000, respectivamente. Das

decisões proferidas naqueles autos destacam-se as seguintes. No MSCiv n.

0000419-10.2020.5.14.0000, em 14/6/2020, a Desembargadora Socorro

Guimarães, Desembargadora-Plantonista, deferiu parcialmente o pedido

liminar, conforme parte dispositiva a seguir transcrita:

4. DECISÃO

Dessa forma, DECIDO:

I - DEFERIR PARCIALMENTE o pedido

liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09 e

do art. 300 do CPC, com o fito de SUSPENDER PARCIALMENTE

os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil

Pública nº 0000070-18.2020.5.14.0061 de Id. 5ee9006 no

tocante à imediata suspensão das atividades laborais da
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JBS, unidade de São Miguel do Guaporé, substituindo a

referida penalidade de suspensão pela estipulação de multa

no valor razoável de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por

obrigação descumprida, acaso não comprovado nos autos

principais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a

contar de segunda-feira, limitada ao prazo de 30 (trinta)

dias;[...]

Posteriormente, em 18/6/2020, em decisão aos agravos

regimentais interpostos pela requerida e pelo Ministério Público do

Trabalho, a Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima,

Desembargadora-Relatora, quanto ao agravo da requerida, manteve a decisão

agravada, e no que diz respeito ao agravo do autor, restabeleceu a decisão

deste Juízo, a qual havia determinado a suspensão das atividades da

requerida, nos seguintes termos:

Assim, constata-se a presença dos requisitos

para concessão da liminar, razão pela qual se decide, com

base nos princípios da precaução e prevenção, restabelecer

a decisão do juízo de origem, que determinou a suspensão

das atividades da JBS, planta de São Miguel, até o efetivo

cumprimento de todas as medidas que, de forma efetiva,

inibam a proliferação da doença para resguardar o meio

ambiente de trabalho, o município de São Miguel e toda a

região do Estado de Rondônia.

 

Ainda, contra tal decisão, a requerida apresentou Correições

Parciais, com pedido de liminar, fazendo este Juízo referência a de n.

1000768-83.2020.5.00.0000, em que requereu fosse suspensa a determinação

de suspensão das suas atividades e as obrigações impostas e mantidas no MS

0000419-10.2020.5.14.0000, até a apreciação deste pelo Tribunal

Competente, tendo sido decidida nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, com fundamento no

parágrafo único do artigo 13 do RICGJT, DEFIRO a liminar

requerida para conceder efeito suspensivo ao Agravo

Regimental interposto à decisão proferida no Mandado de

Segurança nº 0000419-10.2020.5.14.0000, até que ocorra o

exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente,

mantida a obrigação de observância da requerente às

medidas de prevenção constantes no protocolo sanitário

apresentado.
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Em 30/11/2020, sobreveio a decisão do agravo interno

interposto pela requerida no MS 0000419-10.2020.5.14.0000, cuja parte

dispositiva do acórdão é a seguir transcrita:

DECISÃO

ACORDAM os Magistrados integrantes do

Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à

unanimidade, conhecer do Agravo Interno e, no mérito, por

maioria, dar-lhe parcial provimento, para rever o ato

atacado em relação à suspensão das atividades da

agravante, bem como quanto aos itens e-5, e-6, e-7, F, G,

H, ficando vencida a Relatora quanto aos itens e-5, e-6,

e-7, F, G, H, aos quais negava provimento. Tudo nos termos

do voto da Relatora. Sessão de julgamento telepresencial

realizada no dia 30 de novembro de 2020, na forma da

Resolução Administrativa n. 011/2020, disponibilizada no

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 30-4-2020.

 

No MSCiv n. 0000423-47.2020.5.14.0000, em que o MPT e MPRO

alegaram a ausência de fundamentação deste Juízo sobre os pedidos de

tutela de urgência indeferidos, em 16/6/2020, aquela Relatoria analisou os

itens ditos pelos autores que careciam de fundamentação, deferindo

parcialmente a liminar:

Conclui-se, assim, após uma acurada

análise em todos os pleitos que os impetrantes lograram

êxito em demonstrar a presença da fumaça do bom direito,

porquanto ojuízo impetrado indeferiu os pedidos em questão

sem fundamentar a decisão, conformedetermina o art. 93,

IX, da CF/88, o que justifica a concessão da liminar, pela

presença desserequisito, salvo quanto aos itens constantes

nos itens 10 e 10.1, que versam sobre testagem massiva,

conforme exposto na fundamentação precedente.

Contra tal decisão a requerida apresentou Correições Parciais,

com pedido de liminar, fazendo este Juízo referência a de n. 1000742-

85.2020.5.00.0000, em que requereu a revogação/suspensão da decisão do

Juízo Corregendo para que fossem suspensas/revogadas a totalidade das

obrigações deferidas em sede de liminar no MS 0000423-47.2020.5.14.0000,

até a sua apreciação pelo Tribunal Competente, a qual foi decidida nos

seguintes termos:
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Ante todo o exposto, com fundamento no

parágrafo único do artigo 13 do RICGJT, DEFIRO a liminar

requerida para conceder efeito suspensivo ao Agravo

Regimental interposto à decisão proferida no Mandado de

Segurança nº 0000423-47.2020.5.14.0000, até que ocorra o

exame da matéria pelo órgão jurisdicional competente,

mantida a obrigação de observância da requerente às

medidas de prevenção constantes no protocolo sanitário

apresentado.

Quanto aos agravos internos apresentados pelas partes no MS

0000423-47.2020.5.14.0000, em 26/11/2020 sobreveio a decisão, cuja parte

dispositiva do acórdão transcreve-se a seguir:

3 DECISÃO

ACORDAM os Magistrados integrantes do Pleno do

Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, à

unanimidade, conhecer dos agravos internos; no mérito

negar provimento ao agravo interposto pelo Ministério

Público do Trabalho e, por maioria, dar provimento ao da

JBS S.A., para, reformando a decisão agravada, indeferir a

liminar, anteriormente, concedida pela relatoria, nos

termos do voto do Desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo,

que será o prolator do acórdão, vencida a Relatora, que

fará justificativa de voto divergente. Sessão de

julgamento virtual realizada nos dias 23 a 26 de novembro

de 2020, na forma da Resolução Administrativa n. 033/2019,

disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do

Trabalho em 26-6-2019.

 

Feito o breve relato das decisões de tutela de urgência e dos

atos processuais delas advindos, passo à análise do mérito.

2.8 - DAS NORMAS DE SEGURANÇA NO MEIO AMBIENTE DE

TRABALHO PARA COMBATE AO CONTÁGIO POR COVID-19

Os demandantes informam que "foi instaurado, na Procuradoria

do Trabalho do Município de Ji-Paraná/RO, o Inquérito Civil nº

000104.2020.14.002/4, a fim de investigar denúncia relacionada à exposição

de trabalhadores ao risco de contágio da COVID-19 (doença causada pelo

novo coronavírus – Sars-CoV-2)".
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Afirmam que "Considerando o caráter genérico das informações

prestadas e visando a obter mais informações, realizou-se audiência

administrativa por videoconferência em 22 de abril de 2020, mas, diante da

necessidade de comprovação das alegações, consignou-se prazo para

apresentação de documentação detalhada (Doc. 03). Registra-se que, no

momento de realização da audiência, não haviam casos confirmados de COVID-

19 no município de São Miguel do Guaporé/RO, o que bem demonstra a rapidez

e facilidade de disseminação da doença./No entanto, a empresa não deu

cumprimento a tudo quanto requerido em audiência, nos termos do despacho

do MPT (Doc. 04), sendo notificada para regularização do feito. Em

resposta, prontamente analisada, verificou-se que não houve a demonstração

inequívoca de diversos itens da recomendação, quais sejam, 1.II, 1.III, 1.

IV, 1.V, 1.VI, 1. VIII, 1. IX, 1.X, 1.X.1 e 1.XI, 1.XII, 1.XIII, 1.XIV,

1.XVII, 1.XVIII, 1.XIX, 1.XX.2, 1.XX.5, 1.XXII, 1.XXII.1, 1.XXII.2,

1.XXIII, 1.XXIV d, 2.c 2.d, 2.e, 2.g, 2.h, 2.j, 2.k, 2.l, 3.1.c, 3.1.d,

3.1.e, 3.1.f , 3.1.g, 3.2. a, 3.2.b, 4, 4.1, 5, 6, 7, 7.b, 8, 9, 10 e

11./Até esse momento, no entanto, não havia notícia de infectados pela

COVID-19 na planta do frigorífico."

Consignam que “Por outro lado, foi instaurada perante a

Promotoria de Justiça de São Miguel do Guaporé/RO, em 24/05/2020, a

Notícia de Fato nº 2020001010009979, tendo em vista haverem aportado no

órgão ministerial estadual diversas notícias de irregularidades no

frigorífico local da JBS, dentre elas a subnotificação de casos suspeitos

da COVID-19 às autoridades sanitárias e a não concessão de afastamento a

trabalhadores com sintomas indicativos da infecção pelo novo coronavírus

(Sars-Cov-2).”

Salientam que "foram realizadas na data de 25/05/2020

audiências extrajudiciais por videoconferência, durante as quais foram

ouvidos diversos trabalhadores da JBS que apresentaram sintomas da COVID-

19 ou que já foram confirmados com a doença".

Descrevem que "até 25 de maio de 2020, mais de 60% (sessenta

por cento) dos infectados do município de São Miguel do Guaporé/RO são

trabalhadores da JBS, não restando dúvidas de que a unidade é o maior foco

da doença na cidade."

Relatam que "colheu-se que, nos diversos setores mais

atingidos, especialmente nos setores de desossa (dianteira e traseira), de

miúdos, bucharia e abate, não foi implementada nenhuma medida para

garantir qualquer distanciamento entre os trabalhadores. Ainda, foi

relatada a existência de aglomeração nos vestiários e no gozo das pausas

para recuperação térmica, o que bem demonstra o quanto a organização da
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atividade produtiva em questão está colocando os trabalhadores em

risco./Mais do que isso: os trabalhadores ouvidos relataram que têm

conhecimento de diversos outros casos confirmados e suspeitos de COVID-19

na empresa e que, tanto os trabalhadores ouvidos, quanto estes colegas

citados, trabalharam por diversos dias, mesmo apresentando sintomas

condizentes com a doença."

Narram que "O corpo médico da empresa, de acordo com as

informações prestadas pelos trabalhadores, por vezes apontou e tratou os

casos posteriormente confirmados de COVID-19 como se fossem de dengue,

razão pela qual não realizou a orientação devida aos trabalhadores no

sentido do imediato afastamento de suas atividades e da permanência em

isolamento social/quarentena."

Os demandantes afirmam ainda que "os pedidos da presente ação

não estão atrelados tão somente ao fato de o ambiente físico da empresa

ser o meio de contágio da COVID-19, mas, também, fundam-se na necessidade

de garantir que, ainda que um trabalhador tenha se contaminado

externamente, existam, na empresa, medidas eficazes para assegurar que os

demais não sejam contaminados, evitando, assim, a propagação do vírus."

Em razão de tais alegações, os autores formulam pedidos de

condenação da reclamada em obrigação de fazer e não fazer voltadas para o

cumprimento de medidas preventivas visando conter a propagação da

contaminação pelo novo coronavírus.

Registra-se que a peça inicial dos autos n. 0000299-

79.2020.5.14.0092 é no mesmo sentido que a petição inicial destes autos,

ou seja, propõe o cumprimento de medidas visando o combate à propagação

pelo novo coronavírus.

Em defesa, em síntese, a reclamada aduz que "após a realização

da audiência de justificação, juntou aos presentes autos farto conjunto

probatório que evidencia o prévio e espontâneo cumprimento das medidas

preventivas, de rastreamento e de enfrentamento ao contágio da COVID-19

[ID.c351c2a ao ID. 018fa16  fl. 444-1.042]./Tais documentos demonstram

que as medidas de segurança adotadas, espontaneamente, pela empresa ré,

estão de acordo com as Orientações e Normas vigentes de contenção ao Sars-

Cov-2."

Alega que "quanto às atividades frigorificas, no dia 31 de

março de 2020, foi editada as ORIENTAÇÕES GERAIS AOS TRABALHADORES E

EMPREGADORES DO SETOR DE FRIGORÍFICOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19

[Ofício Circular SEI nº 1162/2020/ME  anexo]./As 49 [quarentena e nove]

orientações direcionadas especificamente ao setor de frigoríficos passaram
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a ser observadas integralmente pela ré. [...] Calcada nessa Normativa

Interministerial e em orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e

do Ministério da Saúde, a ré adotou rígidos protocolos de prevenção,

contando com a avaliação complementar da Consultoria do Hospital Albert

Einstein e do Médico Infectologista Dr. Adauto Castelo Filho, professor da

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)."

Afirma que "As medidas de segurança adotadas espontaneamente

pela ré estão de acordo com as Orientações Gerais Para Frigoríficos Em

Razão Da Pandemia Da Covid-19 [Orientações do Ministério da Economia,

Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura], uma vez que demonstradas

as medidas de segurança para se evitar o contágio entre colaboradores."

Explana que "mantém contínuo aprimoramento das medidas de

prevenção e cuidados aos colaboradores. Como exemplo, não só disponibiliza

máscaras com camada dupla de proteção aos colaboradores, como também a

touca ninja, e viseiras de acrílico [face shield] com proteção total da

face a todos os empregados da unidade."

Expõe que "há obrigações requeridas pelos autores que não

estão previstas em atos normativos e recomendações previstas pelo poder

competente, ou são contrárias a outros dispositivos

legais/constitucionais, ou são inexequíveis ou causam insegurança e

efeitos indesejados ou são desnecessárias." (fls. 2.688/2.723)

Decido.

O meio ambiente do trabalho equilibrado traduz direito que

visa à preservação da própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da

CF/88), constituindo a saúde e a redução dos riscos inerentes ao trabalho

direitos sociais fundamentais dos trabalhadores (arts. 6º e 7º, XXII, 196,

da CF/88).

Não por outra razão, os arts. 225 c/c 200 VIII, da CF/88 -

aplicáveis ao caso por força da eficácia horizontal e imediata dos

direitos fundamentais (art. 5º, §1º, da CF/88)-, estabelecem o dever de o

empregador zelar pelo equilíbrio do meio ambiente do trabalho dos

empregados postos à sua disposição, livrando-os de agentes que abalem a

sua estrutura psicossomática e fazendo valer, no âmbito da sua organização

estrutural, o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana (art.

1º, III, da CF/88).

O artigo 4º da Convenção nº 155 da Organização Internacional

do Trabalho - OIT, por sua vez, recomenda a redução ao mínimo, na medida

que for razoável e possível, das causas dos riscos inerentes ao meio
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ambiente do trabalho, estabelecendo o art. 16 da mesma Convenção, que a

empresa deverá garantir que os locais de trabalho, o maquinário, os

equipamentos, as operações e os processos que estiverem sob seu controle

sejam seguros e não envolvam risco algum para a segurança e a saúde dos

trabalhadores.

Nesse sentido também dispõe o art. 157, da CLT, in verbis:

Art. 157 - Cabe às empresas:

I - cumprir e fazer cumprir as normas de

segurança e medicina do trabalho;

II - instruir os empregados, através de

ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido

de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;

III - adotar as medidas que lhes sejam

determinadas pelo órgão regional competente;

IV - facilitar o exercício da

fiscalização pela autoridade competente.

 

A proteção à saúde e segurança do trabalhador encontram

assento constitucional no art. 7º, XXII, que garante ao obreiro a redução

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

segurança.

Por seu turno a CLT especifica em seu art. 154 que “a

observância, em todos os locais de trabalho, do disposto neste Capitulo,

não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições que, com

relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou regulamentos

sanitários dos Estados ou Municípios em que se situem os respectivos

estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de convenções coletivas de

trabalho”.

Nesse sentido, a crise de saúde ocasionada pela pandemia da

COVID-19 fez o Governo Federal editar diversos atos normativos com vistas

ao enfrentamento da doença nos mais diversos âmbitos de atuação.

A pandemia hoje assola o mundo e o Brasil, que experimentam ao

mesmo tempo não só o risco da malignidade do COVID-19, mas também exige

alguma forma de isolamento social, conforme as peculiaridades locais.

Autoridades e gestores que atuam, direta ou indiretamente, nos

diversos microssistemas que formam os sistemas municipais, estaduais e de
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todo o Estado brasileiro, estão enfrentando demandas de toda sorte, quase

sempre com escassez de recursos, lidando com um vírus no qual a população

não tem, por ora, imunidade.

No mundo laboral merecem destaque as medidas editadas

relacionadas à prevenção dos riscos dos trabalhadores que precisam

continuar trabalhando e que não podem exercer o seu serviço no sistema de

home office, destacando-se os trabalhadores que atuam em atividades

consideradas essenciais para a sociedade, como é o caso da requerida.

Embora a requerida atue em atividade considerada essencial,

relacionada à produção de alimentos, não importa em direito absoluto de

funcionamento, mormente neste momento de pandemia do novo coronavírus,

devendo o exercício de sua atividade empresarial ser exercido visando à

preservação de direito de mesma estatura constitucional, ou até mesmo

superior, qual seja, direito à saúde e, por consequência, à vida, sem que

essa ponderação de interesses importe em indevida intromissão no "jus

variandi".

A Lei n. 13.979, de 6/2/2020, que dispõe sobre as medidas para

a enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da propagação do

Covid-19, assegurou às autoridades uma série de medidas passíveis de

adoção para o fim de enfrentamento da situação de emergência, entre elas o

isolamento e a quarentena, ambas relacionadas à restrição de circulação de

pessoas, dada a velocidade de propagação do vírus.

Referida Lei foi regulamentada pelo Decreto n. 10.282, de

20/3/2020, com as alterações previstas no Decreto n. 10.288, de 22/3/2020,

e posteriormente no Decreto n. 10.329, de 28/4/2020. No art. 3º do Decreto

n. 10.282, foram definidos quais são os serviços públicos e as atividades

essenciais, enquadrando-se a requerida no item XII: "produção,

distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por

meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza,

alimentos, bebidas e materiais de construção".

Contudo, no âmbito do Estado de Rondônia vige o Decreto

Estadual n. 25.470, de 21/10/2020, o qual foi alterado e acrescido pelo

Decreto n. 25.605, de 3/12/2020, que institui o sistema de distanciamento

social controlado, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia

causada pelo novo Coronavírus - COVID-19, e reitera a declaração de

calamidade pública. Dispõe o Art. 11 desse Decreto:

Art. 11. Os estabelecimentos comerciais

liberados e as edificações que acarretem aglomeração,

independentemente da fase ou região, enquanto perdurar o
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estado de calamidade pública em Rondônia, deverão observar

o seguinte:

I - a realização de limpeza minuciosa, diária,

de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios

em geral;

II - disponibilização de todos os insumos,

como álcool 70% (setenta por cento), luvas, máscaras e

demais equipamentos recomendados para a manutenção de

higiene pessoal dos funcionários e outros participantes

das atividades autorizadas;

III - permitir a entrada apenas de pessoas com

máscaras ou, se possível, ofertá-las a todos na entrada do

estabelecimento, assim como possibilitar o acesso dos

clientes à higienização com álcool 70% (setenta por cento)

ou lavatórios com água e sabão e/ou sabonete para fazerem

a devida assepsia das mãos;

IV - fica permitida a entrada de crianças,

desde que observadas as medidas sanitárias pertinentes e

acompanhadas dos pais ou responsáveis;

V - fixar horários ou setores exclusivos para

o atendimento de clientes com idade superior ou igual a 60

(sessenta) anos, mediante comprovação e àqueles do Grupo

de Risco, conforme autodeclaração, evitando ao máximo a

exposição ao contágio pela covid-19;

VI - a limitação de 50% (cinquenta por cento)

da área de circulação interna de pessoas, não computando

área externa e administração, sendo no caso de filas fora

do estabelecimento, as pessoas deverão manter distância

de, no mínimo, 120cm (cento e vinte centímetros) um do

outro, cabendo a responsabilidade ao proprietário do

comércio em manter a ordem e o distanciamento deles na

área externa; e

VII - os serviços de eventos e afins não

funcionarão na Primeira fase, já na Segunda Fase, apenas

na modalidade drive-in;

VIII - os estabelecimentos comerciais,

independentemente da Fase que estejam enquadrados, devem

fixar na entrada do estabelecimento, de forma visível, a
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quantidade permitida em termo absoluto de pessoas e as

orientações das medidas sanitárias permanentes e

segmentadas deste Decreto;

§ 1° - omissis ...

§ 2° - omissis ...

§ 3° - omissis ...

§ 4° - omissis ...

§ 5° - omissis ...

§ 6° - omissis ...

 

Assim, nessa toada, é exigido da Justiça do Trabalho posição

que procure colocar em evidência os bens jurídicos mais relevantes a serem

tutelados pelo Direito, enquanto em choque esses mesmos direitos

subjetivos pelos atores sociais. É necessário a observância da lição

imorredoura de Délio Maranhão, a respeito do Direito do Trabalho:

Encerra este direito profunda

significação moral que não deve ser esquecida e que vai

coincidir, em última análise, com aquele mesmo ideal, de

valor permanente e absoluto, de que se fez expressão a

Declaração dos Direitos do Homem – ideal falseado pela

economia capitalista – o respeito à dignidade da pessoa

humana. O trabalho é o próprio trabalhador. Daí, porque,

como disse Couture, na relação jurídica do trabalho está em

jogo a mais nobre das substâncias do direito: a substância

humana [...] a quem a sociedade não pode negar o direito a

uma existência digna. (apud César P. S. Machado Jr –

“Direito do Trabalho” – São Paulo: LTr, 1999 - p. 28).

 

 

Reclama-se, assim, a observância da ciência, de normas

editadas pelas autoridades públicas, capitaneadas pela Organização Mundial

da Saúde, bem como o valor social do trabalho e da livre iniciativa,

delineadas na Constituição Federal.

E convém realçar, com amparo em Weliton Sousa Carvalho, juiz

de direito no Estado do Maranhão, que “(...) o século presente ratifica a

lucidez de CATHARINO tanto quanto afirma ser o capital e o trabalho
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‘gêmeos-inimigos’, bem como em considerar o Direito do Trabalho ligado ao

Direito Constitucional por ‘vinculações inseparáveis” (Despedida

arbitrária no texto constitucional de 1988 – Curitiba – Juruá, 1988, p.

42)

No caso em apreço, efetivamente, se está diante de conflito

entre o capital e o trabalho, que continuam como gêmeos-inimigos na

Constituição Federal de 1988 (inciso IV do artigo 1º da CRFB), não apenas

por se encontrarem no mesmo dispositivo constitucional, mas porque são

indissociáveis os conflitos gerados pelos partícipes da relação de

trabalho.

É por todos sabidos que não existe direito absoluto, nem mesmo

o direito à vida, expressão máxima da preservação da espécie humana e da

permissão de gozos e dissabores de outras faculdades, ante a ressalvada

presente no inciso XLVII do artigo 5º da Carta Política, que admite a pena

de morte em caso de guerra.

Por ilação, entretanto, debatem filósofos se dos bens

usufruídos pelo homem se o mais importante é a vida e outros clamam pela

liberdade. No que se refere ao mundo prático ninguém dúvida que o bem

maior que possuímos é a vida, em uma palavra, a saúde, no que se refere ao

tema em debate.

A “Teoria Pura do Direito”, engendrada por Hans Kelsen,

procurava alijar do Direito todos os demais conhecimentos humanos,

excluindo a economia, a história, e qualquer outra disciplina, como a

filosofia, para explicar o fenômeno jurídico.

O juiz moderno, entretanto, tem consciência da existência de

que as multiplicidades de disciplinas sociais e humanas influenciam na

criação e também na aplicação do Direito.

Não se está, é lógico, provocando balbúrdia de concepções

particularizadas diante dos fenômenos jurídicos, onde cada um aplicaria o

Direito ao caso concreto com base em suas concepções filosóficas,

econômicas ou políticas, mas é verdade que o Direito procura realizar

diversos valores, como a liberdade, justiça, solidariedade, paz, poder

estatal, segurança e ordem, e nesse desiderato se vale o aplicador da

ponderação desses valores fundantes para decidir.

Assim, cabe às autoridades públicas, aos servidores e aos

cidadãos adotar todas as medidas e providências necessárias para fins de

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo

Coronavírus).
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Diferente dos problemas administrativos, sejam os da esfera

privada ou os da esfera pública que envolvam os demais Poderes, as ações

aforadas perante o Poder Judiciário não possuem grande margem para

discricionariedade, devendo estar vinculadas a decidir-se solucionando o

conflito de interesses, fazendo cumprir as leis e a Constituição do

Brasil.

Ressalta-se que a decisão judicial não envolve tão somente

medidas cujas repercussões estejam ligadas à saúde do trabalhador

(individual e coletiva), mas também em relação à saúde de toda a população

do município e do estado.

Desse modo, exige-se, ao decidir, fazer considerações que se

conjuguem e harmonizem interesses do trabalhador e da população em geral.

Na hipótese, as medidas tomadas pela requerida para

enfrentamento do contágio de seus trabalhadores pelo COVID-19 estão

descritas no Laudo Pericial (fls. 5.158/5.220) e no Relatório de

Fiscalização realizado pela Superintendência Regional do Trabalho em

Rondônia (fls. 5.766/5.781).

