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ADVOGADO: RUBENS BORDINHAO DE CAMARGO NETO - OAB: PR62166 
AUTOR: SIND EMPREGADOS ESTAB BANCARIOS APUCARANA - CNPJ: 75.294.637/0001-
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO 
20ª VARA DO TRABALHO DE CURITIBA 

 ACC 0000065-13.2022.