Apesar da mutabilidade natural da relação de trabalho, o certo

é que as constatações primevas devam ser consideradas na presente decisão.

De molde que se possa aquilatar com alguma justeza os pedidos formulados

pelos autores.

Analisando os autos, não se pode negar que efetivamente a

requerida vem buscando cumprir e aprimorando os cuidados necessários no

combate à covid-19 em relação aos seus empregados, terceirizados e

visitantes, tendo cumprido a grande maioria das recomendações e obrigações

constantes das decisões de tutela de urgência inclusive, como atestado

pela própria Auditora Fiscal do Trabalho. A título de exemplo, cita-se o

cumprimento da seguinte recomendação: "e.4. manter ligados, quando

possível durante a jornada laboral, e obrigatoriamente durante o período

de higienização, os exaustores existentes nos ambientes refrigerados,

atendendo os parâmetros de temperatura setorial determinados pelo MAPA,

visando aumentar a taxa de renovação do ar; De acordo com os empregados

entrevistados os exaustores permanecem ligados durante toda a jornada

laboral e enquanto a higienização é realizada. Com isto, os exaustores

permanecem ligados, mais de 21 horas por dia, sempre com a aprovação da

fiscalização do Sistema de Inspeção Federal-SIF."

No entanto, embora a reclamada tenha cumprido grande parte das

recomendações e obrigações lhe impostas nas decisões de tutela de urgência

proferida nestes autos, nos autos n. 0000299-79.2020.5.14.0092 e nos
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Mandados de Segurança, os autores quando da manifestação ao Laudo Pericial

e ao Relatório de Fiscalização entenderam que outras restam inadimplidas,

cujos pedidos constantes da peça inicial destes e dos autos n. 0000299-

79.2020.5.14.0092 serão objetos de nova análise deste Juízo, item por

item. Registra-se que quanto aos pedidos dos autos n. 0000299-

79.2020.5.14.0092, serão analisados tão somente aqueles que não fazem

parte do rol dos pedidos destes autos, pois a grande maioria dos itens lá

descritos são idênticos ou similares aos destes.

Dessa forma, em cognição definitiva, defiro os pedidos, nos

seguintes termos e com as seguintes observações:

Itens dos autos n. 70-18.2020.5.14.0061:

De início, realça-se que o pedido "A.1)", de suspensão das

atividades da requerida, foi rechaçado por meio da decisão proferida no

Mandado de Segurança n. 0000419-10.2020.5.14.0000. 

1. REALIZAR a identificação, por meio da análise de TODOS os

prontuários e da aplicação de questionários aos trabalhadores, de forma

remota, da totalidade de empregados e trabalhadores terceirizados que

possuam alguma das condições previstas na Tabela 9 da publicação do

Ministério da Saúde denominada “PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS

(COVID-19)”33 e afastá-los do trabalho, sem prejuízo dos salários. A

comprovação do cumprimento desta obrigação deverá ocorrer mediante a

apresentação dos seguintes documentos: a) Declaração, firmada por médico

do trabalho, com o respectivo CRM, que ateste que foi realizada análise

dos prontuários, bem como a aplicação de questionários aos trabalhadores

para a identificação de doenças crônicas ou outras condições de

enquadramento em grupo de risco para a COVID-19; b) Modelo do questionário

aplicado para levantamento de doenças crônicas ou outras condições de

enquadramento em grupo de risco para a COVID-19; c) Relação dos

trabalhadores identificados em grupo de risco para a COVID-19, contendo:

nome, CPF, função, setor de trabalho, tipo de vínculo (CLT/Terceirizado),

motivo do enquadramento em grupo de risco.

Ainda que não nos exatos termos acima descritos, verifica-se

do Relatório de Fiscalização que a requerida promove a orientação e

entrevista com o fim de apontar os trabalhadores que se encontram em

condições de risco: "2.1.1- A organização deve estabelecer e divulgar

orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para

prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos

ambientes de trabalho. [...] Também foi instituído o Diálogo de Saúde e

Segurança-DDS, que consiste em reunir pequenos grupos, observando-se o

devido distanciamento para anunciar as novas medidas que vão surgindo
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diariamente. As mensagens repassadas por banners, áudio e DDS visam

informar sobre medidas de prevenção, ações de identificação precoce e

afastamento de trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a

COVID-19, procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à

organização, instruções de higiene, etc. As orientações e procedimentos

são estendidos aos trabalhadores terceirizados, clientes e visitantes.

2.1.2- Afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais

presenciais, por quatorze dias, nas situações de casos confirmados de

COVID-19, casos suspeitos de COVID-19 ou contatantes de casos confirmados

de COVID-19. Após regularmente notificada, a empresa apresentou planilha

contendo todos os empregados afastados nas situações previstas de caso

confirmado, caso suspeito e contatante de caso confirmado da COVID-19.

2.1.3- Estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos. A

fim de atender as orientações contidas na Portaria Conjunta19 de 18 de

junho de 2020, a empresa restringiu a entrada aos ambientes internos em um

único acesso. Os empregados, terceiros e visitantes são organizados em

fila única e submetidos, inicialmente, a aferição de temperatura e

entrevista que possibilita identificar casos potenciais da COVID-19".

Os afastamentos dos trabalhadores pertencentes ao grupo de

risco também foi confirmado no Laudo Pericial: "O ambulatório médico

afastou de atividades presenciais que foram colocados em Home Office todos

os trabalhadores do grupo de risco que totalizaram 50 [cinquenta]

trabalhadores, assim distribuídos: 07 idosos [≥ 60 anos de idade] 08

gestantes 00 hipertensão arterial sistêmica 00 imunodeficiência 35 menores

[...] 3. A empresa realizou o afastamento dos trabalhadores pertencentes

ao grupo de risco, quais sejam: adultos com mais de 60 anos, portadores de

doenças crônicas, imunocomprometidos, gestantes e pessoas com doenças

preexistentes (hipertensão arterial, diabetes, doença cardíaca, doença

pulmonar, neoplasias, transplantados ou que fazem o de imunossupressores)?

Sim. [...] 19. A empresa implementou protocolo de comunicação,

identificação e afastamento de trabalhadores com sintomas da Covid-19

antes do 4º dia, bem como de todos aqueles que tenham tido contato com o

trabalhador suspeito em um raio de 1,5m, ainda que assintomáticos, em

qualquer um dos setores da planta frigorífica, até a não confirmação da

contaminação? Sim. Foram evidenciados estes protocolos. [...] 28. O expert

entende que a empresa possui procedimento de triagem detalhada e

específica de trabalhadores, mediante articulação com a Vigilância em

Saúde do Município, de forma complementar à busca ativa diária, de forma a

garantir a anamnese dirigida à identificação de sintomas e eventuais

contatos com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 em um raio de

1,5m, promovendo em seguida o afastamento preventivo dos mesmos, sem
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prejuízo salarial, até a testagem ou pelo período mínimo de 14 dias? Sim,

foi evidenciada e documentada fotograficamente pelos periciantes.

Ainda, a requerida comprovou por meio dos documentos de fls.

1.037/1.038 os trabalhadores que se encontram afastados por se enquadrarem

no grupo de risco (aprendizes, grávidas, idosos e trabalhador com

imunodeficiência).

Em seu depoimento pessoal, a testemunha da reclamada, Sr.

Douglas Felipe Lopes Batista, o qual exerce a função de coordenador do

SESMT na unidade de São Miguel do Guaporé-RO, afirmou que "a reclamada

também realizou o rastreio das pessoas empregadas que eram enquadradas em

condição de risco, e se fosse enquadrada era afastada do trabalho, sendo

que estão nessas condições 16 empregados" (fl. 5.887).

2. ADOTAR medidas de controle de cunho administrativo ou

estrutural para evitar a exposição indevida ao risco de contágio dos

trabalhadores próprios ou terceirizados, por COVID-19, no ambiente de

trabalho, e assim, também a propagação dos casos para a população em

geral, para tanto, considerar, como primeira medida de contenção, a

viabilidade de isolamento social dos trabalhadores, podendo adotar medidas

como interrupção do contrato de trabalho; concessão de férias coletivas,

integrais ou parciais; suspensão dos contratos de trabalho (lay off),

suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação (art. 476-A da

CLT); dentre outras permitidas pela legislação vigente, aptas a garantir o

isolamento social, de forma escalonada por turnos e/ou unidades, sempre

mediante garantia de renda e salário aos trabalhadores, realizando a

implementação destas medidas com a preservação da essencial continuidade

da atividade para o abastecimento de alimentos;

A requerida comprovou a adoção da medida de suspensão do

contrato de trabalho (fls. 863/1.033 e 1.039/1.040) para combate a

propagação do COVID-19, o que foi confirmado no Laudo Pericial, o qual

relata a adoção de outras medidas por aquela inclusive: "O RH/DP concedeu

férias renumeradas, antecipou férias e suspendeu contratos por 60 dias,

conforme os ditames legais da pandemia."

3. REORGANIZAR, ESCALONAR e MODULAR os horários de entradas e

saídas, o acesso e interiores dos vestiários e os horários de refeições,

de modo a evitar – de todas as maneiras – contatos, horários de pico e

aglomerações de trabalhadores, mediante a elaboração de protocolos,

demarcação de espaços e implantação de rotinas de fiscalização, para que

os trabalhadores se mantenham em distância mínima de, no mínimo, 1,8 metro

uns dos outros, além de garantir o fornecimento e fiscalizar o efetivo uso

de máscaras faciais; 3.1. O mesmo distanciamento deverá ser observado nos
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períodos de locomoção de trabalhadores, troca de turnos, assim como

durante a saída e gozo de pausas térmicas e psicofisiológicas.

Conforme se verifica do Laudo Pericial e do Relatório de

Fiscalização, a requerida promoveu parcialmente o cumprimento dessas

medidas, senão vejamos. Consta do Laudo Pericial: "Ao adentrarem ao

veículo, nas portas dos ônibus existem dispenser de álcool em gel de

parede e os passageiros terão seus lugares limitados e restritos

intercaladamente, sendo os utilizáveis identificados numericamente,

evitando aglomeração de dois empregados por banco de dois lugares, ficando

apenas um lugar disponível. Um diferencial relevante é que o trabalhador

já possui seu assento numerado individual definido em planilha própria

afixada no vidro da porta do ônibus evitando aglomerações e troca de

lugares. Cada ônibus possui 43 assentos de passageiros, mas, o transporte

está limitado a 23 passageiros por viagem. Assim a frota da empresa

contratada foi duplicada. [...] Existem adesivos educativos e de

sinalização fixados nos vidros, bancos e capo do motor ao lado do

motorista e no piso do ônibus. [...] A Reclamada obedece ao distanciamento

social dentro do seu estacionamento, intercalando placas educativas e os

locais de veículos. As placas educativas possuem relevante contexto

informativo e educativo no combate a pandemia de Covid-19. A separação e

distanciamento dos carros no estacionamento é garantida com a interposição

de palets e das motos com pintura no chão. Após findo a inspeção da planta

frigorifica foi observado pelos membros do sindicato da categoria o

subdimensionamento do local de estacionamento de motocicletas, que após a

chegada de todos os trabalhadores do frigorifico daquele dia de trabalho,

lotaram os espaços destinados as motocicletas e se utilizaram de terrenos

e propriedades de vizinhos ao frigorifico para abrigarem suas motocicletas

em área coberta e descoberta sem qualquer controle de distanciamento

promovendo enorme aglomeração de motocicletas. [...] Logo na entrada do

frigorifico se criou um distanciamento de pessoas de 2,0 metros por

sinalização no piso do estacionamento em vermelho e amarelo. A orientação

de fluxo de entrada e saída é garantida por pedestais balizadores de fila

com correntes plásticas amarelas e pretas. [...] Após a barreira

sanitizante, composta pela cabine de desinfecção e tapete pedilúvio,

existe sinalização adesiva nas paredes e no solo com distanciamento de 2

metros e pedestais balizadores de fila com correntes plásticas amarelas e

pretas. [...] Em todas as salas e setores encontramos dispenser de álcool

em gel de parede e sinalização adesiva nas paredes e no solo. [...] Na

entrada do Refeitório do Frigorífico existe uma fila organizada por

sinalização adesiva no solo com distanciamento de 2 metros e pedestais

balizadores de fila com correntes plásticas amarelas e pretas. Possui

tapete desinfectante tipo pedilúvio sanitizante com produto químico
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Biguanida a 2% (Código 645575). Dentro do refeitório o distanciamento da

fila é de 1,5 metros que é orientado por sinalização adesiva no solo.

[...] Ao realizarmos a medição observa-se uma distância ombro a ombro

[lateral] real de 1,74cm. Mas a bancada possui barreiras evitando que se

utilize todos os bancos, sendo assentos alternados permitidos. A barreira

frontal mede 68cm acima da mesa de refeição. Estes dois distanciamentos,

FRONTAL e LATERAL estão dentro dos limites estabelecidos pela Portaria

supra mencionada. Apenas durante a refeição os trabalhadores podem retirar

a máscara respiratória e o protetor facial. Durante todos os processos e

procedimentos dentro do frigorífico devem manter os EPI em uso. [...] Os

vestiários possuem sinalizado com etiquetas adesivas no solo informando o

distanciamento exigido de 1,5 metros, armários individuais numerados com

chave para os trabalhadores, com banco de três pés sinalizado com “X”

vermelho para o distanciamento [...] Foi alugada tendas para ampliar o

vestiário masculino garantindo o distanciamento social dos trabalhadores.

Tais tendas são climatizadas, possuem armários individuais numerados com

chave para os trabalhadores, sinalização no piso e em folders [...] Os

horários de entrada dos trabalhadores operacionais são separados, sendo

dividos em três turnos: às 6 horas: o primeiro o Abate; às 6:30 horas: o

segundo a Dessossa traseiro; e às 7:20 horas: o terceiro a Dessossa

dianteiro. [...] A Reclamada disponibiliza diversos trabalhadores nas

partes externas do frigorífico atuando como fiscais de fluxo no

distanciamento e orientação de condutas sanitárias, que estão

identificados com com coletes de segurança de cores laranja para fácil

visualização. A orientação de fluxo de entrada e saída é garantida por

pedestais balizadores de fila com correntes plásticas amarelas e pretas.

[Vide Documentação Fotográfica] Existem duas ÁREAS DE PAUSA distribuídas

na planta frigorífica, construídas em toldos, composta de cadeiras de

ferro e treliças plásticas, possuindo instrutores e material para educação

e DDS, como caixa acústica, mensagens gravadas e cartazes educativo sobre

a prevenção e combate ao Covid-19 e também obedecendo o repouso da NR36.

[...] Existe um escalonamento de horários agregado à setorização [turnos]

o que evita a aglomeração de trabalhadores na planta. Os horários de

entrada são distintos, dividos em três turnos: às 6 horas: o primeiro o

Abate; às 6:30 horas: o segundo a Dessossa traseiro; e às 7:20 horas: o

terceiro a Dessossa dianteiro."

Por sua vez, consta do Relatório de Fiscalização a adoção das

seguintes medidas pela requerida: "e.1. privilegiar, em sendo possível e

com espaço adequado, a fruição das pausas psicofisiológicas e térmicas em

ambientes externos arejados ou em salas e ambientes não artificialmente

refrigerados, de forma a evitar a presença de aglomeração de trabalhadores

em ambientes com baixa taxa de renovação do ar; Durante inspeção nos
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ambientes destinados as pausas térmicas psicofisiológicas dos

trabalhadores, verificou-se que a empresa adquiriu 4 (quatro) tendas e

alugou mais 2 (duas) tendas que foram armadas em pátio aberto e com

bastante espaço a fim de aumentar o espaço já existente para fruição das

pausas. As cadeiras são confortáveis e separadas a uma distância

aproximada de 2,11m (dois metros e onze centímetros) umas das outras.

Durante as pausas os trabalhadores permanecem equipados com protetor

facial, com touca ninja e com máscara. Também, durante as pausas as

conversas entre os trabalhadores não são permitidas."

Denota-se das informações contidas no Laudo Pericial que a

área destinada ao estacionamento das motocicletas apresenta deficiência no

que diz respeito ao distanciamento, permitindo a aglomeração dos

trabalhadores.

Assim, a requerida deverá ampliar a área destinada ao

estacionamento das motocicletas, com a devida sinalização, a fim de manter

o distanciamento sanitário.

4. ADOTAR sistemas de escalas de trabalho com vistas a reduzir

fluxos, contatos, aglomerações e o número de trabalhadores por turno,

inclusive adotando sistemas de rodízio ou sistema de escala de

revezamento, mediante, inclusive, a ampliação no número de turnos de

trabalho, quando, quanto a este último, possível e aprovado pelo MAPA, sem

que a adoção de tais medidas implique em aumento de produção;

Da análise do Laudo Pericial, constata-se que houve o

cumprimento dessa medida pela requerida, o qual relata que: "Existe um

escalonamento de horários agregado à setorização [turnos] o que evita a

aglomeração de trabalhadores na planta. Os horários de entrada são

distintos, dividos em três turnos: às 6 horas: o primeiro o Abate; às 6:30

horas: o segundo a Dessossa traseiro; e às 7:20 horas: o terceiro a

Dessossa dianteiro."

5) PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA E BUSCA ATIVA 5.1. REALIZAR

busca ativa diária, em todos os turnos de trabalho, em trabalhadores,

terceirizados, prestadores de serviços e visitantes com sintomas

compatíveis com a síndrome gripal (febre, tosse, coriza, dor de garganta e

dificuldade respiratória); bem como anamnese dirigida à identificação de

contato com casos suspeitos ou confirmados da doença no raio de 1,5m e/ou

ambiente domiciliar; 5.2. GARANTIR o imediato afastamento de todos os

trabalhadores diagnosticados ou com suspeita de contaminação pela COVID-

19, ainda que assintomáticos, sem prejuízo da remuneração, até a

realização de exame específico, seguindo os protocolos das autoridades

sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias; 5.3. GARANTIR o imediato
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afastamento dos trabalhadores sintomáticos de síndrome gripal, sem

prejuízo da remuneração, até a realização de exame específico, seguindo os

protocolos das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias;

5.4. GARANTIR o imediato afastamento de todos os trabalhadores que tenham

tido contato direto com um trabalhador diagnosticado ou com suspeita de

contaminação pela COVID-19, em um raio mínimo de 1,5 metro, ainda que

assintomáticos, consideradas as atividades produtivas, refeitórios,

pausas, vestiários, etc., até a confirmação da negativa de contaminação,

sem prejuízo da remuneração, até a realização de exame específico,

seguindo os protocolos das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo

de 14 dias; 5.5. GARANTIR o imediato afastamento de todos os trabalhadores

que coabitem com um trabalhador diagnosticado ou com suspeita de

contaminação pela COVID-19, até a confirmação da negativa de contaminação,

sem prejuízo da remuneração, até a realização de exame específico,

seguindo os protocolos das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo

de 14 dias;

Com relação aos itens acima mencionados, as fichas individuais

de atendimento ambulatorial, os atestados médicos, as fichas de triagem de

colaboradores (fls. 612/703 e 3.347/3.363) e os documentos de fls.

3.459/3.470 comprovam que a requerida aprimorou seu protocolo inicial para

identificação de trabalhadores com suspeita de contaminação pelo novo

coronavírus, promovendo ela a triagem, a identificação e o afastamento dos

trabalhadores diagnosticados ou suspeitos de contaminação pela COVID-19. A

reclamada junta ainda lista dos casos confirmados em sua planta (fls.

1.340/1.345). E também comprova a requerida que procede à triagem de

visitantes e motoristas por meio dos documentos de fls. 3.364/3.369 e

3.485/3.542.

O cumprimento dessas medidas também estão atestados no Laudo

Pericial e no Relatório de Fiscalização. O Laudo Pericial descreve que:

"6.3 Dos Documentos físicos apresentados pela Reclamada na Visita Técnica

Prontuários médicos, fichas clínicas, laudos de exames complementares e

receitas médicas de Covid-19 dos trabalhadores separados/agrupados em

positivos [adoentados], suspeitos e contatos e os do grupo de risco,

incluindo menores aprendizes; [...] A Reclamada construiu um consultório

médico exclusivo para o acolhimento de casos de Covid-19, ao lado da

recepção do frigorífico. Neste consultório médico de acolhimento e triagem

dos casos de Covid-19, chamado de “Enfermaria COVID-19”, aonde é realizada

a triagem e atendimento dos casos, elaborada uma ficha clínica com o

médico do trabalho, denominada de “triagem para entrada na unidade –

Covid-19”, verificada novamente a temperatura corporal com o termômetro

infravermelho sem contato INCOTERM [terceira testagem térmica], oximetria

digital [avaliação da distribuição de oxigênio no sangue periférico] e o
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paciente é examinado e orientado na conduta protocolar do serviço. [...]

Existe triagem rigorosa e orientação dos casos de contato e suspeitos, bem

como dos positivados. O médico do trabalho solicita exames de conformação

diagnóstica – exames complementares para a Covid-19 – teste rápido

[IGM/IGG] ou PCR-RT swab nasofaríngeo. O teste rápido é colhido no

frigorífico pela enfermeira Gigliane. [...] Todos os casos de

trabalhadores que tiveram contato, sintomas [suspeitos] e confirmados

[positivos] são afastados e isolados em quarentena de até 14 dias, em suas

residências, impedidos de comparecer ao trabalho [na planta frigorífica].

Casos suspeitos, não confirmados laboratorialmente e sem sintomas gripais,

retornam ao trabalho após 10 dias de isolamento, após testes de covid-19

negativos. Todos os trabalhadores isolados em quarentena, são submetidos a

Testes Rápidos ao retornarem ao trabalho. Caso apresentem IGG positivo são

liberados para o trabalho. Com a consulta médica de retorno ao trabalho,

exame físico acurado e teste rápido, em tese, fica resguardada e garantida

a proteção aos trabalhadores da planta frigorífica, quando apenas

colaboradores que não detém potencial de transmissão e propagação da

doença retomem suas atividades, por meio de avaliação clínica e exame

laboratorial garantido pelo período mínimo de 14 dias após a confirmação

do caso de afastamento do colaborador. [...] A triagem primária

[questionário de sintomas e aferição de temperatura corporal] é realziada

antes do embarque do trabalhador, continua na recepção e se conclui no

consultório de Covid-19 com o acolhimento do trabalhador suspeito, contato

ou adoentado pela enfermeira e médico do trabalho, quando é consultado,

examinado, orientado e registrado/notificado os casos".

Já o Relatório de Fiscalização traz as informações de que:

"2.1.2- Afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais

presenciais, por quatorze dias, nas situações de casos confirmados de

COVID-19, casos suspeitos de COVID-19 ou contatantes de casos confirmados

de COVID-19. Após regularmente notificada, a empresa apresentou planilha

contendo todos os empregados afastados nas situações previstas de caso

confirmado, caso suspeito e contatante de caso confirmado da COVID-19.

2.1.3- Estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos. A

fim de atender as orientações contidas na Portaria Conjunta19 de 18 de

junho de 2020, a empresa restringiu a entrada aos ambientes internos em um

único acesso. Os empregados, terceiros e visitantes são organizados em

fila única e submetidos, inicialmente, a aferição de temperatura e

entrevista que possibilita identificar casos potenciais da COVID-19. Esta

triagem é realizada por empregados integrantes do Serviço Especializado em

Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho (SESMT). Os casos suspeitos

são encaminhados para avaliação médica e demais medidas necessárias. O

acesso único é dotado de Túnel de Desinfecção que asperge nuvem com



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 46/110

sanitizante sobre o corpo e tapete “Pé de Luvio”, também com sanitizante

para desinfecção dos calçados. Os trabalhadores são orientados, tanto por

banners quanto por áudio a informar a empresa por meio de telefone e

mensagens qualquer indicativo suspeito de COVID-19. Para os empregados que

fazem uso do transporte coletivo, a triagem inicia no ponto de coleta,

quando a temperatura destes empregados é aferida e, caso alguns destes

trabalhadores apresente temperatura corporal acima de 37,8º, são impedidos

de embarcar e são orientados a entrar em contato com o serviço médico da

empresa para os procedimentos de acompanhamento."

Ainda, em seu depoimento pessoal, a testemunha da reclamada,

Sr. Douglas Felipe Lopes Batista, o qual exerce a função de coordenador do

SESMT na unidade de São Miguel do Guaporé-RO, afirmou que "a reclamada

também realizou o rastreio das pessoas empregadas que eram enquadradas em

condição de risco, e se fosse enquadrada era afastada do trabalho, sendo

que estão nessas condições 16 empregados" (fl. 5.887).

5.6. ESTABELECER e CUMPRIR protocolo e plano de ação para que

nenhum trabalhador próprio ou de empresa prestadora de serviço se utilize

do transporte coletivo fornecido pela empresa ou por ela contratado: a)

com sintomas gripais ou da COVID-19; b) para retorno ao trabalho após

término do período de afastamento antes de ser submetido a avaliação

médica que conclua pelo retorno ao trabalho; c) para retorno à residência

após afastamento por síndrome gripal ou outro sinal sugestivo de COVID-19;

5.7. IMPLANTAR mecanismo de identificação de trabalhadores pertencentes ao

grupo de risco e presença de morbidades pré-existentes, considerando, além

da declaração do trabalhador, as informações previstas nos prontuários

médicos e as situações verificadas em avaliações médicas, afastando os que

se enquadrarem nessa categoria, ainda que assintomáticos, sem prejuízo da

remuneração; 5.8. IMPLANTAR medidas de rastreabilidade de trabalhadores,

sejam elas individuais ou, quando inviável, coletivas, nos pontos de

contato do setor produtivo, refeitório, vestiários, salas de pausa e

transporte, a fim de facilitar a identificação de contactantes em casos de

suspeita ou confirmação de COVID-19; 5.9. DESENVOLVER procedimentos de

triagem detalhada e específica de trabalhadores, mediante articulação com

a Vigilância em Saúde do Município, quando houver disponibilidade, a serem

realizados, no mínimo, a cada 7 dias, de forma complementar à busca ativa

diária, para garantir avaliação médica individual dos casos selecionados

como suspeitos, anamnese dirigida à identificação de sintomas e eventuais

contatos com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no raio de 1,5m,

promovendo-se o afastamento preventivo de trabalhadores até testagem ou

pelo período mínimo de 14 dias;



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 47/110

Conforme já dito em linhas pretéritas, a requerida aprimorou

seu protocolo inicial para identificação de trabalhadores com suspeita de

contaminação pelo novo coronavírus, dispondo de uma triagem rigorosa para

fins de identificar sintomas gripais ou da COVID-19, a qual se inicia

antes do transporte coletivo de seus trabalhadores e tem continuidade na

sede da requerida. Consta do Laudo Pericial as seguintes medidas adotadas

pela requerida: "O transporte de trabalhadores é efetuado pela empresa

terceirizada denominada “Selo Silva Ltda”. Entrevistamos o Sr. Valdecir

Paulo Cruz, motorista de ônibus da empresa terceirizada que nos apresentou

o interior do ônibus que transportava passageiros estacionado no pátio de

entrada do Frigorífico JBS de SMG. O Sr. Valdecir estava devidamente

paramentado portando EPI específicos [uniforme, máscara respiratória,

protetor facial plástico, gorro, avental, luvas], álcool gel a 70% e

termômetro digital, prancheta de questionários de sintomas, chamado de

“Relatório de ocorrências no transporte fretado” e bem estar dos

passageiros antes de embarcarem. Este profissional nos relatou que ao

percorrer a rota pré-determinada pela empresa para acolher os

trabalhadores em pontos definidos é realizado antes do embarque do

trabalhador um questionamento de sintomas e exposição e realizada a

aferição da temperatura corporal com termômetro digital. [primeira

textagem térmica] [...] Os trabalhadores só adentram ao ônibus da

Reclamada portando máscaras de proteção respiratórias. [...] Neste

sentido, existe treinamento específico dos motoristas e a conduta é não

permitir o embarque do trabalhador que apresente sintomas ou temperatura

corporal ≥ 37.8ºC. [...] Ao adentrar na guarita o indivíduo é recepcionado

por um colaborador equipado com EPI – uniforme, touca ninja, capuz,

máscara de proteção facial [face shield], máscara de proteção respiratória

profissional PFF2, meias e botas de borracha branca cano longo -, que

realiza a aferição da temperatura corporal com câmera termosensivel

[segunda textagem térmica] e é encaminhado a um setor de seleção, quando é

acolhido por uma técnica de enfermagem devidamente equipada, e submetido a

um questionário clínico [identificação, sintomas e comorbidades] de Covid-

19. [...] Caso o entrevistado apresente alterações será encaminhado ao

consultório médico de acolhimento aos casos de Covid-19 que é próximo e ao

lado direito da entrada e recepção do frigorífico, após passar pela cabine

de desinfecção. O corredor da guarita/recepção contém um tapete

desinfetante tipo pedilúvio sanitizante com produto químico Biguanida a 2%

(Código 645575) e na saída da guarita para o interior da planta

frigorifica existe uma cabine de desinfecção para o Covid-19, contendo

pulverizadores que liberam de substância química desinfetante."

5.10. DISPONIBILIZAR testes moleculares ou sorológicos aos

empregados que forem enquadrados como casos suspeitos ou prováveis de
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doença pelo novo coronavírus (COVID19), a partir de indicação de médico da

empresa ou de médicos não vinculados a empresa (médicos do SUS ou

particulares), sempre que não enquadráveis nos critérios de testagem

estabelecidos pelo SUS ou havendo indisponibilidade pelo SUS; devendo-se

considerar para a eleição do método mais adequado o período de contato com

caso suspeito ou o início dos sintomas, adotando as instruções da bula

para interpretação dos resultados e repetindo o teste se necessário; 5.11.

IMPLANTAR rotina de testagem rápida sorológica (IGG/IGM), associada ao

teste molecular RT-PCR, conforme o caso, em trabalhadores que mantiverem

rotina de trabalho presencial e desempenhem atividades em ambientes

compartilhados, com vistas à adoção de estratégias de monitoramento,

controle da cadeia de transmissão e redução de impacto, observados os

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria

Estadual de Saúde, sendo que a rotina de testagem tem caráter permanente e

deverá ser estabelecida de forma que todos os trabalhadores sejam

periodicamente testados; 5.11.1. A realização dos testes diagnósticos da

COVID-19 deverá ser conduzidas por estabelecimentos de saúde habilitados,

sendo utilizadas as alternativas disponíveis autorizadas pela ANVISA e

Ministério da Saúde, observando-se os critérios técnicos referentes à

coleta, ao transporte e ao armazenamento das amostras biológicas. A rotina

de testagem tem caráter permanente e deverá ser estabelecida de forma que

todos os trabalhadores sejam testados. 5.11.2. O trabalhador com resultado

positivo deve manter isolamento domiciliar por, pelo menos, 14 dias,

podendo retornar às atividades após esse período desde que esteja

assintomático por, no mínimo, de 72 horas e após avaliação clínica.

5.11.3. O trabalhador com resultado negativo pode retornar às atividades

laborais desde que assintomático há mais de 72 horas e após avaliação

clínica.

A requerida comprovou por meio dos documentos de fls.

1.156/1.197, 1.366/2.054, 2.828/3.225, 3.751/4.266 e 4.287/5.100 que

procedeu aos testes e retestes rápidos e também aos testes RT-PCR em todos

os seus empregados, bem como já foi mencionado em linhas passadas que

aquela promove o afastamento dos trabalhadores diagnosticados ou suspeitos

de contaminação pela COVID-19.

Os testes RT-PCR foram realizados pela empresa CMD-Centro de

Medicina Diagnóstica Ltda - Anga, conforme atestado pelo Relatório de

Fiscalização: "a) a realização dos testes diagnósticos da COVID-19 deverá

ser conduzidas por estabelecimentos de saúde habilitados, sendo utilizadas

as alternativas disponíveis autorizadas pela ANVISA e Ministério da Saúde,

observando-se os critérios técnicos referentes à coleta, ao transporte e

ao armazenamento das amostras biológicas; De acordo com a Nota Fiscal de

Serviços, emitida pela empresa CMD-Centro de Medicina Diagnóstica LTDA –
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Anga, com sede na Av. Guaporé, 2584, Centro em Cacoal/RO, foram realizados

exames laboratoriais (COVID-19) em 820 (oitocentos e vinte) empregados,

entre os dias 01 a 03 de julho de 2020. A empresa prestadora de serviços

responsabilizou-se pela coleta, transporte e armazenamento das amostras

biológicas.

5.12. ACEITAR que os atestados médicos sejam encaminhados de

forma não presencial, valendo-se, em especial, do recebimento digital dos

mesmos; 5.13.ACEITAR a autodeclaração do empregado a respeito do seu

estado de saúde, relacionada a sintomas da COVID-19, desde que,

posteriormente, no período de 48 horas, o empregado encaminhe por meio

eletrônico o atestado médico respectivo e, então, se devidamente prescrito

pelo médico, PERMITIR/PROMOVER o afastamento do local de trabalho e o

trabalho à distância, se compatível com a atividade, como medida de

prevenção da saúde pública e como medida de redução à procura de serviços

hospitalares, aplicando-se o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº

13.979/2020, facultando-se à empresa a adoção de serviços de telemedicina,

a contratação de trabalhadores substitutos, bem como a elaboração de

contraprova, mediante a coleta de amostra do trabalhador e/ou submissão a

consulta clínica em domicílio, sem ônus ao empregado, garantindo-se a

adoção de medidas que não ampliem o risco de exposição. 5.13.1. A negativa

somente poderá ocorrer mediante a devida fundamentação e a emissão de novo

atestado pelo médico da empresa, nos termos da Resolução 2183/2018 do

Conselho Federal de Medicina; 5.13.2. O atestado emitido pelo profissional

médico que determina a medida de isolamento será estendido às pessoas que

residam no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o disposto no §

3º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, nos termos do

art. 3º, §1º da Portaria GM n. 454, de 20/03/2020; 5.13.3. Os

trabalhadores devem ser cientificados com antecedência de que a prestação

de declarações falsas, posteriormente comprovadas, poderá sujeitá-los à

responsabilização criminal, bem como às sanções decorrentes do exercício

do poder diretivo patronal;

Há comprovação nos autos de recebimento de atestados médicos

não só dos trabalhadores diagnosticados como também daqueles que tiveram

contato ou são suspeitos de contaminação pela COVID-19, bem como daqueles

emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde inclusive (fls. 609/611,

613/643 e 654/704).

No que se refere ao trabalho à distância, se compatível com a

atividade, note-se que no Laudo Pericial o Perito descreveu que a

requerida colocou em home office apenas os trabalhadores do grupo de

risco: "O ambulatório médico afastou de atividades presenciais que foram

colocados em Home Office todos os trabalhadores do grupo de risco que
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totalizaram 50 [cinquenta] trabalhadores, assim distribuídos: 07 idosos [≥

60 anos de idade] 08 gestantes 00 hipertensão arterial sistêmica 00

imunodeficiência 35 menores".

Assim, deve a requerida organizar o processo de trabalho dos

funcionários da área administrativa, a fim de que aqueles que puderem

exercer suas atividades à distância sejam colocados para exercê-las na

modalidade de teletrabalho/home office.

5.14. GARANTIR a articulação entre o SESMT e a Rede de

Serviços Públicos de Atenção à Saúde e Vigilância Epidemiológica do

Município, com vistas ao aprimoramento da detecção de possíveis casos

suspeitos nos serviços de saúde, bem como obter de modo preciso as

diretrizes do Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal de

Saúde; 5.15. ENCAMINHAR aos Municípios de residência dos trabalhadores

listagem empregados que prestam serviços na empresa e rotas de transporte

fretado, com vistas a viabilizar monitoramento dos empregados e

desenvolvimento de estratégias de saúde pública em cada localidade; 5.16.

NOTIFICAR imediatamente os casos de síndrome gripal e de suspeitos ou

confirmados de COVID-19 à Vigilância em Saúde do Município sede da

empresa, à Vigilância em Saúde do Município de residência do trabalhador,

ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público do Estado de

Rondônia, bem como todos os casos de afastamento, a fim de que seja

possível a articulação, com o Município, de medidas de isolamento e

monitoramento de trabalhadores;

O Relatório de Fiscalização aponta que há interação entre o

SESMT e a Rede de Serviços Públicos de Atenção à Saúde e vigilância

Epidemiológica do Município de São Miguel do Guaporé-RO, com a devida

comunicação dos casos de síndrome gripal e de suspeitos ou casos

confirmados de contágio pela COVID-19: "b) garantir a articulação entre o

SESMT e a Rede de Serviços Públicos de Atenção à Saúde e Vigilância

Epidemiológica do Município, com vistas ao aprimoramento da detecção de

possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde, bem como obter de modo

preciso as diretrizes do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual e

Municipal de Saúde; Durante a inspeção no estabelecimento, quando

questionado sobre a articulação entre o SESMT da empresa e a rede de

serviços públicos nacional, estadual e municipal, o engenheiro de

segurança Douglas Felipe Lopes Batista informou que as orientações são

recebidas e as informações prestadas são repassadas através da ferramenta

criada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para COVID-19, denominado e-sus.

Assim, diariamente, o sistema é alimentado com os dados de todos os casos

suspeitos e confirmados e, da mesma maneira, diariamente, o sistema é

consultado para interação das condutas a serem implementadas, conforme
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determinações dos órgãos gestores da pandemia. c) encaminhar aos

municípios de residência dos trabalhadores listagem dos empregados que

prestam serviços na empresa e rotas de transporte fretado, com vistas a

viabilizar monitoramento dos empregados e desenvolvimento de estratégias

de saúde pública em cada localidade; Segundo o que informou a coordenadora

de recursos humanos, o único trabalhador que reside fora do Município de

São Miguel do Guaporé é o Sr. Mateus Aparecido Moreira, comprador de gado,

que reside em Rolim de Moura/RO. Para o exercício de suas atividades ele

usa as dependências da empresa naquele município e não utiliza transporte

público. Portanto, nenhuma comunicação foi necessária ao município de

residência do trabalhador."

5.17. SUBMETER todos os trabalhadores em retorno de férias a

anamnese dirigida pelo ambulatório da empresa e encaminhar ao médico do

trabalho aqueles que apresentarem sintomas de infecções respiratórias,

para adoção das medidas necessárias; [...] 5.18. IMPEDIR o retorno de

trabalhadores quando ainda sintomáticos, de modo que o trabalhador com

resultado positivo ou com suspeita de contaminação seja mantido em

isolamento domiciliar por, pelo menos, 14 dias, podendo retornar às

atividades após esse período desde que esteja assintomático por, no

mínimo, 72 horas, tendo sido a condição avaliada pelo médico.

Constata-se do Relatório de Fiscalização que há informação de

que a requerida procede à análise clínica dos trabalhadores que retornam

de férias, a fim de verificar eventuais sintomas gripais: "d) submeter

todos os trabalhadores em retorno de férias a anamnese dirigida pelo

ambulatório da empresa e encaminhar ao médico do trabalho aqueles que

apresentarem sintomas de infecções respiratórias, para adoção das medidas

necessárias; Após análise das fichas de atendimento médico ambulatorial do

período de 16/06/2020 a 15/07/2020, constatou-se que todos os empregados

foram submetidos a anamnese, seguida da consulta médica, quando

necessário, antes de iniciar as atividades por ocasião do retorno das

férias."

Além disso, a requerida anexou aos autos documentos que

comprovam que procede à triagem dos trabalhadores que retornam das férias

(fls. 3.357/3.363).

Com relação a impedir o retorno dos trabalhadores quando ainda

sintomáticos, consta do Laudo Pericial que estes são impedidos de

retornarem ao trabalho, permanecendo em quarentena, sendo submetidos a

testes rápidos quando do retorno: "Todos os casos de trabalhadores que

tiveram contato, sintomas [suspeitos] e confirmados [positivos] são

afastados e isolados em quarentena de até 14 dias, em suas residências,
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impedidos de comparecer ao trabalho [na planta frigorífica]. Casos

suspeitos, não confirmados laboratorialmente e sem sintomas gripais,

retornam ao trabalho após 10 dias de isolamento, após testes de covid-19

negativos. Todos os trabalhadores isolados em quarentena, são submetidos a

Testes Rápidos ao retornarem ao trabalho. Caso apresentem IGG positivo são

liberados para o trabalho. Com a consulta médica de retorno ao trabalho,

exame físico acurado e teste rápido, em tese, fica resguardada e garantida

a proteção aos trabalhadores da planta frigorífica, quando apenas

colaboradores que não detém potencial de transmissão e propagação da

doença retomem suas atividades, por meio de avaliação clínica e exame

laboratorial garantido pelo período mínimo de 14 dias após a confirmação

do caso de afastamento do colaborador."

6. GARANTIR que o atendimento ambulatorial de casos de

síndrome gripal ou suspeitos de COVID-19 sejam realizados em local

separado dos demais atendimentos, fornecendo-se máscara cirúrgica ou PFF2

a todos os trabalhadores a partir da chegada no ambulatório;

Da análise do Laudo Pericial, vê-se que a requerida estruturou

um ambulatório médico destinado exclusivamente para assistência de casos

de síndrome gripal ou suspeitos de COVID-19: "O ambulatório médico que

está num anexo ao RH/DP da Reclamada, muito bem construído e estruturado

contendo amplas salas de enfermagem, consultório médico e sala de

curativos e vacinação. O ambulatório médico possui ambulância própria para

urgências e emergências. O setor médico da Reclamada é constituído por um

médico do trabalho, uma enfermeira do trabalho e seis técnicas de

enfermagem [...] A Reclamada construiu um consultório médico exclusivo

para o acolhimento de casos de Covid-19, ao lado da recepção do

frigorífico. Neste consultório médico de acolhimento e triagem dos casos

de Covid-19, chamado de “Enfermaria COVID-19”, aonde é realizada a triagem

e atendimento dos casos, elaborada uma ficha clínica com o médico do

trabalho, denominada de “triagem para entrada na unidade – Covid-19”,

verificada novamente a temperatura corporal com o termômetro infravermelho

sem contato INCOTERM [terceira testagem térmica], oximetria digital

[avaliação da distribuição de oxigênio no sangue periférico] e o paciente

é examinado e orientado na conduta protocolar do serviço. Tal consultório

possui tapete desinfetante tipo pedilúvio sanitizante com produto químico

Biguanida a 2% (Código 645575) e uma barreira plástica na mesa de consulta

do consultório protegendo o profissional de saúde, interpondo ao paciente.

O ambulatório coordena todas as atividades de enfrentamento do Covid-19.

Inicia o enfrentamento desde o controle de embarque dos trabalhadores no

ônibus próximo as suas residências, triagem de temperatura no embarque, na

entrada do frigorífico e no preenchimento de ficha médica específica de

Covid-19 ao adentrar a planta com o médico do ambulatório."
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Por sua vez, consta do Relatório de Fiscalização que a

requerida disponibiliza aos trabalhadores que são atendidos no ambulatório

médico máscaras cirúrgicas: "2.1.4- Garantir que o atendimento

ambulatorial de casos de síndrome gripal ou suspeitos de COVID-19 sejam

realizados em local separado dos demais atendimento, fornecendo-se máscara

cirúrgica ou PFF2 a todos os trabalhadores a partir da chegada no

ambulatório. A empresa disponibilizou e equipou ambiente separado para

atendimento dos casos de suspeita e confirmados com a COVID-19. Apesar de

não ter sido encontrado trabalhador em atendimento, pôde-se constatar a

disponibilidade de máscaras cirúrgicas para o atendimento."

7. GARANTIR, a seus empregados, a disponibilização de

equipamentos de proteção individual e coletiva indicados pelas autoridades

sanitárias nacionais, de acordo com as orientações mais atualizadas, como

o uso de Máscaras: 1) Máscaras cirúrgicas com elemento filtrante:

profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestarem assistência

a paciente suspeito ou confirmado; profissionais responsáveis pela pré-

triagem; trabalhadores da lavanderia (área suja) e que realizam atividades

de limpeza em sanitários e áreas de vivências; 2) Respirador particulado

(tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3): durante a realização de procedimentos

em pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus

(SARS-CoV-2) que possam gerar aerossóis, como por exemplo, procedimentos

que induzem a tosse, coleta invasiva de amostras, pipetas, tubos de

agitação ou vórtice, enchimento com seringa, centrifugação, intubação ou

aspiração traqueal, ventilação invasiva e não invasiva, ressuscitação

cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro,

coletas de amostras nasotraqueais; 3) Para todos os demais trabalhadores,

com exceção da indicação de máscara que garanta maior fator de proteção

prevista no PPRA, no mínimo: máscaras de proteção facial, as quais deverão

ser substituídas, no mínimo, a cada 3 horas, que sigam padrões da ABNT PR

1002:2020, com capacidade de filtragem de 70% para partículas sólidas

(ABNT NBR 13698:2011, Método de ensaio de penetração por cloreto de sódio)

ou para partículas líquidas (ABNT NBR 13698:2011, Ensaio de penetração com

óleo de parafina ou dioctil-ftalato - DOP), com testes realizados em

laboratório acreditado em Organismo de Certificação de Produtos (OCP),

vedada nova reutilização sem submissão ao processo de lavagem previsto no

item 9.4 da mesma norma;

Nos termos da Portaria Conjunta SEPT-MS-MAPA n. 19/2020 - a

qual estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção,

controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nas atividades

desenvolvidas na indústria de abate e processamento de carnes e derivados

destinados ao consumo humano e laticínios -, item 7.2, é facultado ao
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empregador fornecer máscaras cirúrgicas ou de tecido a todos os

trabalhadores, in verbis:

7.2 Máscaras cirúrgicas ou de tecido

devem ser fornecidas para todos os trabalhadores e seu uso

exigido em ambientes compartilhados ou naqueles em que

haja contato com outros trabalhadores ou público.

 

 

Não obstante essa faculdade, consta do Laudo Pericial que a

requerida fornece aos trabalhadores do ambulatório médico máscara de

proteção facial face shield e máscara de proteção respiratória

profissional PFF2, a qual é equivalente à N95: "Os profissionais de saúde

do setor médico, médico do trabalho, enfermeira e técnicas de enfermagem,

estão devidamente equipados com EPI da Reclamada - uniforme, touca ninja,

capuz, máscara de proteção facial EPP [face shield], máscara de proteção

respiratória profissional PFF2, meias e botas de borracha branca cano

longo -, além de luvas descartáveis de procedimentos."

Assim, tenho que a requerida vem cumprindo as regras dispostas

nos artigos 2.12.1 e 7.2 da Portaria Conjunta SEPT-MS-MAPA n. 19/2020, no

que diz respeito aos profissionais da área de saúde e trabalhadores da

lavanderia inclusive, pois, repise-se, é facultado ao empregador fornecer

máscaras cirúrgicas ou de tecido a todos os trabalhadores, não havendo

norma específica fixando outra obrigação ao empregador.

Quanto aos demais trabalhadores, dispõe o artigo 4.2 da

Portaria Conjunta SEPT-MS-MAPA n. 19/2020 que: "Deve ser mantida distância

mínima de um metro entre os trabalhadores nos postos de trabalho e entre

os trabalhadores e o público, medida de ombro a ombro na linha de

produção."

Por outro lado, caso esse distanciamento não possa ser

implementado, estabelece o artigo 4.2.1 da citada Portaria o cumprimento

das seguintes medidas, in verbis:

4.2.1 Se o distanciamento físico de ao menos

um metro não puder ser implementado para reduzir o risco

de transmissão entre trabalhadores, clientes, usuários,

contratados e visitantes, além das demais medidas

previstas neste Anexo, deve-se adotar:

a) máscara cirúrgica;
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b) divisória impermeável entre os postos de

trabalho ou fornecer proteção facial do tipo viseira

plástica (face shield) ou fornecer óculos de proteção; e

c) medidas administrativas adicionais, tais

como:

I - a adoção de turnos ou escalas de trabalho

diferenciadas;

II - minimizar contato face a face, colocando

trabalhadores para trabalhar lado a lado, transversalmente

ou de costas;

III - definir equipes com os mesmos

trabalhadores para os turnos e setores de trabalho;

IV - no rodízio de trabalhadores, quando

necessário, priorizar sua realização no mesmo setor de

trabalho.

 

Por sua vez, o artigo 7.2.1 da mesma Portaria determina que:

"As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a

cada três horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas."

Consta do Laudo Pericial que a requerida adotou as seguintes

medidas na área de produção: "As máscaras de proteção respiratórias de

tecido ou cirúrgicas ou PFF2 dos empregados são substituídas a cada três

horas de labuta ou uso continuado nas paradas definidas como pausas de

repouso seguindo a NR36. [...] Na produção as áreas frias utilizam toca

ninja e máscaras cirúrgicas e protetor facial e nas áreas quentes e de

apoio utilizam toca ninja e máscaras de tecido e protetor facial. [...]

Este perito do juízo e os participantes da perícia judicial inspecionaram

toda a planta frigorífica, iniciando pelo curral, desossa, miúdos,

expedição com osso, expedição sem osso, bucharia limpa, bucharia suja,

subprodutos, refrigeração, caldeiraria, oficina e concluindo no embarque

de carne nos caminhões frigoríficos. [...] Todos os indivíduos que

adentram na planta frigorífica obrigatoriamente estão paramentados com EPI

– uniforme, touca ninja, capuz, máscara de proteção facial EPP [face

shield], máscara de proteção respiratória profissional PFF2, meias e botas

de borracha branca cano longo. [...] No abate e na expedição com osso o

distanciamento dos trabalhadores foi garantido pela introdução de

barreiras de aço inox entre os trabalhadores garantindo o distanciamento

lateral acima de 1,10 metros e frontal acima de 1,50 metros. Existem
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separadores físicos de metal e plástico descartável no abate e desossa. Os

separadores plásticos são substituídos após cada jornada. [...] Todos os

trabalhadores da planta frigorífica utilizam touca ninja, capuz, máscara

de proteção facial EPP [Face Shield], máscara de proteção respiratória de

pano ou cirúrgica o que garante o isolamento das secreções aéreas do

trabalhador."

Por seu turno, consta do Relatório de Fiscalização a adoção

das seguintes medidas pela requerida: "2.2.1- Organizar a prestação e

trabalho no setor produtivo na empresa, a fim de que, concomitantemente:

a) seja adotada distância não inferior a 1 metro entre empregados, salvo

norma sanitária local que exija distanciamento maior; Durante visita aos

diversos setores da empresa, tais como abate, desossa, bucharia limpa,

bucharia suja, miúdos, embalagem primária, embalagem secundária, graxaria

crua, graxaria cozida, etc., observou-se que a empresa organizou os postos

de trabalho com distanciamento superior a 1,0m (um metro), ombro a ombro

e, também, alterou as posições para que o trabalho não fosse desenvolvido

face a face, mas transversalmente, com distanciamento superior a 1,0m

(metro). No setor de desossa, o trabalho frontal é exercido, porém, o

distanciamento foi mantido em mais de 2,03m (dois metros e três

centímetros). Ainda, nestes setores, todos os empregados usavam protetor

facial tipo face shield, máscaras de tecido e também usavam touca ninja."

Como já dito em linhas pretériras, a Portaria Conjunta SEPT-

MS-MAPA n. 19/2020 determina que seja observada a distância mínima de 1

(um) metro entre os trabalhadores medida de ombro a ombro na linha de

produção e, na hipótese de impossibilidade de implementação desse

distanciamento, estabelece o cumprimento de outras medidas visando a

prevenção de transmissão da COVID-19. E, segundo detalhado no Laudo

Pericial e no Relatório de Fiscalização, a requerida introduziu barreiras

de aço inox entre os trabalhadores, além de estes utilizarem touca ninja,

capuz, máscara de proteção facial face shield, máscara de proteção

respiratória de pano ou cirúrgica.

Assim, tenho que a requerida vem cumprindo as regras dispostas

nos artigos 42. e 4.2.1 da Portaria Conjunta SEPT-MS-MAPA n. 19/2020.

No tocante à substituição das máscaras, consta do Relatório de

Fiscalização que estas são trocadas após o café da manhã, ao final de cada

pausa ou a qualquer momento em caso de algum imprevisto, bem como que são

disponibilizadas 2 unidades para cada trabalhador: "2.2.2- Fornecimento de

máscaras de proteção facial, as quais deverão ser substituídas, no mínimo,

a cada 3 horas. Os empregados entrevistados informaram que as máscaras

ficam disponíveis no escaninho individual e são trocadas após o café da
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manhã, ao final de cada pausa ou, a qualquer momento, na ocorrência de

algum imprevisto e as mesmas vierem a molhar ou sujar com os respingos de

sangue. Ao inspecionar o escaninho individual, constatou-se que as

máscaras são numeradas e havia 2 unidades disponíveis para cada

trabalhador."

Em seu depoimento pessoal, a testemunha da requerida, Sr.

Douglas Felipe Lopes Batista, disse que: "que os empregados do setor da

área fria recebem máscara descartável nas cores branca, azul e verde, e os

empregados da área quente recebem máscara de tecidos com o nome deles

impresso e também com numerações de 1 a 4; que as máscaras oferecidas às

pessoas da área quente são higienizadas pela própria reclamada; que a

qualquer momento o empregado pode solicitar uma nova máscara se acontecer

algum problema com a que ele usava".

Todavia, em que pese a substituição das máscaras ocorra a cada

3 horas por dia, considerando a jornada de trabalho de 8 horas, entendo

que devem ser disponibilizadas a cada obreiro 4 unidades de máscaras

diariamente.

Assim, deve a requerida disponibilizar diariamente aos

trabalhadores cuja jornada de trabalho seja de 8 horas diárias 4 (quatro)

máscaras diariamente.

8. IMPLANTAR protocolo e REALIZAR treinamento referente à

colocação, retirada, higienização, guarda, reutilização ou não, e tempo de

utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), compreendendo a

cientificação dos riscos decorrentes de sua não utilização e procedimentos

de paramentação e desparamentação, nesta sequência: a) Paramentação dos

EPIs: higienização das mãos, uniforme, máscara, protetor facial rígido

(face shield), higiene das mãos e luvas. b) Desparamentação dos EPIs:

luvas, higiene das mãos, face shield, higiene das mãos, máscara, higiene

das mãos;

Da análise do Relatório de Fiscalização, constata-se que a

requerida procedeu à orientação e treinamento relacionados aos materiais

de proteção contra a COVID-19 não só de seus trabalhadores, mas também

daqueles que lhe prestam serviços terceirizados: "f) implementar todas as

medidas de prevenção de forma integrada com as empresas prestadoras de

serviço que atuem na unidade, de forma a garantir-se o mesmo nível de

proteção a todos os trabalhadores do estabelecimento, considerando-se a

responsabilidade direta do contratante de serviços terceirizados (art. 5-

A, § 3º da Lei 6019/74c/c 5.48 e 5.49 da NR-5, item 9.6.3 da NR-9 e item

32.11.4 da NR-32); De acordo com informações prestadas pela coordenadora

de recursos humanos e pelo engenheiro coordenador de segurança, a empresa
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tomadora de serviços e ora fiscalizada, além de repassar e fiscalizar o

cumprimento das orientações das autoridades federais, estaduais e

municipais com relação à COVID-19, assumiu toda a parte de treinamento dos

trabalhadores que prestam serviços à empresa. Durante fiscalização foram

apresentados os comprovantes de envio das orientações emitidas pelos

órgãos competentes e, também apresentou os comprovantes dos treinamentos

realizados com as respectivas listas de presença dos trabalhadores

terceirizados. Ainda, como forma de atualizar os procedimentos de

segurança, adota o protocolo do Diálogo de Saúde e Segurança-DDS, que

consiste em reunir no pátio os trabalhadores, com observância do devido

distanciamento, e apresentar os procedimentos a serem observados. Para

visitantes e clientes, o DDS é realizado na sala de reuniões, com os

mesmos procedimentos de distanciamento. Desta forma, os dispositivos

legais e regulamentares citados estão sendo observados. [...] 2.1.1- A

organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a

indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos

riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho. Durante

inspeção no estabelecimento e análise documental, constatou-se que a

empresa instituiu o chamado Book de Ações de Prevenção à COVID-19,

contemplando todos os setores da empresa. Para divulgar as ações

propostas, a empresa utiliza-se de mensagens por banners, e também por

áudio. As caixas de som estão instaladas em vários locais, tais como, m

todo o pátio, refeitório, tendas de descanso e portaria de entrada. As

mensagens são repetidas ao longo da jornada de trabalho,

ininterruptamente. Também foi instituído o Diálogo de Saúde e Segurança-

DDS, que consiste em reunir pequenos grupos, observando-se o devido

distanciamento para anunciar as novas medidas que vão surgindo

diariamente. As mensagens repassadas por banners, áudio e DDS visam

informar sobre medidas de prevenção, ações de identificação precoce e

afastamento de trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a

COVID-19, procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à

organização, instruções de higiene, etc. As orientações e procedimentos

são estendidos aos trabalhadores terceirizados, clientes e visitantes."

9. ORGANIZAR a prestação e trabalho no setor produtivo na

empresa, a fim de que, concomitantemente: a) seja adotada distância não

inferior a 1,8 metro entre empregados, salvo norma sanitária local que

exija distanciamento maior; b) sejam implantados anteparos físicos

constituídos de material impermeável entre os postos de trabalhou; c) haja

fornecimento de face shield (máscaras faciais de acetato) aliada à

demarcação dos postos de trabalho; d) sejam fornecidas máscaras de

proteção facial, as quais deverão ser substituídas, no mínimo, a cada 3

horas, que sigam padrões da ABNT PR 1002:2020, com capacidade de filtragem
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de 70% para partículas sólidas (ABNT NBR 13698:2011, Método de ensaio de

penetração por cloreto de sódio) ou para partículas líquidas (ABNT NBR

13698:2011, Ensaio de penetração com óleo de parafina ou dioctil-ftalato -

DOP), com testes realizados em laboratório acreditado em Organismo de

Certificação de Produtos (OCP), vedada nova reutilização sem submissão ao

processo de lavagem previsto no item 9.4 da mesma norma. Em relação aos

setores em que verificada a inviabilidade técnica de adoção de

distanciamento de 1,8 metro entre os trabalhadores, a qual não abrange a

alegação de mera redução de produtividade do setor, deverá a empresa, além

de observar os requisitos dos itens “b” (anteparos) e “c” (face-shield),

garantir no mínimo a distância de 1 metro, de ombro a ombro, e fornecer

proteção respiratória para particulado PFF2 e/ou equivalentes,

substituindo-a imediatamente quando estiverem sujas ou úmidas e conforme

recomendação dos fabricantes, observados os padrões de reutilização

estabelecidos pelo NIOSH, não excedendo 5 usos.

Quanto a este item, a fim de evitar tautologia, uma vez que as

medidas nele descritas são semelhantes àquelas requeridas no item "7."

supra, em resposta ao que requerem os autores, reporto-me e estendo para

este item os termos lá descritos por este Juízo.

10. ADOTAR, em relação aos trabalhadores que trabalham em

ambientes artificialmente frios, as seguintes medidas com vistas a

garantir ambiente adequadamente ventilados e arejados, considerando a

possibilidade de contato direto e por gotículas no ambiente da COVID-19:

10.1. Privilegiar, em sendo possível e com espaço adequado, a fruição de

pausas psicofisiológicas e térmicas em ambientes externos arejados ou em

salas e ambientes não artificialmente refrigerados, de forma a evitar a

presença de aglomeração de trabalhadores em ambientes com baixa taxa de

renovação de ar; 10.2. Quando impossível o atendimento do item anterior,

garantir a fruição de pausas térmicas e psicofisiológicas em salas ou

corredores que possuam exaustão forçada ou alimentação direta de ar

externo; 10.3. Assegurar que os procedimentos de manutenção, operação e

controle dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes climatizados

não tragam riscos à saúde dos trabalhadores que os executam, nem aos

ocupantes dos ambientes climatizados; 10.4. Manter ligados, quando

possível durante a jornada laboral, e obrigatoriamente durante o período

de higienização, os exaustores existentes nos ambientes refrigerados,

atendendo os parâmetros de temperatura setorial determinados pelo MAPA,

visando aumentar a taxa de renovação de ar; 10.5. Manter as aberturas de

entrada de ventilação natural (portas de corredores, aberturas de nórias e

esteiras, dentre outras) nos ambientes artificialmente frios, abertas e

desobstruídas, visando aumentar a taxa de renovação de ar; 10.6. Realizar

medidas que aumentem a renovação de ar nos intervalos entre turnos, tais
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como aberturas de portas de emergência, utilização de ventiladores móveis,

dentre outras; 10.7. Garantir que a renovação de ar nos locais de trabalho

atenda às prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT), e proibir a utilização de salas sem renovação de ar

(artificial ou natural), de maneira que o acesso transitório a esses

ambientes somente seja realizado por trabalhadores equipados com as

máscaras recomendadas pelo SESMT, observadas as normas introduzidas pelas

autoridades de saúde locais, nacionais e internacionais.

No que tange às áreas de pausas e sistemas de climatização e

ventilação, o Laudo Pericial aponta a adoção das seguintes medidas pela

requerida e também aponta falhas quanto à manutenção de ar condicionados:

"Existem duas ÁREAS DE PAUSA distribuídas na planta frigorífica,

construídas em toldos, composta de cadeiras de ferro e treliças plásticas,

possuindo instrutores e material para educação e DDS, como caixa acústica,

mensagens gravadas e cartazes educativo sobre a prevenção e combate ao

Covid-19 e também obedecendo o repouso da NR36. [...] Durante a inspeção

foi observado a falta de manutenção dos ares condicionados da

administração e a falta de um controle especifico e individual de cada

equipamento. Existe um PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC,

mas se mostra ineficaz para atender os ditames legais e realizar um

controle adequado."

O Relatório de Fiscalização traz o cumprimento das seguintes

medidas: "e) adotar, em relação aos trabalhadores que trabalham em

ambientes artificialmente frios, as seguintes medidas com vistas a

garantir ambientes adequadamente ventilados e arejados, considerando a

possibilidade de contato direto e por gotículas no ambiente da COVID-19:

e.1. privilegiar, em sendo possível e com espaço adequado, a fruição das

pausas psicofisiológicas e térmicas em ambientes externos arejados ou em

salas e ambientes não artificialmente refrigerados, de forma a evitar a

presença de aglomeração de trabalhadores em ambientes com baixa taxa de

renovação do ar; Durante inspeção nos ambientes destinados as pausas

térmicas psicofisiológicas dos trabalhadores, verificou-se que a empresa

adquiriu 4 (quatro) tendas e alugou mais 2 (duas) tendas que foram armadas

em pátio aberto e com bastante espaço a fim de aumentar o espaço já

existente para fruição das pausas. As cadeiras são confortáveis e

separadas a uma distância aproximada de 2,11m (dois metros e onze

centímetros) umas das outras. Durante as pausas os trabalhadores

permanecem equipados com protetor facial, com touca ninja e com máscara.

Também, durante as pausas as conversas entre os trabalhadores não são

permitidas. [...] e.3. assegurar que os procedimentos de manutenção,

operação e controle dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes

climatizados não tragam riscos à saúde dos trabalhadores que os executam,
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nem aos ocupantes dos ambientes climatizados; De acordo com os documentos

analisados e as entrevistas realizadas, os procedimentos de manutenção e

operação dos sistemas de climatização por aparelhos de ar condicionado e

por exaustores são de responsabilidade da empresa contratada A P B da

Silva LTDA e são efetuados no período noturno, logo após o encerramento da

produção, e as manutenções preventivas são realizadas nos finais de

semana. Os procedimentos de limpeza dos ambientes são realizados pelos

empregados do setor de limpeza da própria empresa durante os intervalos

das pausas quando se trata de limpeza simples de manutenção e, as limpezas

mais complexas, são realizadas após o encerramento do ciclo produtivo do

dia e também nos finais de semana. Quanto à manutenção do sistema de

refrigeração por amônia, a mesma é liberada pelo SESMT da empresa e

realizada por trabalhadores devidamente treinados para este fim. Estas

manutenções são acompanhadas pelo engenheiro de obras, o supervisor de

atividade e o coordenador de manutenção com as competentes Ordens de

Serviço. e.4. manter ligados, quando possível durante a jornada laboral, e

obrigatoriamente durante o período de higienização, os exaustores

existentes nos ambientes refrigerados, atendendo os parâmetros de

temperatura setorial determinados pelo MAPA, visando aumentar a taxa de

renovação do ar; De acordo com os empregados entrevistados os exaustores

permanecem ligados durante toda a jornada laboral e enquanto a

higienização é realizada. Com isto, os exaustores permanecem ligados, mais

de 21 horas por dia, sempre com a aprovação da fiscalização do Sistema de

Inspeção Federal-SIF. e.5. manter as aberturas de entrada de ventilação

natural (portas de corredores, aberturas de nórias e esteira, dentre

outras) nos ambientes artificialmente frios, abertas e desobstruídas,

visando aumentar a taxa de renovação de ar; Durante inspeção dos ambientes

refrigerados, no setor de desossa por exemplo, constatou-se que foram

instalados alguns exaustores adicionais aos já existentes e, a abertura da

esteira por onde são transportados os ossos, permanece aberta. Já no setor

de abate, especificamente, observou-se que as coberturas de acrílico ora

existentes nas janelas, foram substituídas por coberturas de telas,

possibilitando a ventilação natural. Também, constatou-se a instalação de

ventiladores que auxiliam na movimentação e troca de ar, e ainda, a

existência de 3 (três) climatizadores. Da sala de abate para o tendal, a

porta permanece aberta durante todo o processo de produção e, após o

fechamento da porta, a portal de entrada da nória permanece aberto. [...]

e.6. realizar medidas que aumentam a taxa de renovação de ar nos

intervalos entre turnos, tais como aberturas de portas de emergência,

utilização de ventiladores móveis, dentre outras; Como medida

administrativa, visando melhorar o sistema de exaustão a empresa projetou

e implementou a instalação de exaustores em vários setores. O projeto foi

elaborado de acordo com a Nota Técnica 04/2020 da ANVISA e, segundo o
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gerente industrial Aécio Wirley, e também de acordo com as informações do

BOOK DE AÇÕES DE PREVENÇÃO (PROTOCOLO ÁREA FRIA), estes exaustores são

dotados de filtro com material desinfetante para o tratamento do ar. Os

exaustores instalados na desossa, por exemplo, permite a troca de 7000m³

(sete mil metros cúbicos) de ar por hora. Os exaustores da área fria

permanecem ligados, em média 21 (vinte e uma) horas por dia, ou seja,

durante todo o processo produtivo e também durante o processo de

higienização. As portas de acesso às áreas frias são de acionamento

automático e somente são abertas com a entrada e saída de pessoas, de

acordo com as exigências sanitárias. e.7. garantir que renovação de ar nos

locais de trabalho atenda às prescrições e normas da Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT), e proibir a utilização de salas sem renovação

de ar (artificial ou natural), de maneira que o acesso transitório a esses

ambientes seja realizado por trabalhadores equipados com as máscaras

recomendadas pelo SESMT, observadas as normas introduzidas pelas

autoridades de saúde locais, nacionais e internacionais; Em todos os

ambientes vistoriados, tais como, setor administrativo, ambulatório,

restaurante, cozinha, vestiários, etc., pôde-se comprovar a instalação de

exaustores, cumprindo protocolo proposto no Book de Ações de Prevenção.

Além do mais, durante a jornada de trabalho, todos os trabalhadores

permanecem equipados com o protetor facial, touca ninja e máscara de

tecido."

Denota-se do Laudo Pericial e do Relatório de Fiscalização que

a requerida cumpre quase integralmente as medidas dispostas neste item,

exceto quando se trata da manutenção de ar condionados.

Assim, deve a requerida implementar um PLANO DE MANUTENÇÃO,

OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC nos termos estabelecidos pela Lei n. 13.589, de

4 de janeiro de 2018, a qual dispõe sobre a manutenção de instalações e

equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.

11. ELIMINAR bebedouros de jato inclinado disponibilizados a

empregados;

A requerida procedeu à eliminação dos bebedouros de jato,

conforme atestado pelo Laudo Pericial: "O bebedouro de água industrial 100

Litros Knox possui três torneiras com pedais evitando o contato com as

mãos. [...] Os bebedouros de água industrial 100 Litros Knox possuem três

torneiras com pedais evitando o contato com as mãos, os copos de PVC são

descartáveis."

12. ELIMINAR lixeiras que precisam de contato manual para

abertura da tampa.
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As lixeiras de contato manual também foram eliminadas pela

requerida, segundo consta do Laudo Pericial, sendo substituídas por

lixeiras de pedal: "Todas as Lixeiras do frigorífico possuem pedal e na

grande maioria comportam 50 litros, o que dispensam o contato manual para

abertura da tampa."

13. DISPONIBILIZAR vacina trivalente que proteja contra o

vírus Influenza A (H1N1), A (H3N2) e B de forma gratuita a todos os

empregados interessados, com vistas a melhor identificação dos casos

sintomáticos de COVID-19;

Conforme relatado no Laudo Pericial, o SESMT da requerida

informou que todos os trabalhadores foram vacinados contra a gripe:

"Segundo informações da enfermagem do trabalho do SESMT e documentação

comprobatória, todos os trabalhadores foram vacinados contra a gripe

[vacina antigripal – H1N1] antes da reabertura do frigorifico."

Ainda, em resposta ao quesito n. 5 do Ministério Público do

Trabalho (5 . A empresa disponibilizou, de forma gratuita, a todos os

empregados, trivalente contra o vírus Influenza A (H1N1), A (H3N2) e B?),

o Perito afirmou que: "Sim. Realizou a vacinação maciva no inivio de julho

e comprovou documentalmente a aquisição e aplicação, inclusive com

documentação cartorial."

14. ESTABELECER e CUMPRIR protocolos de barreira sanitária

para terceiros e visitantes na entrada da unidade, incluindo a triagem

epidemiológica e controle de temperatura;

Conforme já amplamente discutido, a requerida dispõe de uma

triagem rigorosa, a qual, além dos trabalhadores, inclui terceiros e

visitantes, conforme comprovam os documentos de fls. 3.364/3.367 (triagem

de visitantes e motoristas), 3.368/3.369 (triagem para entrada na unidade)

e 3.485/3.542 (triagem para entrada na unidade). A foto de fl. 3.279 bem

ilustra o cumprimento dessa medida.

O Laudo Pericial e o Relatório de Fiscalização corroboram a

existência de barreira sanitária. Consta do Laudo Pericial: "A guarita do

Frigorifico foi adequada a um corredor de triagem de Covid-19 nos usuários

do Frigorifico, como os empregados, trabalhadores terceirizados,

pecuaristas, veterinários do CIF, autoridades fiscalização, peritos etc.

Ao adentrar na guarita o indivíduo é recepcionado por um colaborador

equipado com EPI – uniforme, touca ninja, capuz, máscara de proteção

facial [face shield], máscara de proteção respiratória profissional PFF2,

meias e botas de borracha branca cano longo -, que realiza a aferição da

temperatura corporal com câmera termosensivel [segunda textagem térmica] e
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é encaminhado a um setor de seleção, quando é acolhido por uma técnica de

enfermagem devidamente equipada, e submetido a um questionário clínico

[identificação, sintomas e comorbidades] de Covid-19. [...] Caso o

entrevistado apresente alterações será encaminhado ao consultório médico

de acolhimento aos casos de Covid-19 [...] O corredor da guarita/recepção

contém um tapete desinfetante tipo pedilúvio sanitizante com produto

químico Biguanida a 2% (Código 645575) e na saída da guarita para o

interior da planta frigorifica existe uma cabine de desinfecção para o

Covid-19, contendo pulverizadores que liberam de substância química

desinfetante. Após a barreira sanitizante, composta pela cabine de

desinfecção e tapete pedilúvio, existe sinalização adesiva nas paredes e

no solo com distanciamento de 2 metros e pedestais balizadores de fila com

correntes plásticas amarelas e pretas. A sanitização é feita nos dois

fluxos, ao adentrar ao frigorifico e ao sair."

Já no Relatório de Fiscalização consta a adoção das seguintes

medidas pela requerida: "2.1.3- Estabelecer procedimentos para

identificação de casos suspeitos. A fim de atender as orientações contidas

na Portaria Conjunta19 de 18 de junho de 2020, a empresa restringiu a

entrada aos ambientes internos em um único acesso. Os empregados,

terceiros e visitantes são organizados em fila única e submetidos,

inicialmente, a aferição de temperatura e entrevista que possibilita

identificar casos potenciais da COVID-19. Esta triagem é realizada por

empregados integrantes do Serviço Especializado em Engenharia, Medicina e

Segurança do Trabalho (SESMT). Os casos suspeitos são encaminhados para

avaliação médica e demais medidas necessárias. O acesso único é dotado de

Túnel de Desinfecção que asperge nuvem com sanitizante sobre o corpo e

tapete “Pé de Luvio”, também com sanitizante para desinfecção dos

calçados."

15. HIGIENIZAR, nas trocas de turno, antes dos rodízios das

funções e, no mínimo, a cada 3 (três) horas, durante o período de

funcionamento as áreas de grande circulação de pessoas e as superfícies de

toque (cadeiras, maçanetas, portas, corrimão, apoios em geral e objetos

afins), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) ou

hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária), ou outro desinfetante indicado

para este fim, observando o procedimento operacional padrão definido pelas

autoridades sanitárias;

A higienização do parque industrial da requerida foi descrita

no Laudo Pericial, o qual consta os seguintes procedimentos: "Após o

trabalhador concluir sua refeição é realizado a sanitização da bancada

recém utilizada por uma trabalhadora exclusiva para tal procedimento.

[...] Em todos os setores da planta frigorífica evidenciamos portas



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 65/110

automatizadas com acionamento por pedal, evitando o contato com maçanetas,

tapetes desinfectantes tipo pedilúvio sanitizante com produto químico

Biguanida a 2%, lavagem das botas com água e sabão detergente ao adentrar

em cada setor frigorífico, pias com água, sabão, toalhas de papel,

dispenseres de álcool em gel de parede, dispenser pedalgel no piso [álcool

em gel com pedal] para higienização e desinfecção das mãos. [...] A

Reclamada aplica/pulveriza sistematicamente produto sanitizante

desinfetante nas áreas externas do frigorífico, quando um colaborador

equipado com EPI especifico portando um pulverizador costal motorizado -

atomizador motorizado pulverizador costal gasolina, realiza a pulverização

ou nebulização constante das áreas externas de produto

saneante/desinfetante Biguanida a 2%. Em todas as superfícies do

frigorífico são aplicadas a solução química desinfectante Hipoclorito de

Sódio na diluição de 0,25%.

Completa o Perito que "Em todas as salas e setores encontramos

dispenser de álcool em gel de parede e sinalização adesiva nas paredes e

no solo."

O Relatório de Fiscalização também relata o fornecimento de

sabão líquido, papel toalha e ácool em gel 70% aos trabalhadores: "2.1.5-

Disponibilizar dispenser com sabão para a higienização das mãos com

propriedades bactericidas nas instalações sanitárias, lavatórios em

refeitórios, salas de pausa e acesso aos setores de trabalho. Durante a

inspeção, verificou-se que o empregador disponibilizou sabão líquido,

papel toalha e álcool em gel 70% nas instalações sanitárias. Nos

refeitórios foram instalados lavatórios e também disponibilizados os

referidos produtos. Nas tendas de pausa foram disponibilizados álcool em

gel, da mesma forma, nos casos aos setores de trabalho."

16. ASSEGURAR que o transporte em ônibus disponibilizados pela

empresa seja realizado com, no máximo, 50% da capacidade de passageiros

sentados simultaneamente em ônibus fretados, garantindo-se que a

circulação ocorra com janelas e/ou alçapão abertos e/ou quando equipado

com ar condicionado que o sistema esteja no modo de recirculação de ar,

sem prejuízo do fornecimento de máscaras faciais;

O Laudo Pericial dá conta de que a reclamada reduziu em 50% a

capacidade de passageiros sentados nos ônibus fretados por si, e também

adotou medidas para a melhor circulação do ar, senão vejamos: "O Sr.

Valdecir estava devidamente paramentado portando EPI específicos

[uniforme, máscara respiratória, protetor facial plástico, gorro, avental,

luvas], álcool gel a 70% e termômetro digital [...] Os trabalhadores só

adentram ao ônibus da Reclamada portando máscaras de proteção
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respiratórias. A orientação de ventilação de ar nos ônibus é que as

janelas fiquem abertas, ventilação natural, e evitar o uso de ar

condicionado. [...] Ao adentrarem ao veículo, nas portas dos ônibus

existem dispenser de álcool em gel de parede e os passageiros terão seus

lugares limitados e restritos intercaladamente, sendo os utilizáveis

identificados numericamente, evitando aglomeração de dois empregados por

banco de dois lugares, ficando apenas um lugar disponível. Um diferencial

relevante é que o trabalhador já possui seu assento numerado individual

definido em planilha própria afixada no vidro da porta do ônibus evitando

aglomerações e troca de lugares. Cada ônibus possui 43 assentos de

passageiros, mas, o transporte está limitado a 23 passageiros por viagem.

Assim a frota da empresa contratada foi duplicada."

Ainda, a requerida procede à sanitização do ônibus após cada

embarque e desembarque de passageiros: "A Reclamada aplica/pulveriza

sistematicamente produto sanitizante desinfetante após cada embarque e

desembarque de passageiros na área do estacionamento, externas ao

frigorífico, quando um trabalhador equipado com EPI especifico portando um

pulverizador costal motorizado - atomizador motorizado pulverizador costal

gasolina, realiza a pulverização ou nebulização constante das áreas

externas de produto saneante/desinfetante Biguanida a 2%."

17. GARANTIR que os refeitórios, vestiários e as salas de

pausa sejam submetidas a limpeza e desinfecção a cada troca de grupos em

gozo de pausas, mediante uso álcool 70% (setenta por cento) ou hipoclorito

de sódio 0,1% (água sanitária), ou outro desinfetante indicado para este

fim, observando o procedimento operacional padrão definido pelas

autoridades sanitárias;

Segundo já esclarecido no item "15." supra, a requerida

procede a higienização de todo o seu parque industrial, o qual estão

incluídos os vestiários inclusive.

18. IMPLEMENTAR todas as medidas de prevenção de forma

integrada com as empresas prestadoras de serviços que atuem na unidade, de

forma a garantir-se o mesmo nível de proteção a todos os trabalhadores do

estabelecimento, considerando-se a responsabilidade direta do contratante

de serviços terceirizados (art. 5-A, § 3º da Lei 6019/74 c/c itens 5.48 e

5.49 da NR-05, item 9.6.3 da NR-09 e item 32.11.4 da NR-32);

Já ficou demonstrado em itens pretéritos que a requerida

adotou também medidas preventivas em relação aos trabalhadores das

empresas que lhe prestam serviços terceirizados, o que foi confirmado pela

Auditora Fiscal do Trabalho no Relatório de Fiscalização: "f) implementar

todas as medidas de prevenção de forma integrada com as empresas
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prestadoras de serviço que atuem na unidade, de forma a garantir-se o

mesmo nível de proteção a todos os trabalhadores do estabelecimento,

considerando-se a responsabilidade direta do contratante de serviços

terceirizados (art. 5-A, § 3º da Lei 6019/74c/c 5.48 e 5.49 da NR-5, item

9.6.3 da NR-9 e item 32.11.4 da NR-32); De acordo com informações

prestadas pela coordenadora de recursos humanos e pelo engenheiro

coordenador de segurança, a empresa tomadora de serviços e ora

fiscalizada, além de repassar e fiscalizar o cumprimento das orientações

das autoridades federais, estaduais e municipais com relação à COVID-19,

assumiu toda a parte de treinamento dos trabalhadores que prestam serviços

à empresa. Durante fiscalização foram apresentados os comprovantes de

envio das orientações emitidas pelos órgãos competentes e, também

apresentou os comprovantes dos treinamentos realizados com as respectivas

listas de presença dos trabalhadores terceirizados. Ainda, como forma de

atualizar os procedimentos de segurança, adota o protocolo do Diálogo de

Saúde e Segurança-DDS, que consiste em reunir no pátio os trabalhadores,

com observância do devido distanciamento, e apresentar os procedimentos a

serem observados. Para visitantes e clientes, o DDS é realizado na sala de

reuniões, com os mesmos procedimentos de distanciamento. Desta forma, os

dispositivos legais e regulamentares citados estão sendo observados. [...]

2.1.1- A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos

com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e

mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.

Durante inspeção no estabelecimento e análise documental, constatou-se que

a empresa instituiu o chamado Book de Ações de Prevenção à COVID-19,

contemplando todos os setores da empresa. Para divulgar as ações

propostas, a empresa utiliza-se de mensagens por banners, e também por

áudio. As caixas de som estão instaladas em vários locais, tais como, m

todo o pátio, refeitório, tendas de descanso e portaria de entrada. As

mensagens são repetidas ao longo da jornada de trabalho,

ininterruptamente. Também foi instituído o Diálogo de Saúde e Segurança-

DDS, que consiste em reunir pequenos grupos, observando-se o devido

distanciamento para anunciar as novas medidas que vão surgindo

diariamente. As mensagens repassadas por banners, áudio e DDS visam

informar sobre medidas de prevenção, ações de identificação precoce e

afastamento de trabalhadores com sinais e sintomas compatíveis com a

COVID-19, procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à

organização, instruções de higiene, etc. As orientações e procedimentos

são estendidos aos trabalhadores terceirizados, clientes e visitantes."

O mesmo tratamento preventivo fornecido aos trabalhadores

terceirizados foi confirmado pelo Perito no Laudo Pericial: "As obras de

construção civil de manutenção e ampliação do frigorífico são realizados
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por empresas terceirizadas dentro da planta frigorífica com horários

distinto ao abate e desmonte dos bovinos. Se iniciam as 9 horas da manhã.

Os empregados destas terceirizadas e todos aqueles que adentram ao

frigorifico obedecem aos mesmos procedimentos sanitários descritos neste

laudo, sem excessão."

19. ABSTER-SE de condicionar ou incentivar o comparecimento ao

trabalho, seja normal ou extraordinário, a qualquer espécie de

"bonificação", "prêmio" ou "incentivo pecuniário", com vistas a evitar que

trabalhadores com sintomas gripais, ainda que iniciais, deixem de

comunicar tal condição à empresa e/ou equipe de saúde para não ser

impedido de prestar serviços e alcançar a premiação anunciada;

20. ABSTER-SE, durante o período de reconhecimento da

epidemia, de programar abates extras ou submeter os trabalhadores à

prestação de horas extraordinárias.

O Perito e a Auditora Fiscal do Trabalho afirmaram em seus

pareceres que a requerida diminuiu o número diário de abates de bovinos,

bem como esta última relatou que a requerida manteve o pagamento dos

benefícios descritos no item "19." supra a fim de evitar que os empregados

omitam sintomas característicos da COVID-19.

Mencionou o expert: "A planta frigorifica possui capacidade de

abate habilitada de 1000 [um mil] cabeças bovinas por dia. O alge do abate

diário é de 950 cabeças/dia antes da pandemia e segundo levandamento

solicitado pelo assistende do MPT desde a reabertura do frigorifico pós-

pandemia em 07/07/2020 está abatendo de 650 a 760 cabeças ao dia com 82 a

97 empregados no abate e um total de empregados total de 386 a 801."

A Auditora Fiscal do Trabalho relatou: "g) abster-se

condicionar ou incentivar o comparecimento ao trabalho, seja norma ou

extraordinário, a qualquer espécie de “bonificação”, “prêmio” ou

“incentivo pecuniário”, com vistas a evitar que trabalhadores com sintomas

gripais, ainda que iniciais, deixem de comunicar tal condição à empresa

e/ou equipe de saúde para não ser impedido de prestar serviços e alcançar

a premiação anunciada; e Como forma de incentivo à produção, a empresa

fiscalizada distribui prêmios aos trabalhadores de alguns setores,

utilizando-se de parâmetros como, por exemplo na desossa, por

produtividade, no abate, pela qualidade do couro e assiduidade aos

faqueiros, desossadores e refiladores. A fim de evitar que os empregados

omitam sintomas característicos da COVID-19, para não terem estes

benefícios suprimidos e, consequentemente, aumentar a potencialidade de

infestação entre os obreiros, a empresa mantém o pagamento dos benefícios

aos trabalhadores afastados por serem suspeitos ou confirmados de estarem
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com a COVID-19. O pagamento dos benefícios é realizado com base na média

aferida dos últimos 90 (noventa) dias. h) abster-se, durante o período de

reconhecimento de epidemia, de programar abates extras ou submeter

trabalhadores à prestação de horas extraordinárias. Na r. Decisão da

ACPCiv ficou determinado que a empresa fiscalizada deveria abster-se de

programar abates extras durante o período de reconhecimento de pandemia.

Ao analisar as escalas de abate no período de janeiro/2020 a abril/2020, a

média de abate era de até 970 (novecentos e setenta) cabeças por dia. Este

número foi reduzido à média de 740 (setecentos e quarenta) nos meses de

junho e julho/2020 e, atualmente, a média é de 840 (oitocentos e quarenta)

cabeças por dia."

Itens dos autos 0000299-79.2020.5.14.0092:

[...]

e) Alterar o registro de ponto dos empregados que o façam por

meio de biometria substituindo-o por aproximação de cartão e/ou crachá;

O Perito atestou durante sua diligência que a requerida

alterou o registro de ponto, substituindo o ponto biométrico pela

aproximação do crachá diante da máquina de leitora digital.

Constou do Laudo Pericial: "O controle e registro do ponto dos

trabalhadores é realizado por meio de reconhecimento digitalizado do

crachá do colaborador, sem contato físico com a máquina [digitalização],

sendo um sistema automático de folha de ponto OCR - Ponto Eletrônico.

[...] O registro de ponto dos funcionários é realizado de forma telemática

por meio de apresentação do crachá diante da máquina leitora digital sem

contato físico – Reconhecimento Digital."

[...]

m) Custear integralmente, os valores decorrentes da realização

de testes, aos empregados que forem enquadrados como casos suspeitos ou

prováveis de doença pelo novo coronavírus (COVID-19), a partir de

indicação de médico da empresa ou de médicos assistentes não vinculados a

empresa (médicos do SUS e particulares);

No Laudo Pericial consta a informação de que os exames são

custeados pela requerida, tendo esta no ato da perícia apresentado as

notas fiscais ao Perito: "Os exames são custeados pela Reclamada e são

realizados no laboratório terceirizado “Anga” do município de Cacoal.

Foram apresentadas as notas fiscais do custeio dos exames laboratoriais de

testes de Covid-19 durante o ato pericial."
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Ditos pagamentos também foram apontados pela Auditora Fiscal

do Trabalho no Relatório de Fiscalização: "De acordo com a Nota Fiscal de

Serviços, emitida pela empresa CMD-Centro de Medicina Diagnóstica LTDA –

Anga, com sede na Av. Guaporé, 2584, Centro em Cacoal/RO, foram realizados

exames laboratoriais (COVID-19) em 820 (oitocentos e vinte) empregados,

entre os dias 01 a 03 de julho de 2020. A empresa prestadora de serviços

responsabilizou-se pela coleta, transporte e armazenamento das amostras

biológicas."

[...]

r) Proibir os trabalhadores de utilizarem equipamentos dos

colegas de trabalho ou compartilharem equipamentos, como fones, aparelhos

de telefone, rádios, cronômetros, cinturões de segurança, talabartes,

máscaras faciais entre outros;

O Perito descreveu no Laudo Pericial, em resposta a um dos

quesitos do MPT, que não evidenciou a prática de compartilhamento de

objetos entre os empregados da requerida, bem como que esta eliminou das

áreas de lazer os itens compartilhados, como baralhos, dominó, pingue-

pongue, damas e outros.

A requerida também comprovou que promove a orientação de seus

empregados para que não compartilhem objetos, a exemplo dos informativos

reproduzidos às fls. 474 e 573.

[...]

i) Garantir a reavaliação do Plano de Contingenciamento

periódica e sistematicamente, diante de novas evidências ou recomendações

das autoridades sanitárias federal, estaduais e municipais, bem como da

Organização Mundial de Saúde, tendo em vista o desenvolvimento de

conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível

de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam a adoção de

medidas de mitigação da transmissão imediatamente em caso de confirmação

da COVID-19 na Unidade respectiva.

As medidas de prevenção ao novo coronavírus deverão ser

mantidas pela requerida enquanto perdurar o estado de calamidade pública

decorrente da pandemia do novo coronavírus, a quem caberá, ainda, a

implementação de novas orientações que porventura sejam no futuro

apresentadas pelas autoridades competentes.

ii) Estabelecer política de flexibilidade de jornada para seus

trabalhadores, quando os serviços de transporte, creches, escolas, dentre

outros, não estejam em funcionamento regular e quando comunicados por
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autoridades, observado o contido na Lei Federal 13.979/20, no parágrafo

terceiro, do artigo terceiro: "Será considerada falta justificada ao

serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência

decorrente das medidas previstas neste artigo".

A medida requerida pelo sindicato neste item mostra-se

genérica, além de atentar contra o poder de gestão da empresa.

Além do mais, não há qualquer previsão legal impondo a

pretensa flexibilização da jornada de trabalho em razão da pandemia da

COVID-19 aos empregadores, além de dificultar excessivamente ou até mesmo

inviabilizar o exercício do poder diretivo pela empresa.

[...]

iv) Permitir o amplo acesso às dependências das unidades das

autoridades sanitárias federal, estaduais e municipais, bem como do

sindicato, com o escopo de fiscalizar as medidas legais atinentes ao

contágio da COVID-19, visando melhor garantir a eficácia dos planos de

contingenciamento, e das medidas recomendadas, devendo adotar todas as

medidas técnicas indicadas pelas autoridades por ocasião das inspeções.

Como se pode notar, nos presentes autos constam documentos que

dão conta da realização de diligência pela Vigilância Sanitária do

Município de São Miguel do Guaporé, além de ter havido inspeção pela

Superintendência Regional do Trabalho, não tendo havido notícia de que

tenha sido proibida a entrada dos membros do sindicato, razão pela qual

não há qualquer medida a ser tomada por este Juízo, no particular.

As providências acima determinadas deverão ser observadas e

aplicadas pela requerida no prazo de até 10 (dez) dias após a ciência

desta decisão, independentemente do trânsito em julgado.

Com as observações e retificações supra, ficam, portanto,

moduladas as medidas liminares inicialmente concedidas, mantendo-se,

nestes moldes, suas vigências e validades imediatas, bem como as

obrigações já cumpridas pela requerida.

Como se trata de obrigação de não-fazer, para se proceder à

liquidação deve-se tomar o norte do artigo 497 do Código de Processo

Civil, seja no estabelecimento de providências para a efetivação da tutela

específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, hipótese em que

“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela

específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,

determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.” (art. 536 do

CPC), seja na imposição de multa independente de requerimento da parte
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(...), desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se

determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC).

Assim, o parâmetro para se alcançar o resultado prático

equivalente, é de determinar-se a imposição de multa por evento,

perfeitamente aplicável, o que poderia ocorrer até de ofício, diante do

teor do artigo 536 do CPC, já que se trata de providência que se encaixa

na de medidas necessárias. Institui-se a cominação de R$50.000,00

(cinquenta mil reais) por evento, a ser aferível em regular artigos de

liquidação, sem prejuízo de fixação de multa diária, em cada caso concreto

e apreciável pelo Juízo, e a serem revertidas em favor da coletividade,

sendo que caberá aos autores demonstrarem aludidas violações no curso do

cumprimento da presente decisão.

Realça-se que as obrigações já implementadas e cumpridas pela

requerida, bem como aquelas que restam pedentes de cumprimento, deverão

ser mantidas por esta enquanto perdurar o estado de calamidade pública

decorrente da pandemia do novo coronavírus. Ainda, cumpre o registro de

que é dever da reclamada a implementação de novas orientações que

porventura sejam no futuro apresentadas pelas autoridades competentes, até

porque, embora por um período tenha havido a redução do número de casos de

doença pelo coronavírus (covid-19), esse número voltou a aumentar, pois é

público e notório que foi identificada nova variante do novo coronavírus,

a qual, segundo os pesquisadores, se mostra ser mais contagiosa.

Para melhor compreensão do problema e da necessidade de

manutenção das medidas preventivas para o combate à propagação do novo

coronavírus, transcrevo trechos do Boletim Epidemiológico 46, de 10 a

16/1/2021 do Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância em Saúde

(fonte - https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/HYPERLINK

"https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/22/boletim_epidemiologico_covid_46-

final.pdf"2021HYPERLINK "https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/22/boletim_epidemiologico_covid_46-

final.pdf"/janeiro/HYPERLINK "https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/22/boletim_epidemiologico_covid_46-

final.pdf"22HYPERLINK "https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/22/boletim_epidemiologico_covid_46-

final.pdf"/boletim_epidemiologico_covid_HYPERLINK

"https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/22/boletim_epidemiologico_covid_46-

final.pdf"46HYPERLINK "https://www.gov.br/saude/pt-

br/media/pdf/2021/janeiro/22/boletim_epidemiologico_covid_46-final.pdf"-

final.pdf):
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[...] Até o final da Semana

Epidemiológica (SE) 2 de 2021, no dia 16 de janeiro de

2021, foram confirmados 94.495.403 casos de covid-19 no

mundo. Os Estados Unidos foram o país com o maior número

de casos acumulados (23.758.855), seguido pela Índia

(10.557.985), Brasil (8.455.059), Rússia (3.507.201) e

Reino Unido (3.367.070) (Figura 1A). Em relação aos

óbitos, foram confirmados 2.022.125 no mundo até o dia 16

de janeiro de 2021. Os Estados Unidos foram o país com

maior número acumulado de óbitos (395.851), seguido do

Brasil (209.296), Índia (152.274), México (140.241) e

Reino Unido (88.747) (Figura 1B).

[...]

As Figuras 4 e 5 mostram a evolução do

número de casos novos registrados por covid-19 por SE nos

cinco países mais afetados pela doença. Na interpretação

destas figuras é importante considerar que cada país está

em uma fase específica da pandemia, ou seja, alguns

encontram-se em pleno crescimento de casos, enquanto

outros vislumbram um decréscimo destes. Os Estados Unidos

apresentaram uma ascensão de casos novos a partir da

semana 40 de 2020, que apesar de algumas variações no

decorrer das semanas epidemiológicas, se manteve em

crescimento até a semana 1 e 2021. Na semana 2 de 2021 foi

observado uma redução no número de casos novos no país,

contudo, o mesmo permanece como o país com o maior número

de casos novos no mundo nesta última SE, registrando um

total de 1.565.078. O Brasil apresentou uma ligeira

elevação no número de casos novos na SE 2 alcançando

379.061 registros e o segundo maior número de casos no

mundo. O Reino Unido apresentou uma redução em seu número

de casos, registrando 340.728 novos casos. A Espanha

apresentou um aumento no número de casos novos desde a SE

1, sendo que nesta semana mais atual registrou 201.804

casos novos. A Rússia foi o quarto país a apresentar o

maior número de casos novos, sendo que nesta SE 2

registrou 163.026 casos.

[...]

O Ministério da Saúde recebeu a primeira

notificação de um caso confirmado de covid-19 no Brasil em
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26 de fevereiro de 2020. De 26 de fevereiro a 16 de

janeiro de 2021 foram confirmados 8.455.059 casos e

209.296 óbitos por covid-19 no Brasil. O maior registro no

número de novos casos (87.843 casos) ocorreu no dia 07 de

janeiro de 2021 e de novos óbitos (1.595 óbitos) ocorreu

no dia 29 de julho de 2020.

Em relação aos casos, a média móvel de

casos registrados na SE 2 (10 a 16/1/2021) foi de 54.152,

enquanto que na SE 1 (3 a 9/1/21) foi de 51.370, um

acréscimo de 5%, sendo considerado uma estabilidade no

número de casos novos. Quanto aos óbitos, a média móvel de

óbitos registrados na SE 2 foi de 952, representando uma

estabilidade com -3% em relação à média de registros da SE

1 (987) (Figura 6A e 6B).

Durante a SE 2 de 2021 foram registrados

um total de 379.061 casos novos e 6.665 óbitos novos por

covid-19 no Brasil. Para o país, a taxa de incidência até

o dia 16 de janeiro de 2021 foi de 3.992,8 casos por 100

mil habitantes, enquanto a taxa de mortalidade foi de 98,8

óbitos por 100 mil habitantes.

No decorrer das semanas epidemiológicas

do ano de 2020 e nas duas primeiras semanas

epidemiológicas de 2021, os casos e óbitos novos

relacionados à covid-19 se mostraram heterogêneos entre as

diferentes regiões do país. Analisando retrospectivamente

os dados registrados, as regiões Sudeste, Nordeste e Norte

apresentaram crescimento do número de casos e óbitos antes

da semana epidemiológica 16, enquanto que nas regiões Sul

e Centro-Oeste foi observado crescimento apenas depois da

SE 20. Até a SE 43 o Sudeste e Nordeste representavam as

duas regiões com maior número de casos no Brasil. Contudo,

a partir da SE 44 de 2020 até a SE 2 de 2021, o Sul passou

a ocupar a segunda posição no número de casos novos

registrados no país (Figura 7).

Na semana epidemiológica 2, o número de

casos novos de covid-19 foi de 161.637 no Sudeste, 66.724

no Nordeste, 77.454 no Sul, 32.740 no Centro-Oeste e

40.506 no Norte; o número de óbitos novos foi 3.586 no

Sudeste, 865 no Nordeste, 425 no Centro-Oeste, 1.050 no

Sul e 739 no Norte.



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 75/110

Conforme apresentado na Tabela 1,

observa-se que a região Norte registrou um coeficiente de

incidência de 4.986,6 casos/100 mil hab. e mortalidade de

104,2 óbitos/100 mil hab. O estado de Roraima apresentou a

maior incidência do país, 11.209,5 casos/100 mil hab.,

superando inclusive a taxa de incidência da própria região

Norte. A região Nordeste teve uma incidência de 3.532,5

casos/100 mil hab. e mortalidade de 86,6 óbitos/100 mil

hab., com o estado de Sergipe apresentando a maior

incidência (5.507,8 casos/100 mil hab.) e mortalidade

(113,9 casos/100 mil hab.) da região. Na região Sudeste o

coeficiente de incidência foi de 3.383,8 casos/100 mil

hab. e a mortalidade de 108,4 óbitos/100 mil hab., com o

estado do Espírito Santo apresentando a maior incidência

(6.753,6 casos/100 mil hab.) e o Rio de Janeiro a maior

mortalidade (159,8 óbitos/100 mil hab.). A região Sul

registrou uma incidência de 5.121,8 casos/100 mil hab. e

mortalidade de 82,2 óbitos/100 mil hab., com Santa

Catarina apresentando a maior taxa de incidência (7.450,4

casos/100 mil hab.) e o Rio Grande do Sul com a maior taxa

de mortalidade (86,5 óbitos/100 mil hab.). Por fim, a

região Centro-Oeste, que apresentou a maior incidência e

mortalidade do país (5.688,1 casos/100 mil hab. e 114,3

óbitos/100 mil hab.), teve o Distrito Federal como o

responsável pelo maior valor de taxa de incidência e

mortalidade da região, 8.633,2 casos/100 mil hab. e 144,4

óbitos/100 mil hab., respectivamente. [...]

 

Condeno a reclamada a satisfazer ao pagamento dos honorários

periciais, os quais, atendendo à regra da complexidade da perícia, o tempo

de sua execução, o zelo do profissional e a dificuldade em peritos

disponíveis, fixo no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que

aquela foi sucumbente no objeto da perícia.

2.9 - DO DANO MORAL

Os autores também postulam indenização por dano moral

coletivo, argumentando que “Os fatos narrados na presente petição inicial

revelam condutas perpetradas pela ré de enorme gravidade e repercussão

social causaram e causam lesão aos interesses de toda a coletividade de

trabalhadores, uma vez que não adota medidas eficazes à coibir a exposição

de trabalhadores a contaminação do coronavírus (COVID-19), colocando em

risco a saúde destes e de toda a população, como restou demonstrado no
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decorrer desta peça inicial./Tal conduta requer a compensação pelo dano

moral difuso e coletivo, com reflexo sobre os valores difusos e coletivos

social e juridicamente relevantes, decorrente da violação de interesses

coletivos e difusos tutelados pela ordem jurídica vigente, previstas nos

artigos 1º, IV e 13 da Lei 7.347/85.”, daí requerem indenização por dano

moral coletivo.

Em defesa, em resumo, a reclamada consigna que "adotou todas

as medidas que lhe cabia para a prevenção do contágio do Sars-Cov-2 em

suas dependências, nos termos do que dispõe a legislação legal e

infralegal e orientações dos Ministérios da Economia, da Agricultura e da

Saúde. [...] mesmo que alguns funcionários tenham contraído a doença, não

é razoável que se impute a culpa à ré, que tem adotado todas as medidas

para evitar o contágio em suas dependências./No mais, cumpre repisar que a

ré tem se colocado à disposição da vigilância sanitária e das demais

autoridades. Nesse ponto, convém destacar que a vigilância sanitária fez

vistoria à ré e elaborou o relatório de fls. 110-127] atestando o

cumprimento de medidas preventivas. [...] não há elementos que justifique

a violação da esfera extrapatrimonial social, até porque a ré tem se

preocupado com funcionários e adotado todas as medidas preventivas para

evitar o contágio viral, e, caso tenha sido constatada a contaminação em

algum dos seus funcionários, a ré tem procedido ao seu afastamento e

acompanhamento." Por tais razões, pugna pela improcedência do pedido de

indenização por danos morais." (fls. 2.748/2.751)

Decido.

Como consigna o jurista Xisto Tiago de Medeiros Neto, o dano

moral coletivo “[...] emerge da coletivização do direito (reconhecimento e

tutela de direitos coletivos e difusos), fruto de uma sociedade de massas,

de relações e conflitos multiformes e amplificados no universo social,

geradores de interesses próprios atinentes a coletividade de pessoas

(grupos, categorias ou classes), a exigir uma dimensão metaindividual

necessária à sua defesa” (“Dano Moral Coletivo” - São Paulo: Ltr, 2004, p.

132).

Acrescentando, referido autor, os seguintes elementos para

caracteriza o dano moral coletivo:

(1) a conduta antijurídica (ação ou omissão) do

agente, pessoa física ou jurídica;

(2) a ofensa significativa e intolerável a

interesses extrapatrimoniais, identificados no caso

concreto, reconhecidos e inequivocamente compartilhados
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por uma determinada coletividade (comunidade, grupo,

categoria ou classe de pessoas titular de tais interesses

protegidos pela ordem jurídica);

(3) a percepção do dano causado, correspondente

aos efeitos que, ipso facto, emergem coletivamente,

traduzidos pela sensação de desvalor, de indignação, de

menosprezo, de repulsa, de inferioridade, de descrédito,

de desesperança, de aflição, de humilhação, de angústia ou

respeitante a qualquer outra conseqüência de apreciável

conteúdo negativo;

(4) o nexo causal observado entre a conduta

ofensiva e a lesão socialmente apreendida e repudiada.

(“Dano Moral Coletivo” - São Paulo: Ltr, 2004,

p. 137/138)

 

Quando se fala em dano pressupõe-se a ocorrência de prejuízo,

o qual, no caso do dano moral, se configura como ofensa aos direitos da

personalidade.

Não se prova a existência do dano moral, mas é perfeitamente

aferível, com base em juízo de equidade, considerando-se elementos como a

honra objetiva e subjetiva, sempre com olhos voltados para o chamado homem

médio, ainda que perquirida ofensa em desfavor de uma coletividade, de

grupo ou estamento determinado, já que alegações de prejuízo moral

calcadas em fatos banais, corriqueiros, não podem merecer a chancela do

Judiciário.

É essencial, ainda, a prova do fato que rendeu ensejo à

alegada ofensa, com repercussão negativa diante da coletividade.

Na hipótese, embora seja digno de elogios a atitude tomada

pela requerida em adotar espontaneamente no início da pandemia medidas

preventivas visando conter a propagação do contágio por covid-19 em sua

planta industrial, descuidou ela de uma das principais medidas, senão da

principal, para combater a disseminação do vírus, qual seja, o

afastamento/isolamento imediato do trabalhador ao apresentar os primeiros

sintomas da doença.

A vasta documentação que instrui a petição inicial, a qual se

destacam os depoimentos prestados pelos empregados da requerida, colhidos

pela Promotoria de Justiça de São Miguel do Guaporé-RO, produzidos na
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condução do Procedimento n. 2020001010009979, os quais foram degravados às

fls. 152/154 e 184/236, comprovam o descaso da empresa em proceder ao

imediato afastamento dos empregados do trabalho ao apresentarem sintomas

suspeitos da COVID-19, permitindo que estes continuassem trabalhando mesmo

após relatarem tal fato ao médico da empresa ou mesmo aos seus superiores,

ocorrendo o afastamento tão somente após a confirmação da contaminação por

meio de exame, o que com certeza contribuiu para o avanço da doença. Senão

vejamos das declarações dos empregados da requerida, os quais, a título de

exemplo, se transcreverá trechos dos depoimentos de 2 (dois) trabalhadores

(fls. 227/229 e 233/236), no que interessa ao tema em apreço:

Promotor: O senhor é funcionário da JBS?

JOSIEL: Sim.

Promotor: Qual é a função do senhor lá?

JOSIEL: Desossador.

[...]

Promotor: Traseiro, tá certo. E faz quanto

tempo que o senhor trabalha na JBS?

JOSIEL: Dia seis agora vai fazer oito anos.

[...]

Promotor: Tá certo. O senhor chegou a

apresentar sintomas do coronavírus, ou não?

JOSIEL: Ó, dia 11 deu assim, uma dorzinha

no corpo, ai uma febrezinha, ai com dois dias passou. Ai

veio uma gripezinha, mas logo passou também. Aí quando foi

no final de semana eu tive perca do paladar e no cheiro,

ai eu não sentia nem paladar nem cheiro. Ai veio

acumulando de lá pra cá, ai não quis voltar, ai eu quis

fazer o teste particular que eu fiz sábado agora, o teste

particular, ai constou que deu positivo.

Promotor: Tá certo. Desde o dia 11 então

o senhor estava apresentando alguns sintomas, né?

JOSIEL: É. tava sim, deu a febre, ai veio

a gripezinha, uma gripe normal, né, ai depois tive a perca

do paladar e do cheiro. Ai o paladar e o cheiro tava

demorando muito, né, dai eu quis me prever né, que a gente
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trabalha um próximo do outro lá, ai perto de mim tinha

gente que foi contaminado lá, né, perto da onde eu

trabalho, ai eu quis me prevenir também, né. Ai eu fiz o

teste particular e deu positivo.

Promotor: Qual foi a primeira vez que o

senhor procurou o médico? Qual o dia? O senhor lembra?

JOSIEL: Não lembro. Teve dois dias que eu

procurei o médico lá e tava superlotado, ai eles nem

atendeu, nem quiseram fazer a ficha porque tava

superlotado, né, ai tinha muita aglomerações de gente, né,

ai não quiseram atender. Ai eu fui num dia pra passar no

médico, né, ai tinha muita gente passando mal, e eles

tavam dando prioridade pra aqueles que estavam com febre,

né, muito alta, dor. E assim, eu tava bem, né, só não tava

sentindo o cheiro e o paladar, mas o meu corpo tava bem,

só o cheiro e o paladar que... ai dois dias tava

superlotado de gente passando mal lá ai eu não consegui

passar no médico lá. Ai eu fui e procurei o laboratório

pra fazer o exame.

Promotor: Tá certo. Então quer dizer que

o senhor não conseguiu ser atendido pelo médico da JBS em

momento algum?

JOSIEL: Não, não consegui.

Promotor: Porque estava lotado de

pessoas?

JOSIEL: Porque tem muita gente passando

mal lá.

[...]

Promotor: O senhor foi depois na

Secretaria de Saúde aqui. no hospital ou não?

JOSIEL: Não, fui não. Ai eu fiz o teste

ai eu fui trabalhar, né, fui trabalhar.

Promotor: Depois que deu positivo o

senhor foi trabalhar?

JOSIEL: Não, eu fui, fiz o teste dai o

resultado saia meio dia, aí eu fui pro serviço. Ai cheguei
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lá e trabalhei, e quando foi na hora do almoço eles

pediram pra mim almoçar e trocar de roupa e descer lá pro

(ininteleglvel). Ai eu troquei de roupa, desci lá pro

(inintelegivel), ai o cara falou que tinha dado positivo.

Promotor: Certo.

JOSIEL: Ai em momento algum eles orientou

a gente a, por exemplo, se a gente fosse fazer o teste,

ficar em casa, né, se tiver com suspeita, momento nenhum

eles orientou a gente a essas coisas, por exemplo, se eu

viesse a fazer o teste, ficar em casa, as vezes dá

positivo, né, era pra mim ficar em casa. Em momento algum

eles orientou a gente. Ai ainda o Técnico de Segurança

falou pra mim que eu sou irresponsável, que ele ia me

processar ainda e me dar suspensão, ai falou um monte de

coisa tá pra mim, ai eu, né, fiquei quieto. Mas até no

momento que eu tava trabalhando eu não sabia que eu tava

doente positivo.

[...]

Procuradora: O senhor começou a ter

sintoma, tentou passar pelo médico da empresa, que dia foi

isso mesmo? Que o senhor tentou passar no médico da

empresa e não conseguiu?

JOSIEL: Foi semana passada, ai como tava

muita aglomeração, muita gente, ai não consegui ser

atendido. porque tinha muita gente.

Procuradora: Ai o senhor tava com febre

nesse dia, ou não?

JOSIEL: Não. esse dia agora não, só no

dia 11, né, eu fiquei dois dias com o corpo ruim, assim,

deu uma febrinha mas já passou e veio a gripe. E dessa

gripe deu uma melhorada da gripe e eu tive perca do

paladar e no cheiro.

Procuradora: Quando o senhor tentou

passar no médico e não conseguiu, o senhor avisou alguém.

algum supervisor seu, algum chefe seu que não tava se

sentindo bem, que ia procurar o médico?
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JOSIEL: Foi, eu até fui pra "salinha" lá,

minha pressão subiu, eu cheguei na "salinha" lá, minha

pressão chegou a dezesseis por dez, ai fui pra uma salinha

lá e eles falou pra mim "não, fica sentado ai e relaxa que

vai melhorar". Ai mediram minha pressão duas vez lá e

falou "não, pode voltar para o setor que você tá bem".

Procuradora: Então eles sabiam que você

não estava bem, que você não tinha conseguido o

atendimento do médico e mesmo assim você continuou

trabalhando?

JOSIEL: Sabia, porque a minha pressão

teve uma altazinha, né, ai eu fui lá, mediram minha

pressão e me falou “não, fica ai, relaxa um pouco, toma um

ar que dai a pressão abaixa". Ai mediram de novo e tava

catorze por dez, ai eu voltei pro setor de trabalho.

[...]

Procuradora: Tá. so pra entender melhor,

teve alguém que trabalhava do seu lado, que teve covid ou

sintomas. e mesmo assim todo mundo que trabalhava ao redor

continuou trabalhando?

JOSIEL: Todo mundo continuou trabalhando.

Procuradora: Então eles não estão tomando

nenhuma medida de afastar quem esta em contato com?

JOSIEL: Não, eles não tão. Porque tem a

regra né, a gente asseste o jornal, tem a regra, é dois

metros a distância um do outro. Lá não tem essa distância.

Só na hora do almoço, na hora do almoço eles tem, mas

dentro do setor onde a gente trabalha não tem essa regra

de dois metros.

[...]

Procuradora: Tá, e o senhor disse que

ninguém esclareceu o que deveria fazer se estivesse com

sintomas, se era pra avisar alguem, se era pra se afastar,

ninguém falou nada?

JOSIEL: Não, eles não procurou avisar,

né, informar as pessoas "certim" do acontecimento, o que
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era pra ser feito, o que não deve ser feito, nenhum

momento a gente foi avisado disso ai, o que pode fazer, o

que não pode fazer, o que deve ser feito, o que nao deve

ser feito, em momento algum a gente foi informado. Aí

depois que eu fiz o exame lá, que eu fui trabalhar, se eu

soubesse que tinha que fazer o exame e ficar em casa eu

nao teria ido, né, pro setor. Teria ficado em casa,

aguardado o resultado, mas eu não tive infomação, eu não

tive informação “ó, você vai fazer o teste que dai você

fica em casa", que eles sabia que eu ia fazer o teste, que

ai você fica em casa, na hora que sair o resultado e der

negativo você vem trabalhar. Momento algum a gente foi

informado.

Procuradora: Entendi. Quando o senhor

chegava na empresa pra trabalhar eles estavam medindo a

temperatura, é isso?

JOSIEL: É, eles tavam medindo, mas so que

muitas pessoas media com aquele que é de longe, né, que

media. ai eu não sei que diferença que tem, que ai

colocava aquele de baixo do braço e a pessoa dava febre. e

aquele outro lá não dava febre. a pessoa entrava lá com

trinta e cinco grau de febre pra trabalhar e ai o outro

não acusava que a pessoa tava com febre.

Procuradora: Mas eles faziam alguma

pergunta do estado de saúde ou so mediam a febre e

entravam?

JOSIEL: Só mediam a febre e entrava. Não

perguntava se a pessoa tava se sentindo bem ou se tinha

passado mal, só media e febre, só mede a febre.

[...]

 

 

Promotor: A senhora é funcionária do IBS?

IOANY: Sim.

Promotor: Qual a sua função lá?

IOANY : Sou operadora de máquina.
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Promotor: Trabalha em qual setor?

IOANY : Embalagem primária.

Promotor: Quanto tempo a senhora trabalha

lá?

IOANY: Dia 10 de junho agora vai fazer 8

anos.

Promotor: A senhora apresentou sintomas

do Coronavírus, ou não?

IOANY : Olha, terça-feira eu comecei a

passar mal, né, com dor na cabeça, deu febre na quarta-

feira, deu febre em mim, ai eu procurei um médico lá do

hospital. Ai eu to até com as receitas dele, né, aqui em

casa, comigo, que ele passou, e ele me questionou na hora

que poderia ser dengue, porque muita gente tava dando

dengue, só naquele dia deu 07 (sete) casos de dengue. Ai

tudo bem, né. Ai como todo mundo estava com falta de

paladar, falta de cheiro, eu ainda continuo sentindo o

paladar, né, só to um pouquinho com dor de cabeça ainda, e

o olfato ainda continua a mesma coisa. Aí ele passou o

exame pra eu fazer, aí todo mundo estava com o mesmo

sintoma, ai a gente olhava assim: “ah, a menina que estava

em cima de mim no armário deu positivo, ou, a que tá um

pouco mais distante deu positivo”. Ai eu falei “gente, eu

não vou fazer teste de dengue, eu vou procurar me informar

pra fazer logo o teste, né, pra gente saber”, porque

muitas pessoas passou mal lá, né.

Procuradora: Quando a senhora diz que

procurou o médico, foi o médico da empresa?

IOANY : Da empresa, aham.

Procuradora: Então a senhora estava com

sintomas e foi até a empresa com sintomas e procurou o

médico? Foi isso?

IOANY: Sim, aham.

[...]

Promotor: Tem o PCR. Tá certo. A senhora

falou que teve outras pessoas no mesmo setor seu que
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apresentaram sintomas também?

IOANY : Sim, muitas pessoas, muitas

pessoas.

Promotor: Depois eu vou perguntar o nome

delas, ver se a senhora lembra de algumas, mas essas

pessoas chegaram a ser afastadas, tiveram encaminhamento

para fazer exame de coronavírus também, ou não?

IOANY : Não, eu não to sabendo não,

porque assim, ali era um comentário quando a gente se

encontrava mais na hora do almoço, né, ai a gente

comunicava, a gente conversava “ah, eu não to bem também”,

“ah, eu to sentindo isso, eu to sentindo aquilo”, são

muitas pessoas.

[...]

Promotor: Essas pessoas chegaram a

procurar o médico lá da IBS, foram afastadas, ou não?

IOANY : Não sei, assim, as pessoas que eu

sei que foram afastadas foram as pessoas que deu positivo,

né, mas ai as outras pessoas eu não to sabendo não.

Promotor: Esse afastamento ele acontece

só depois que é coníirmado o positivo, ou quando apresenta

sintomas?

IOANY : Pera ai. . . então, eu não sei,

porque quando a gente entrava lá a gente já escutava as

pessoas falando “ó, fulano deu positivo, ai ciclano deu

positivo”, então assim, eu não sei dizer se foi naquele

exato momento, eu não sei como te dizer.

[...]

Promotor: Tá certo. A senhora trabalhou

no último dia 21, ou não?

IOANY : Dia 21 foi sábado?

Promotor: Foi quinta-feira.

IOANY : Quinta? Trabalhei. Foi na quinta-

feira que eu fui ao médico.
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Promotor: Foi na quinta que você foi ao

médico?

IOANY : (fez gesto de positivo com a

cabeça).

[...]

Procuradora: Desse setor que a senhora

trabalha, de oito pessoas, né, quantas tiveram covid além

da senhora?

IOANY : Ó, então, eu ainda não fui

testada como positivo, né, porque eu estou aguardando

(inintelegivel) em casa. Essa menina que trabalha comigo,

ela já tava passando mal bem antes de mim, né. Então,

assim, ai nós conversamos né, ai ela ia fazer o exame

agora cedo. Até então da onde nós trabalha, ai por

enquanto eu não to sabendo de ninguém não.

Procuradora: Tá, e essa colega da

senhora, ela continua trabalhando mesmo com sintomas, foi

isso?

IOANY : Hoje ela não foi trabalhar.

Procuradora: Tá, mas a senhora sabe

quando ela começou a ter os sintomas que ela falou pra

senhora?

IOANY : Ó, ela começou bem antes de mim,

eu acho que uma semana por ai antes de mim.

Procuradora: E continuou trabalhando?

IOANY : Uhum.

Procuradora: E a empresa não está fazendo

nenhum controle pra ver se os trabalhadores estão com

sintomas e pra evitar que eles continuem trabalhando?

IOANY : Ó, eles estão cedo, né, mede a

temperatura das pessoas, mas não da, eu acho, não sei o

que acontece, e no refeitório eles estão, tem garfo

embaladinho, né, no papel, é, alcool em gel as pessoas tem

lá segurando na mão pra passar na mão das pessoas. Então

ali aonde eu passo, em questão eu vejo, no vestiário eles
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passam, mas o tumulto é muito grande , o fluxo de gente

dentro do vestiário, né.

[...]

Procuradora: Mas eles falaram algo no

sentido de, por exemplo, se você tiver sintomas faça tal

coisa, fique em casa, avise o médico, alguma coisa assim?

IOANY : Não.

Procuradora: A senhora começou a ter

sintomas, foi no médico da empresa e continuou

trabalhando? Como foi?

IOANY: Sim.

Procuradora: Quais eram os sintomas? Dor

de cabeça, né, que a senhora falou?

IOANY : Isso, dor de cabeça e eu tinha

alegado com ele que os meus sintomas tinham começado na

terça, né, ai na quarta-feira tinha dado febre, ai eu fui

e procurei ele na quinta.

Procuradora: Tá, então na quinta a

senhora já tinha tido febre, dor de cabeça e mesmo assim

continuou trabalhando, foi isso?

IOANY : Aí ele me passou esses exames,

né.

Procuradora: Tá, mas ai a senhora foi no

médico na quinta pela manhã?

IOANY: Isso, aham.

Procuradora: E ai ele já te passou de

imediato ou você continuou lá?

IOANY : Oi, desculpa, não entendi.

Procuradora: A consulta foi quinta de

manhã, você continuou lá na empresa ou ele te afastou?

IOANY: Sim, não, continuei.
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Procuradora: Continuou lá? Ele te passou

os exames mas você continuou lá?

IOANY: Sim, aham.

Procuradora: Entendi. E depois disso sabe

se todo mundo do seu setor foi afastado ou eles continuam

trabalhando? Porque a senhora está com suspeita, né?

IOANY : Isso. Então, eu não to sabendo.

Tem uma menina, a Aline, ela me mandou uma mensagem ontem

falando, né, que ia procurar a enfermeira Camila porque

ela também estava passando mal. Ai eu não sei. . .

Procuradora: Essa colega é do teu setor?

IOANY : Não, ela já é do setor do

dianteiro.

Procuradora: Tá. A senhora tem

conhecimento de outros setores que estão com casos de

coronavírus ou suspeitos?

IOANY: Tem o menino lá do miudos né, que

o pai dele faleceu, que eles chamam de “Buruca”, mas eu

mesma não conheço pessoalmente, né, mas tem esse, o

dianteiro deu muitos casos né, que foi 3 Alcione, a Nalva,

a Margarete. Aí tem uns outros desossador lá que eu não

lembro o nome, que eu não conheço, né.

Procuradora: E a senhora foi trabalhar na

sexta?

IOANY: Sim.

Procuradora: E no sábado a senhora não

parou trabalhar porque?

IOANY : Porque meu marido fez o exame no

teste do particular, né, ai ele testou positivo e ai

pediram pra gente se retirar da empresa.

Procuradora: Tá, então a senhora só parou

de trabalhar no sábado porque o marido da senhora testou

positivo, foi isso?

IOANY: Exatamente.
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Procuradora: Então a senhora, mesmo com

risco na quinta e na sexta, tendo tido sintomas continuou

a trabalhar?

IOANY: Sim.

[...]

Indene de dúvidas que todos os trabalhadores foram expostos à

condições mais prejudiciais para a propagação do vírus com a conduta da

requerida em permitir que trabalhassem mesmo apresentando sintomas da

doença.

Para interesse da questão foi realizada instrução processual

para colheita de prova oral, no que diz respeito aos interrogatórios do

sindicato, da reclamada e das oitivas das testemunhas das partes, seguindo

transcritos os respectivos depoimentos que interessam ao deslinde da ação.

Colheu-se do interrogatório do sindicato:

DEPOIMENTO PESSOAL DO PREPOSTO DO SINDICATO:

“Que em resposta às perguntas relativas a

quais medidas a empresa não esteja cumprido em relação à

proteção dos trabalhadores do contágio do covid-19, o

representante da parte do sindicato afirma que para isso

teria que realizar uma vistoria na empresa, mas pode

relatar o que ocorria no passado e o que motivou o

ajuizamento da ação em face da reclamada, podendo anotar

que ela não cumpre as medidas de distanciamento entre os

trabalhadores, bem como não tratava com zelo a questão de

evitar o contágio de covid permitindo que trabalhador

infectado trabalhasse, sendo que ocorreu denúncia por

parte do trabalhador e o depoente sugeriu que fosse fazer

o teste de covid-19 o que foi confirmado. Nada mais.” (fl.

5.883)

 

Colheu-se do interrogatório da reclamada:

DEPOIMENTO PESSOAL DA PREPOSTA DA RECLAMADA:

"Que a depoente é coordenadora de recursos

humanos da unidade de São Miguel do Guaporé há seis anos;

que a partir do mês de março, quando iniciou as mesmas

ações em todo o Brasil, de proteção ao contágio de covid-
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19, a empresa iniciou a realizar as medidas de contenção

propostas pela própria reclamada em todas unidades, sendo

que atualmente se observa as recomendações da portaria

conjunta nº 19; que a providência que a reclamada tomava

quando o empregado acusava qualquer problema de saúde,

mesmo os relacionados aos sintomas de covid-19, era o de

submetê-lo ao médico da própria empresa e se houvesse

suspeita de covid imediatamente era realizado o

afastamento do trabalhador, já permanecendo em quarentena,

sendo essa a providência adotada, não sendo verdade que a

empresa apenas afastava o trabalhador com o exame de covid

positivo; [...].” (fls. 5.883/5.884) 

Colheu-se do interrogatório das testemunhas das partes:

"Que trabalhou para a reclamada por 4

anos e 2 meses, na função de faqueiro no setor de abate;

que durante o trabalho teve um único afastamento por

doença, que ocorreu mais ou menos em maio de 2020, sendo

que apresentava sintomas de dor nos rins, perda de olfato

e também de sentir o sabor dos alimentos, vômito e

diarreia, sendo que comunicou a seu superior tal situação

e na mesma situação estavam outros empregados do mesmo

setor; que pelo fato de um empregado do setor de desossa

ter passado pelo médico da empresa e realizado o exame de

covid e com resultado positivo o depoente também foi

realizá-lo, pagando na época R$280,00 pelo teste; que após

o período de quarentena de 15 ou 20 dias porque não se

recorda precisamente retornou e foi demitido no mesmo dia;

que trabalhou por uma semana com os sintomas acima

descritos; que não procurou o setor médico, mas apenas

reportou os seus sintomas para o seu chefe imediato; que

se recorda que na época os empregados que apresentavam o

mesmo sintoma o médico da empresa falava que era dengue ou

virose; que olhou os seus sintomas no google e percebeu

que podia ser questão de covid, tendo feito um áudio que

circulou pelo Brasil;. Nada mais.”

As perguntas da Procuradora do MPT,

respondeu: “Que quando comunicou a seu superior os

sintomas que vivenciava não lhe respondeu nada, ficando

quieto; que confirma não ser apenas o depoente que se

encontrava com os sintomas acima descritos no setor de

abate, e que eles igualmente ao depoente trabalhavam
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normalmente; [...]." (Sr. Leandro José da conceição -

primeira testemunha dos autores MPT e MPE - fls.

5.884/5.885)

 

“[...] Que nunca foi empregada da

reclamada, sendo que a depoente trabalha na Secretaria

Municipal de São Miguel do Guaporé, desde o ano de 2007;

que a depoente desde fevereiro de 2020 trabalha na

coordenação de atenção básica à saúde e vigilância

epidemiológica do município; [...] que de acordo com o

boletim divulgado na data de ontem o município já teve 926

casos confirmados de covid-19; que não é função da sua

secretaria realizar inspeção sanitária, mas ocorreu de ir

na planta da reclamada pela vigilância sanitária do

município; [...].”

As perguntas da Procuradora do MPT,

respondeu: "Que pelo que tem conhecimento o primeiro caso

de empregado da JBS com confirmação de covid-19 ocorreu em

torno de 20 de maio, recordando-se que foi do empregado

Rafael de Azevedo, o qual relatou que havia diversos

empregados trabalhando com sintomas gripais no setor em

que ele trabalhava, logo em seguida foi confirmado o

contágio de covid-19, em 21 de maio, o Sr. Francisco, e

sabe que o genitor dele faleceu dessa doença em Cacoal

logo em seguida; que ocorreu na primeira semana de junho

ou final de maio de a reclamada encaminhar um ônibus com

diversos trabalhadores por que ela não havia como

processar o atendimento deles, porque tais empregados

possuíam sintomas de covid-19; que não sabe precisar com

certeza, mas lhe foi referido que na ocasião não havia

médico na empresa, ou se de fato havia médico e que não

tinha condições de atender a todos; [...]." (Sra. Camila

Cristina da Silva - segunda testemunha dos autores MPT e

MPE - fls. 5.886/5.887)

 

"Que trabalha para a reclamada desde o

ano de 2017, e exerce a função de coordenador do SESMT, na

unidade de São Miguel do Guaporé; que no mês de março foi

realizada as primeiras medidas de proteção contra o covid-

19, na identificação e avaliação de casos suspeitos, sendo
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que tal medida consta do protocolo da empresa, o qual foi

realizado a partir das normas federais, inclusive das

portaria referente à empresa frigorífica; que de fato pode

ter ocorrido de trabalhadores com sintomas de comunicar

tardiamente ao SESMT tal situação, podendo ter ocorrido

falha de comunicação com o SESMT uma vez que tal o órgão

depende da procura realizada pelos empregados; que isso

ocorreu no início da pandemia; que o SESMT começou a fazer

o monitoramento diário a partir da confirmação do primeiro

caso de contágio de covid-19, sendo que não sabe precisar

temporalmente quando ocorreu, mas desde o mês de março era

feito o monitoramento; [...]."

[...]

As perguntas da Procuradora do MPT,

respondeu: Que no início da pandemia ocorreu sim a

comunicação de líderes dos setores de existência de

empregados com sintomas de covid. Nada mais.

As perguntas do Procurador do MPE,

respondeu: Que o check-list realizado pela reclamada na

entrada dos empregados contém apenas o registro feito pelo

empregado que colhe as informações não sendo exigida a

assinatura do empregado em tal documento; que esse check-

list é realizado diariamente em todos os empregados, sendo

que tal registro são depositados no SESMT; que melhores

esclarecendo o check-list é realizado com os terceiros que

visitam a fábrica e deles são colhidas as assinaturas, mas

em relação aos empregados é realizada apenas uma

entrevista. Nada mais. (Sr. Douglas Felipe Lopes Batista -

testemunha da requerida - fls. 5.887/5.889)

 

Da análise das declarações das testemunhas das partes,

verifica-se que corroboram com o que foi apontado pelos autores na peça

inicial, no sentido de que a requerida permitiu que trabalhadores que

apresentaram sintomas condizentes com a COVID-19 continuassem trabalhando

mesmo assim por diversos dias.

Não há dúvida de que a triagem desenvolvida inicialmente pela

requerida apresentou falhas capitais que propiciaram a propagação do vírus

em sua planta.
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Sobre esse assunto, os Ministérios da Economia, da Saúde e da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento elaboraram um manual denominado

"Orientações gerais para frigoríficos em razão da pandemia da COVID-19", o

qual estabelece várias recomendações para identificação e afastamento dos

trabalhadores suspeitos de contaminação, a exemplo das abaixo que se

citará:

1. Criar e divulgar protocolos para

identificação e afastamento de trabalhadores com suspeita

de contaminação pelo novo coronavírus antes de ingressar

no ambiente de trabalho e criar plano de contingência

identificando ponto focal ou equipe responsável. O

protocolo deve incluir o acompanhamento da sintomatologia

dos trabalhadores no acesso e durante as atividades nas

dependências das empresas;

2. O protocolo para identificação e

afastamento de trabalhadores deve priorizar a comunicação

dos sintomas do COVID-19 pelo trabalhador antes do

embarque no transporte para o trabalho, quando fomecido

pelo empregador. O trabalhador que apresente sintomas da

COVID- 19 não deve embarcar no meio de transporte;

3. O protocolo para identificação e

afastamento de trabalhadores deve contemplar estratégia

para a identificação precoce de casos suspeitos de COVID-

19 (busca ativa de casos) e o afastamento imediato de

trabalhadores sintomáticos, de forma a diminuir a

disseminação do vírus e garantir o pleno funcionamento do

estabelecimento;

4. Instituir mecanismo e procedimentos

para que os trabalhadores possam reportar à empresa se

tiverem sintomas, diagnóstico ou se tiveram contato com

pessoa diagnosticada com COVID- 19; [...]

 

Cabia à requerida ter elaborado um sistema de triagem mais

eficaz para identificação de trabalhadores com suspeita de contaminação

pelo novo coronavírus, a fim de evitar que aqueles que apresentassem

sintomas da doença tivessem acesso à sua sede, procedendo ao seu imediato

afastamento. Ainda, cabia a ela ter mantido vigilância ativa de forma

enérgica para identificar trabalhadores que estivessem apresentando

sintomas da COVID-19. É óbvio que após o término da jornada de trabalho

torna-se impossível à requerida exigir e vigiar o cumprimento das normas
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preventivas por parte de seus empregados. No entanto, em seu

estabelecimento, a requerida jamais poderia ter negligenciado e permitido

que trabalhador apresentando sintomas da COVID-19 tivesse ingressado no

ambiente de trabalho, ainda mais tratando-se a requerida de empresa de

porte internacional.

É de se realçar que as provas existentes nos autos permitem

concluir que a requerida - no início da pandemia -, não observou com rigor

a preservação da saúde de seus empregados, ofendendo ainda a dignidade

como pessoa humana que ostentam, pois permitiu que trabalhadores

infectados com o vírus causador da COVID-19 tivessem acesso à sua planta,

transmitindo-o para outros trabalhadores.

De qualquer sorte, o certo é que a requerida incorreu em

confissão, atraindo, para a hipótese, a disposição do artigo 389 do Código

de Processo Civil, quando consigna haver confissão “[...] quando a parte

admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do

adversário [...]”, tendo em vista que admitiu que houve falha no protocolo

inicial para identificação dos sintomas da COVID-19, bem como falha no

monitoramento, ao mencionar que “de fato pode ter ocorrido de

trabalhadores com sintomas de comunicar tardiamente ao SESMT tal situação,

podendo ter ocorrido falha de comunicação com o SESMT uma vez que tal o

órgão depende da procura realizada pelos empregados; que isso ocorreu no

início da pandemia; que o SESMT começou a fazer o monitoramento diário a

partir da confirmação do primeiro caso de contágio de covid-19”.

Conclui-se, portanto, que houve falha crucial da requerida que

culminou na proliferação do vírus em seu parque industrial, pois jamais

podia ter permitido que trabalhador suspeito de contaminação pelo COVID-19

tivesse acesso à sua sede, tampouco acesso ao ambiente de trabalho.

No caso dos autos não se pode perder de vista as condutas

antijurídicas evidenciada no presente tópico, e que se espraiem da prova

dos autos, evidenciando lesão a direito da coletividade merecedora de

reparação pela reclamada, já que os fatos já constatados e objeto de

condenação, se traduzem, em sensação de desvalor, de indignação, de

menosprezo, de repulsa, de inferioridade, de descrédito, de desesperança,

de aflição, de humilhação, de angústia ou respeitante a qualquer outra

consequência de apreciável conteúdo negativo, em relação aos membros da

coletividade, ou mesmo, na hipótese em testilha, dos trabalhadores que

prestam serviços para a empresa reclamada, notadamente o desrespeito às

normas de segurança e saúde do trabalhador.

Destaca-se que a conduta da requerida contraria preceitos de

ordem pública, tratando-se de conduta antijurídica, constituindo ofensa
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significativa aos direitos indisponíveis dos trabalhadores, o que implica,

inexoravelmente, dano para a coletividade, equivale dizer, uma lesão a

interesses metaindividuais

De resto, como já ficou definido na presente decisão, há

violações às normas de segurança e medicina do trabalho, mais precisamente

no que diz respeito às medidas preventivas visando conter a propagação do

contágio por covid-19, a exemplo da falta de avaliação eficaz do estado de

saúde dos trabalhadores, a fim de identificar aqueles que apresentam

sintomas suspeitos da COVID-19.

Enfim, as situações em apreço são configuradores de lesão à

coletividade de trabalhadores.

Assim, acolho o pedido de condenação por dano moral coletivo,

arbitrando aludida indenização, livre de imposto de renda, por não

observar pressuposto de incidência tributária, na forma do artigo 43 do

Código Tributário Nacional, em R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a

ser revertido em favor da coletividade, considerando o objeto das

violações reconhecidas, cuja prestação de serviço ou coisa pela requerida,

será objeto de acertamento nos autos, em conjunto com os autores e

requerida, e fiscalização do Juízo. Igualmente não existe incidência

previdenciária, em face de sua natureza indenizatória, e cuja atualização

deve atender o disposto na Súmula n. 439, do Tribunal Superior do Trabalho

(DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL - Res.

185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. Nas condenações por dano

moral, a atualização monetária é devida a partir da data da decisão de

arbitramento ou de alteração do valor. Os juros incidem desde o

ajuizamento da ação, nos termos do art. 883 da CLT.).

Registre-se que é notória a condição financeira da reclamada,

constituindo-se em um dos maiores frigoríficos do mundo.

A título de exemplo, colhe-se da revista Forbes, notícia de

acordo realizado com a Justiça Americana, acerca de atos de corrupção, em

que “As ações da processadora de carnes JBS dispararam nesta quarta-feira

(14) depois que a companhia e sua controladora, a J&F, firmaram acordo com

o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão de Valores

Mobiliários norte-americana (SEC, na sigla em inglês). O acordo tira do

caminho dúvidas sobre a intenção da JBS de abrir capital de suas operações

internacionais nos EUA./Nos termos da negociação com o Departamento de

Justiça norte-americano, a empresa se declarou culpada por violar as leis

de Prática de Corrupção no Exterior. A multa acordada entre as partes é de

US$ 256,5 milhões: metade, ou US$ 128,25 milhões, já pagos ao Brasil, e a

outra metade a ser paga ao órgão dos Estados Unidos. O acerto faz parte do
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programa de leniência da companhia com o Ministério Público do Brasil e da

delação premiada de Wesley e Joesley Batista, como desdobramento da

Operação Lava Jato.” (https://forbes.com.br/negocios/2020/10/irmaos-

batista-ficam-r-22-bi-mais-ricos-apos-acordo-milionario-com-a-justica-dos-

estados-unidos/ extraído da internet em 28 de janeiro de 2021)

Ora, o valor imposto na presente ação, em que pela inação da

reclamada oportunizou que se alcançasse surto de covid-19 no Município de

São Miguel do Guaporé, que possui pouco mais de 25 mil habitantes, ao

contágio de 382 empregados com a confirmação de contágio por covid-19,

como assertoou a preposta da empresa na audiência de 20 de novembro de

2020, no total de 850 empregados. Por esses números se pode afirmar, como

consignou a própria testemunha da reclamada, Sr. Douglas Felipe Lopes

Batista, de que ocorreu “[...] no final do mês de maio, início do mês de

junho ocorreu surto de covid-19 na reclamada e na cidade de São Miguel do

Guaporé”. Ora, se tivesse a empresa adotado os protocolos desde o mês de

março possivelmente não teria ocorrido o surto, o qual no linguajar médico

“Surto ou evento inusitado em saúde pública: situação em que há aumento

acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área

ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período. Ressalta-

se que, para doenças raras, um único caso pode representar um surto.”

(Guia para Investigações de Surtos ou Epidemias | Brasil. Ministério da

Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das

Doenças Transmissíveis. Guia para Investigações de Surtos ou Epidemias/

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de

Vigilância das Doenças Transmissíveis – Brasília : Ministério da Saúde,

2018. 64 p. : il. ISBN 978-85-334-2660-3 1. Surtos de Doenças. 2.

Capacidade de resposta ante emergências. 3. Epidemiologia nos Serviços de

Saúde. I. Guia para Investigações de Surtos ou Epidemias. Extraído do

sítio

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_investigacao_surtos_epidemi

as.pdf, em 14 de março de 2021). 

Parece mesmo que, como realçado pela testemunha, que de fato

pode ter ocorrido de trabalhadores com sintomas de comunicar tardiamente

ao SESMT tal situação, podendo ter ocorrido falha de comunicação com o

SESMT uma vez que tal o órgão depende da procura realizada pelos

empregados; que isso ocorreu no início da pandemia […] Sr. Douglas Felipe

Lopes Batista - testemunha da requerida - fls. 5.887/5.889, que de forma

clara evidencia que os cuidados que a empresa passou a exigir e

implementar não ocorreram no mês de março, mas sim no mês de maio em

diante, o início da pandemia de Covid-19 em São Miguel do Guaporé/RO.
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Ora, como se colheu da testemunha Sra. Camila Cristina da

Silva - segunda testemunha dos autores MPT e MPE - fls. 5.886/5.887, "Que

pelo que tem conhecimento o primeiro caso de empregado da JBS com

confirmação de covid-19 ocorreu em torno de 20 de maio, recordando-se que

foi do empregado Rafael de Azevedo, o qual relatou que havia diversos

empregados trabalhando com sintomas gripais no setor em que ele

trabalhava, logo em seguida foi confirmado o contágio de covid-19, em 21

de maio, o Sr. Francisco, e sabe que o genitor dele faleceu dessa doença

em Cacoal logo em seguida; que ocorreu na primeira semana de junho ou

final de maio de a reclamada encaminhar um ônibus com diversos

trabalhadores por que ela não havia como processar o atendimento deles,

porque tais empregados possuíam sintomas de covid-19; que não sabe

precisar com certeza, mas lhe foi referido que na ocasião não havia médico

na empresa, ou se de fato havia médico e que não tinha condições de

atender a todos; [...]."

O início da pandemia em São Miguel do Guaporé ocorreu no mês

de maio, precisamente no dia 20 de maio, de empregado da reclamada,

parecendo mesmo que os diversos empregados com sintomas gripais não

ocorreram em março, mas sim nessa mesma época (maio) como assertoou a

testemunha Sra. Camila.

De resto, com objetivo de verificar o momento em que a

reclamada iniciou os procedimentos de combate ao Covid-19, em razão da

alegação de que contratara diversos empregados para auxiliar em tal

desiderato, vindo ao final explicar que fizera contratação de laboratório

e tais pessoas atuariam como prestadores de serviços em favor da

reclamada, determinou-se na audiência de instrução que a reclamada

trouxesse documentos comprobatórios que evidenciassem a data de contração,

no prazo de dois dias, trazendo ela referido contrato, nos autos n.

0000299-79.2020.5.14.0092, em que evidencia que o início da prestação de

serviços se deu em 14 de outubro de 2020, muito longe de março ou maio de

2020.

Por todo o exposto, portanto, restou claro o descumprimento

pela reclamada de protocolos seguros, de forma preventiva e atempadamente,

parecendo mesmo que sua adequação não foi proativa e sim reativa, após o

início do surto de contágio de Covid-19, o que mereceu ações dos órgãos

dos Ministérios Públicos do Trabalho e o do Estado de Rondônia, e do

Sindicato obreiro da categoria.

2.10 - DA JUSTIÇA GRATUITA

A situação em apreço merece algumas considerações. A

jurisprudência dominante do Tribunal Superior do Trabalho afirma pela
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necessidade de prova de insuficiência de recursos, em caso de o sindicato

requerer a concessão da gratuidade da justiça. 

Entretanto, trata a hipótese de substituição processual, em

que o pedido de assistência judiciária também é realizada em nome dos

substituídos. E, nesse caso, realmente o sindicato tem legitimidade de

requerer/solicitar a gratuidade de justiça para os substituídos, ainda que

em nome indeterminado, como sói ocorrer na hipótese. Na verdade, o

sindicato tem obrigação legal de prestar a assistência judiciária aos

substituídos, como trata a Lei n. 5.584/70, em seu artigo 14.

De outra banda, a natureza da ação ajuizada pelo sindicado é

de natureza coletiva, pois objetiva a implementação de medidas para

prevenção da propagação do vírus covid-19, o que reclama à hipótese

igualmente a isenção de custas processuais, consoante espelho do presente

julgado, do Tribunal do Trabalho da 1ª Região:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE

DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. SINDICATO. DIREITO

PROCESSUAL COLETIVO. A progressiva transformação no

direito processual coletivo, diante do reconhecimento de

que a complexidade dos conflitos transindividuais no mundo

do trabalho está assentada na incorporação ao sistema

jurídico trabalhista dos princípios e normas previstas na

legislação aplicável à tutela dos direitos e interesses

coletivos, difusos ou individuais homogêneos previstos no

Código de Defesa do Consumidor e na Lei 7.347 /85. Desta

forma, em não sendo o caso de dissídio coletivo de

trabalho, que contém regra específica sobre custas, em

todas as demais lides coletivas, os legitimados ativos

estão isentos de pagamento de custas e despesas

processuais. Assim, em face da previsão contida no artigo

21 da Lei 7.347 /85 c/c art. 87 do CDC , não há que se

exigir o pagamento de custas da entidade sindical que

postula em defesa de sua categoria e, em última instância,

defende a concretização da ordem jurídica social. Ademais,

ainda que assim não o fosse, o ente sindical faz jus à

gratuidade de justiça na atuação como substituto

processual, sendo entidade sem fins lucrativos e que

declarou não ter condições de arcar com o pagamento das

custas sem inviabilizar seu regular funcionamento. Exegese

do § 3º do artigo 790 da CLT e aplicação da Orientação

Jurisprudencial nº 304 da SBDI-I do C. TST. (TRT-1 -

Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário AIRO
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10967720125010551 RJ (TRT-1) Data de publicação:

28/09/2012

Assim, efetivamente, não seria o caso sequer de perquirir

quanto à miserabilidade jurídica ou não do sindicato.

Dessa forma, concedo ao sindicato-autor os benefícios da

gratuidade das custas processuais.

2.11 - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tratando-se de demanda ajuizada após a reforma trabalhista,

que passou a viger em 11/11/2017, defiro os honorários advocatícios, a

base de 10% sob o valor da condenação, atualizado, e em favor dos

advogados da parte autora SINTRA-INTRA.

Não ocorreu caso de pedidos indeferidos em face da parte

autora, não havendo falar em honorários advocatícios em favor dos patronos

das reclamadas.

2.12 - AMPLITUDE DA COGNIÇÃO - MODERAÇÃO

Expostos os fundamentos pelos quais decididos os pleitos

submetidos a julgamento restam atendidas as exigências do art. 832, caput,

da Consolidação das Leis do Trabalho, e artigo 93, IX, da Constituição

Federal, não sendo exigível pronunciamento explícito acerca de todas as

argumentações das partes, até porque o recurso ordinário não exige

prequestionamento viabilizando ampla devolutividade ao Tribunal (CLT art.

769 c/c art. 1.013, § 1º, do CPC, e Súmula 393 do TST).

III - CONCLUSÃO

Pelo exposto, nos termos da fundamentação supra, que passa a

integrar o dispositivo desta decisão para todos os efeitos, RESOLVO, em

atuação no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná-RO, na Ação Civil

Pública n. 0000070-18.2020.5.14.0061 e 0000299-79.2020.5.14.0092, entre as

partes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

RONDÔNIA e SINTRA-INTRA-RO-SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE

ALIMENTOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, autores, e JBS S.A. (unidade de São

Miguel do Guaporé-RO), ré, rejeitar as preliminares de inépcia da inicial

e de carência de ação por ilegitimidade ativa ad causam do MPT e

ilegitimidade ativa do MPRO suscitadas pela requerida, e, no MÉRITO,

ACOLHER EM PARTE os pedidos formulados pelos autores, condenando a

reclamada, nos exatos termos, limites e exceções estabelecidos nesta

decisão, nas obrigações de fazer e não-fazer, mantendo e cumprindo aquelas

abaixo relacionadas, consistentes em:



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 99/110

Itens desta ação:

1. REALIZAR a identificação, por meio da análise de TODOS os

prontuários e da aplicação de questionários aos trabalhadores, de forma

remota, da totalidade de empregados e trabalhadores terceirizados que

possuam alguma das condições previstas na Tabela 9 da publicação do

Ministério da Saúde denominada “PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS

(COVID-19)”33 e afastá-los do trabalho, sem prejuízo dos salários. A

comprovação do cumprimento desta obrigação deverá ocorrer mediante a

apresentação dos seguintes documentos: a) Declaração, firmada por médico

do trabalho, com o respectivo CRM, que ateste que foi realizada análise

dos prontuários, bem como a aplicação de questionários aos trabalhadores

para a identificação de doenças crônicas ou outras condições de

enquadramento em grupo de risco para a COVID-19; b) Modelo do questionário

aplicado para levantamento de doenças crônicas ou outras condições de

enquadramento em grupo de risco para a COVID-19; c) Relação dos

trabalhadores identificados em grupo de risco para a COVID-19, contendo:

nome, CPF, função, setor de trabalho, tipo de vínculo (CLT/Terceirizado),

motivo do enquadramento em grupo de risco;

2. ADOTAR medidas de controle de cunho administrativo ou

estrutural para evitar a exposição indevida ao risco de contágio dos

trabalhadores próprios ou terceirizados, por COVID-19, no ambiente de

trabalho, e assim, também a propagação dos casos para a população em

geral, para tanto, considerar, como primeira medida de contenção, a

viabilidade de isolamento social dos trabalhadores, podendo adotar medidas

como interrupção do contrato de trabalho; concessão de férias coletivas,

integrais ou parciais; suspensão dos contratos de trabalho (lay off),

suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação (art. 476-A da

CLT); dentre outras permitidas pela legislação vigente, aptas a garantir o

isolamento social, de forma escalonada por turnos e/ou unidades, sempre

mediante garantia de renda e salário aos trabalhadores, realizando a

implementação destas medidas com a preservação da essencial continuidade

da atividade para o abastecimento de alimentos;

3. REORGANIZAR, ESCALONAR e MODULAR os horários de entradas e

saídas, o acesso e interiores dos vestiários e os horários de refeições,

de modo a evitar – de todas as maneiras – contatos, horários de pico e

aglomerações de trabalhadores, mediante a elaboração de protocolos,

demarcação de espaços e implantação de rotinas de fiscalização, para que

os trabalhadores se mantenham em distância mínima de, no mínimo, 1,8 metro

uns dos outros, além de garantir o fornecimento e fiscalizar o efetivo uso

de máscaras faciais; 3.1. O mesmo distanciamento deverá ser observado nos
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períodos de locomoção de trabalhadores, troca de turnos, assim como

durante a saída e gozo de pausas térmicas e psicofisiológicas;

[...]

Denota-se das informações contidas no Laudo Pericial que a

área destinada ao estacionamento das motocicletas apresenta 

deficiência no que diz respeito ao distanciamento, permitindo

a aglomeração dos trabalhadores.

Assim, a requerida deverá ampliar a área destinada ao

estacionamento das motocicletas, com a devida sinalização, a fim de manter

o distanciamento sanitário.

4. ADOTAR sistemas de escalas de trabalho com vistas a reduzir

fluxos, contatos, aglomerações e o número de trabalhadores por turno,

inclusive adotando sistemas de rodízio ou sistema de escala de

revezamento, mediante, inclusive, a ampliação no número de turnos de

trabalho, quando, quanto a este último, possível e aprovado pelo MAPA, sem

que a adoção de tais medidas implique em aumento de produção;

5) PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA E BUSCA ATIVA 5.1. REALIZAR

busca ativa diária, em todos os turnos de trabalho, em trabalhadores,

terceirizados, prestadores de serviços e visitantes com sintomas

compatíveis com a síndrome gripal (febre, tosse, coriza, dor de garganta e

dificuldade respiratória); bem como anamnese dirigida à identificação de

contato com casos suspeitos ou confirmados da doença no raio de 1,5m e/ou

ambiente domiciliar; 5.2. GARANTIR o imediato afastamento de todos os

trabalhadores diagnosticados ou com suspeita de contaminação pela COVID-

19, ainda que assintomáticos, sem prejuízo da remuneração, até a

realização de exame específico, seguindo os protocolos das autoridades

sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias; 5.3. GARANTIR o imediato

afastamento dos trabalhadores sintomáticos de síndrome gripal, sem

prejuízo da remuneração, até a realização de exame específico, seguindo os

protocolos das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo de 14 dias;

5.4. GARANTIR o imediato afastamento de todos os trabalhadores que tenham

tido contato direto com um trabalhador diagnosticado ou com suspeita de

contaminação pela COVID-19, em um raio mínimo de 1,5 metro, ainda que

assintomáticos, consideradas as atividades produtivas, refeitórios,

pausas, vestiários, etc., até a confirmação da negativa de contaminação,

sem prejuízo da remuneração, até a realização de exame específico,

seguindo os protocolos das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo

de 14 dias; 5.5. GARANTIR o imediato afastamento de todos os trabalhadores

que coabitem com um trabalhador diagnosticado ou com suspeita de
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contaminação pela COVID-19, até a confirmação da negativa de contaminação,

sem prejuízo da remuneração, até a realização de exame específico,

seguindo os protocolos das autoridades sanitárias ou pelo período mínimo

de 14 dias; 5.6. ESTABELECER e CUMPRIR protocolo e plano de ação para que

nenhum trabalhador próprio ou de empresa prestadora de serviço se utilize

do transporte coletivo fornecido pela empresa ou por ela contratado: a)

com sintomas gripais ou da COVID-19; b) para retorno ao trabalho após

término do período de afastamento antes de ser submetido a avaliação

médica que conclua pelo retorno ao trabalho; c) para retorno à residência

após afastamento por síndrome gripal ou outro sinal sugestivo de COVID-19;

5.7. IMPLANTAR mecanismo de identificação de trabalhadores pertencentes ao

grupo de risco e presença de morbidades pré-existentes, considerando, além

da declaração do trabalhador, as informações previstas nos prontuários

médicos e as situações verificadas em avaliações médicas, afastando os que

se enquadrarem nessa categoria, ainda que assintomáticos, sem prejuízo da

remuneração; 5.8. IMPLANTAR medidas de rastreabilidade de trabalhadores,

sejam elas individuais ou, quando inviável, coletivas, nos pontos de

contato do setor produtivo, refeitório, vestiários, salas de pausa e

transporte, a fim de facilitar a identificação de contactantes em casos de

suspeita ou confirmação de COVID-19; 5.9. DESENVOLVER procedimentos de

triagem detalhada e específica de trabalhadores, mediante articulação com

a Vigilância em Saúde do Município, quando houver disponibilidade, a serem

realizados, no mínimo, a cada 7 dias, de forma complementar à busca ativa

diária, para garantir avaliação médica individual dos casos selecionados

como suspeitos, anamnese dirigida à identificação de sintomas e eventuais

contatos com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no raio de 1,5m,

promovendo-se o afastamento preventivo de trabalhadores até testagem ou

pelo período mínimo de 14 dias; 5.10. DISPONIBILIZAR testes moleculares ou

sorológicos aos empregados que forem enquadrados como casos suspeitos ou

prováveis de doença pelo novo coronavírus (COVID19), a partir de indicação

de médico da empresa ou de médicos não vinculados a empresa (médicos do

SUS ou particulares), sempre que não enquadráveis nos critérios de

testagem estabelecidos pelo SUS ou havendo indisponibilidade pelo SUS;

devendo-se considerar para a eleição do método mais adequado o período de

contato com caso suspeito ou o início dos sintomas, adotando as instruções

da bula para interpretação dos resultados e repetindo o teste se

necessário; 5.11. IMPLANTAR rotina de testagem rápida sorológica

(IGG/IGM), associada ao teste molecular RT-PCR, conforme o caso, em

trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho presencial e desempenhem

atividades em ambientes compartilhados, com vistas à adoção de estratégias

de monitoramento, controle da cadeia de transmissão e redução de impacto,

observados os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela

Secretaria Estadual de Saúde, sendo que a rotina de testagem tem caráter
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permanente e deverá ser estabelecida de forma que todos os trabalhadores

sejam periodicamente testados; 5.11.1. A realização dos testes

diagnósticos da COVID-19 deverá ser conduzidas por estabelecimentos de

saúde habilitados, sendo utilizadas as alternativas disponíveis

autorizadas pela ANVISA e Ministério da Saúde, observando-se os critérios

técnicos referentes à coleta, ao transporte e ao armazenamento das

amostras biológicas. A rotina de testagem tem caráter permanente e deverá

ser estabelecida de forma que todos os trabalhadores sejam testados.

5.11.2. O trabalhador com resultado positivo deve manter isolamento

domiciliar por, pelo menos, 14 dias, podendo retornar às atividades após

esse período desde que esteja assintomático por, no mínimo, de 72 horas e

após avaliação clínica. 5.11.3. O trabalhador com resultado negativo pode

retornar às atividades laborais desde que assintomático há mais de 72

horas e após avaliação clínica.

5.12. ACEITAR que os atestados médicos sejam encaminhados de

forma não presencial, valendo-se, em especial, do recebimento digital dos

mesmos; 5.13.ACEITAR a autodeclaração do empregado a respeito do seu

estado de saúde, relacionada a sintomas da COVID-19, desde que,

posteriormente, no período de 48 horas, o empregado encaminhe por meio

eletrônico o atestado médico respectivo e, então, se devidamente prescrito

pelo médico, PERMITIR/PROMOVER o afastamento do local de trabalho e o

trabalho à distância, se compatível com a atividade, como medida de

prevenção da saúde pública e como medida de redução à procura de serviços

hospitalares, aplicando-se o disposto no art. 3º, § 3º, da Lei nº

13.979/2020, facultando-se à empresa a adoção de serviços de telemedicina,

a contratação de trabalhadores substitutos, bem como a elaboração de

contraprova, mediante a coleta de amostra do trabalhador e/ou submissão a

consulta clínica em domicílio, sem ônus ao empregado, garantindo-se a

adoção de medidas que não ampliem o risco de exposição. 5.13.1. A negativa

somente poderá ocorrer mediante a devida fundamentação e a emissão de novo

atestado pelo médico da empresa, nos termos da Resolução 2183/2018 do

Conselho Federal de Medicina; 5.13.2. O atestado emitido pelo profissional

médico que determina a medida de isolamento será estendido às pessoas que

residam no mesmo endereço, para todos os fins, incluindo o disposto no §

3º do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, nos termos do

art. 3º, §1º da Portaria GM n. 454, de 20/03/2020; 5.13.3. Os

trabalhadores devem ser cientificados com antecedência de que a prestação

de declarações falsas, posteriormente comprovadas, poderá sujeitá-los à

responsabilização criminal, bem como às sanções decorrentes do exercício

do poder diretivo patronal;

[...]
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No que se refere ao trabalho à distância, se compatível com a

atividade, note-se que no Laudo Pericial o Perito descreveu que a

requerida colocou em home office apenas os trabalhadores do grupo de

risco: "O ambulatório médico afastou de atividades presenciais que foram

colocados em Home Office todos os trabalhadores do grupo de risco que

totalizaram 50 [cinquenta] trabalhadores, assim distribuídos: 07 idosos [≥

60 anos de idade] 08 gestantes 00 hipertensão arterial sistêmica 00

imunodeficiência 35 menores".

Assim, deve a requerida organizar o processo de trabalho dos

funcionários da área administrativa, a fim de que aqueles que puderem

exercer suas atividades à distância sejam colocados para exercê-las na

modalidade de teletrabalho/home office.

5.14. GARANTIR a articulação entre o SESMT e a Rede de

Serviços Públicos de Atenção à Saúde e Vigilância Epidemiológica do

Município, com vistas ao aprimoramento da detecção de possíveis casos

suspeitos nos serviços de saúde, bem como obter de modo preciso as

diretrizes do Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal de

Saúde; 5.15. ENCAMINHAR aos Municípios de residência dos trabalhadores

listagem empregados que prestam serviços na empresa e rotas de transporte

fretado, com vistas a viabilizar monitoramento dos empregados e

desenvolvimento de estratégias de saúde pública em cada localidade; 5.16.

NOTIFICAR imediatamente os casos de síndrome gripal e de suspeitos ou

confirmados de COVID-19 à Vigilância em Saúde do Município sede da

empresa, à Vigilância em Saúde do Município de residência do trabalhador,

ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público do Estado de

Rondônia, bem como todos os casos de afastamento, a fim de que seja

possível a articulação, com o Município, de medidas de isolamento e

monitoramento de trabalhadores; 5.17. SUBMETER todos os trabalhadores em

retorno de férias a anamnese dirigida pelo ambulatório da empresa e

encaminhar ao médico do trabalho aqueles que apresentarem sintomas de

infecções respiratórias, para adoção das medidas necessárias; 5.18.

SUBMETER todos os trabalhadores em retorno de férias a anamnese dirigida

pelo ambulatório da empresa e encaminhar ao médico do trabalho aqueles que

apresentarem sintomas de infecções respiratórias, para adoção das medidas

necessárias; 5.18. IMPEDIR o retorno de trabalhadores quando ainda

sintomáticos, de modo que o trabalhador com resultado positivo ou com

suspeita de contaminação seja mantido em isolamento domiciliar por, pelo

menos, 14 dias, podendo retornar às atividades após esse período desde que

esteja assintomático por, no mínimo, 72 horas, tendo sido a condição

avaliada pelo médico;
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6. GARANTIR que o atendimento ambulatorial de casos de

síndrome gripal ou suspeitos de COVID-19 sejam realizados em local

separado dos demais atendimentos, fornecendo-se máscara cirúrgica ou PFF2

a todos os trabalhadores a partir da chegada no ambulatório;

7. GARANTIR, a seus empregados, a disponibilização de

equipamentos de proteção individual e coletiva indicados pelas autoridades

sanitárias nacionais, de acordo com as orientações mais atualizadas, como

o uso de Máscaras: 1) Máscaras cirúrgicas com elemento filtrante:

profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestarem assistência

a paciente suspeito ou confirmado; profissionais responsáveis pela pré-

triagem; trabalhadores da lavanderia (área suja) e que realizam atividades

de limpeza em sanitários e áreas de vivências; 2) Respirador particulado

(tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3): durante a realização de procedimentos

em pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus

(SARS-CoV-2) que possam gerar aerossóis, como por exemplo, procedimentos

que induzem a tosse, coleta invasiva de amostras, pipetas, tubos de

agitação ou vórtice, enchimento com seringa, centrifugação, intubação ou

aspiração traqueal, ventilação invasiva e não invasiva, ressuscitação

cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro,

coletas de amostras nasotraqueais; 3) Para todos os demais trabalhadores,

com exceção da indicação de máscara que garanta maior fator de proteção

prevista no PPRA, no mínimo: máscaras de proteção facial, as quais deverão

ser substituídas, no mínimo, a cada 3 horas, que sigam padrões da ABNT PR

1002:2020, com capacidade de filtragem de 70% para partículas sólidas

(ABNT NBR 13698:2011, Método de ensaio de penetração por cloreto de sódio)

ou para partículas líquidas (ABNT NBR 13698:2011, Ensaio de penetração com

óleo de parafina ou dioctil-ftalato - DOP), com testes realizados em

laboratório acreditado em Organismo de Certificação de Produtos (OCP),

vedada nova reutilização sem submissão ao processo de lavagem previsto no

item 9.4 da mesma norma;

[...]

Todavia, em que pese a substituição das máscaras ocorra a cada

3 horas por dia, considerando a jornada de trabalho de 8 horas, entendo

que devem ser disponibilizadas a cada obreiro 4 unidades de máscaras

diariamente.

Assim, deve a requerida disponibilizar diariamente aos

trabalhadores cuja jornada de trabalho seja de 8 horas diárias 4 (quatro)

máscaras diariamente.

8. IMPLANTAR protocolo e REALIZAR treinamento referente à

colocação, retirada, higienização, guarda, reutilização ou não, e tempo de
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utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), compreendendo a

cientificação dos riscos decorrentes de sua não utilização e procedimentos

de paramentação e desparamentação, nesta sequência: a) Paramentação dos

EPIs: higienização das mãos, uniforme, máscara, protetor facial rígido

(face shield), higiene das mãos e luvas. b) Desparamentação dos EPIs:

luvas, higiene das mãos, face shield, higiene das mãos, máscara, higiene

das mãos;

9. ORGANIZAR a prestação e trabalho no setor produtivo na

empresa, a fim de que, concomitantemente: a) seja adotada distância não

inferior a 1,8 metro entre empregados, salvo norma sanitária local que

exija distanciamento maior; b) sejam implantados anteparos físicos

constituídos de material impermeável entre os postos de trabalhou; c) haja

fornecimento de face shield (máscaras faciais de acetato) aliada à

demarcação dos postos de trabalho; d) sejam fornecidas máscaras de

proteção facial, as quais deverão ser substituídas, no mínimo, a cada 3

horas, que sigam padrões da ABNT PR 1002:2020, com capacidade de filtragem

de 70% para partículas sólidas (ABNT NBR 13698:2011, Método de ensaio de

penetração por cloreto de sódio) ou para partículas líquidas (ABNT NBR

13698:2011, Ensaio de penetração com óleo de parafina ou dioctil-ftalato -

DOP), com testes realizados em laboratório acreditado em Organismo de

Certificação de Produtos (OCP), vedada nova reutilização sem submissão ao

processo de lavagem previsto no item 9.4 da mesma norma. Em relação aos

setores em que verificada a inviabilidade técnica de adoção de

distanciamento de 1,8 metro entre os trabalhadores, a qual não abrange a

alegação de mera redução de produtividade do setor, deverá a empresa, além

de observar os requisitos dos itens “b” (anteparos) e “c” (face-shield),

garantir no mínimo a distância de 1 metro, de ombro a ombro, e fornecer

proteção respiratória para particulado PFF2 e/ou equivalentes,

substituindo-a imediatamente quando estiverem sujas ou úmidas e conforme

recomendação dos fabricantes, observados os padrões de reutilização

estabelecidos pelo NIOSH, não excedendo 5 usos.

10. ADOTAR, em relação aos trabalhadores que trabalham em

ambientes artificialmente frios, as seguintes medidas com vistas a

garantir ambiente adequadamente ventilados e arejados, considerando a

possibilidade de contato direto e por gotículas no ambiente da COVID-19:

10.1. Privilegiar, em sendo possível e com espaço adequado, a fruição de

pausas psicofisiológicas e térmicas em ambientes externos arejados ou em

salas e ambientes não artificialmente refrigerados, de forma a evitar a

presença de aglomeração de trabalhadores em ambientes com baixa taxa de

renovação de ar; 10.2. Quando impossível o atendimento do item anterior,

garantir a fruição de pausas térmicas e psicofisiológicas em salas ou

corredores que possuam exaustão forçada ou alimentação direta de ar
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externo; 10.3. Assegurar que os procedimentos de manutenção, operação e

controle dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes climatizados

não tragam riscos à saúde dos trabalhadores que os executam, nem aos

ocupantes dos ambientes climatizados; 10.4. Manter ligados, quando

possível durante a jornada laboral, e obrigatoriamente durante o período

de higienização, os exaustores existentes nos ambientes refrigerados,

atendendo os parâmetros de temperatura setorial determinados pelo MAPA,

visando aumentar a taxa de renovação de ar; 10.5. Manter as aberturas de

entrada de ventilação natural (portas de corredores, aberturas de nórias e

esteiras, dentre outras) nos ambientes artificialmente frios, abertas e

desobstruídas, visando aumentar a taxa de renovação de ar; 10.6. Realizar

medidas que aumentem a renovação de ar nos intervalos entre turnos, tais

como aberturas de portas de emergência, utilização de ventiladores móveis,

dentre outras; 10.7. Garantir que a renovação de ar nos locais de trabalho

atenda às prescrições das normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT), e proibir a utilização de salas sem renovação de ar

(artificial ou natural), de maneira que o acesso transitório a esses

ambientes somente seja realizado por trabalhadores equipados com as

máscaras recomendadas pelo SESMT, observadas as normas introduzidas pelas

autoridades de saúde locais, nacionais e internacionais;

[...]

Denota-se do Laudo Pericial e do Relatório de Fiscalização que

a requerida cumpre quase integralmente as medidas dispostas neste item,

exceto quando se trata da manutenção de ar condionados.

Assim, deve a requerida implementar um PLANO DE MANUTENÇÃO,

OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC nos termos estabelecidos pela Lei n. 13.589, de

4 de janeiro de 2018, a qual dispõe sobre a manutenção de instalações e

equipamentos de sistemas de climatização de ambientes.

11. ELIMINAR bebedouros de jato inclinado disponibilizados a

empregados;

12. ELIMINAR lixeiras que precisam de contato manual para

abertura da tampa;

13. DISPONIBILIZAR vacina trivalente que proteja contra o

vírus Influenza A (H1N1), A (H3N2) e B de forma gratuita a todos os

empregados interessados, com vistas a melhor identificação dos casos

sintomáticos de COVID-19;

14. ESTABELECER e CUMPRIR protocolos de barreira sanitária

para terceiros e visitantes na entrada da unidade, incluindo a triagem
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epidemiológica e controle de temperatura;

15. HIGIENIZAR, nas trocas de turno, antes dos rodízios das

funções e, no mínimo, a cada 3 (três) horas, durante o período de

funcionamento as áreas de grande circulação de pessoas e as superfícies de

toque (cadeiras, maçanetas, portas, corrimão, apoios em geral e objetos

afins), preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) ou

hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária), ou outro desinfetante indicado

para este fim, observando o procedimento operacional padrão definido pelas

autoridades sanitárias;

16. ASSEGURAR que o transporte em ônibus disponibilizados pela

empresa seja realizado com, no máximo, 50% da capacidade de passageiros

sentados simultaneamente em ônibus fretados, garantindo-se que a

circulação ocorra com janelas e/ou alçapão abertos e/ou quando equipado

com ar condicionado que o sistema esteja no modo de recirculação de ar,

sem prejuízo do fornecimento de máscaras faciais;

17. GARANTIR que os refeitórios, vestiários e as salas de

pausa sejam submetidas a limpeza e desinfecção a cada troca de grupos em

gozo de pausas, mediante uso álcool 70% (setenta por cento) ou hipoclorito

de sódio 0,1% (água sanitária), ou outro desinfetante indicado para este

fim, observando o procedimento operacional padrão definido pelas

autoridades sanitárias;

18. IMPLEMENTAR todas as medidas de prevenção de forma

integrada com as empresas prestadoras de serviços que atuem na unidade, de

forma a garantir-se o mesmo nível de proteção a todos os trabalhadores do

estabelecimento, considerando-se a responsabilidade direta do contratante

de serviços terceirizados (art. 5-A, § 3º da Lei 6019/74 c/c itens 5.48 e

5.49 da NR-05, item 9.6.3 da NR-09 e item 32.11.4 da NR-32);

19. ABSTER-SE de condicionar ou incentivar o comparecimento ao

trabalho, seja normal ou extraordinário, a qualquer espécie de

"bonificação", "prêmio" ou "incentivo pecuniário", com vistas a evitar que

trabalhadores com sintomas gripais, ainda que iniciais, deixem de

comunicar tal condição à empresa e/ou equipe de saúde para não ser

impedido de prestar serviços e alcançar a premiação anunciada; e

20. ABSTER-SE, durante o período de reconhecimento da

epidemia, de programar abates extras ou submeter os trabalhadores à

prestação de horas extraordinárias.

Itens dos autos 0000299-79.2020.5.14.0092:

[...]



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 108/110

e) Alterar o registro de ponto dos empregados que o façam por

meio de biometria substituindo-o por aproximação de cartão e/ou crachá;

[...]

m) Custear integralmente, os valores decorrentes da realização

de testes, aos empregados que forem enquadrados como casos suspeitos ou

prováveis de doença pelo novo coronavírus (COVID-19), a partir de

indicação de médico da empresa ou de médicos assistentes não vinculados a

empresa (médicos do SUS e particulares);

[...]

r) Proibir os trabalhadores de utilizarem equipamentos dos

colegas de trabalho ou compartilharem equipamentos, como fones, aparelhos

de telefone, rádios, cronômetros, cinturões de segurança, talabartes,

máscaras faciais entre outros;

[...]

i) Garantir a reavaliação do Plano de Contingenciamento

periódica e sistematicamente, diante de novas evidências ou recomendações

das autoridades sanitárias federal, estaduais e municipais, bem como da

Organização Mundial de Saúde, tendo em vista o desenvolvimento de

conhecimento científico e situação em evolução, para garantir que o nível

de resposta seja ativado e as medidas correspondentes sejam a adoção de

medidas de mitigação da transmissão imediatamente em caso de confirmação

da COVID-19 na Unidade respectiva;

ii) Estabelecer política de flexibilidade de jornada para seus

trabalhadores, quando os serviços de transporte, creches, escolas, dentre

outros, não estejam em funcionamento regular e quando comunicados por

autoridades, observado o contido na Lei Federal 13.979/20, no parágrafo

terceiro, do artigo terceiro: "Será considerada falta justificada ao

serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência

decorrente das medidas previstas neste artigo";

[...]

iv) Permitir o amplo acesso às dependências das unidades das

autoridades sanitárias federal, estaduais e municipais, bem como do

sindicato, com o escopo de fiscalizar as medidas legais atinentes ao

contágio da COVID-19, visando melhor garantir a eficácia dos planos de

contingenciamento, e das medidas recomendadas, devendo adotar todas as

medidas técnicas indicadas pelas autoridades por ocasião das inspeções;

 



20/03/2021 https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc

https://consulta.trt14.jus.br/abrirDoc 109/110

Ainda, como parte desta decisão, condeno a reclamada em

obrigação de pagar indenização por dano moral coletivo, no valor de

R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), livre de imposto de renda, por

não observar pressuposto de incidência tributária, na forma do artigo 43

do Código Tributário Nacional, a ser revertido em favor da coletividade,

considerando o objeto das violações reconhecidas, cuja prestação de

serviço ou coisa pela requerida, será objeto de acertamento nos autos, em

conjunto com os autores e requerida, e fiscalização do Juízo. Igualmente

não existe incidência previdenciária, em face de sua natureza

indenizatória, e cuja atualização deve atender o disposto na Súmula n.

439, do Tribunal Superior do Trabalho (DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL - Res. 185/2012, DEJT divulgado em

25, 26 e 27.09.2012. Nas condenações por dano moral, a atualização

monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de

alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos

termos do art. 883 da CLT.).

Tendo em vista a reclamada ter sido sucumbente no objeto da

perícia, condeno-a ao pagamento dos honorários periciais, os quais,

atendendo à regra da complexidade da perícia, o tempo de sua execução, o

zelo do profissional e a dificuldade em peritos disponíveis, fixo no

importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Honorários advocatícios na forma da fundamentação.

As obrigações fixadas acima, caso descumpridas, incidirão

multa por evento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando-se

evento cada um dos comandos descritos na presente decisão, seja de

obrigação de fazer ou não fazer, a ser aferível em regular artigos de

liquidação, sem prejuízo de fixação de multa diária, em cada caso concreto

e apreciável pelo Juízo, e a serem revertidas em favor da coletividade,

sendo que caberá aos autores demonstrarem aludidas violações no curso do

cumprimento da presente decisão.

O prazo para cumprimento desta decisão é de 10 (dez) dias após

a ciência desta decisão, independentemente do trânsito em julgado.

Com as observações e retificações supra, ficam, portanto,

moduladas as medidas liminares inicialmente concedidas, mantendo-se,

nestes moldes, suas vigências e validades imediatas, bem como as

obrigações já cumpridas pela requerida.

Atualização monetária na forma da Súmula n. 381 do colendo

TST. Juros moratórios na forma da Lei, observando-se os teores das ADIs

julgadas pelo Supremo Tribunal Federal inclusive.
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Para atualização do dano moral deve ser observar os termos da

Súmula n. 439 do TST.

Fixa-se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o trânsito

em julgado para cumprimento das obrigações fixadas na presente sentença,

se outro prazo não foi estipulado, na forma do art. 832, § 1º, da CLT.

Custas pela reclamada, no importe de R$25.734,28 (vinte e

cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos),

na forma do artigo 789 da CLT, correspondendo ao valor máximo, de quatro

vezes o teto do benefício do Regime Geral de Previdência Social, em face

do valor de R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), arbitrados

provisoriamente à condenação, apenas para efeitos fiscais e depósito

recursal.

Intimem-se as partes, o Ministério Público do Trabalho de

acordo com a Lei Complementar n. 75/93.

Por fim, determino a atribuição de Selo Histórico aos

presentes autos eletrônicos deste Processo.

Cumpra-se. 

 

 

Edilson Carlos de Souza Cortez

Juiz do Trabalho Titular

 

 

JI-PARANA/RO, 14 de março de 2021.

EDILSON CARLOS DE SOUZA CORTEZ

Juiz(a) do Trabalho Titular


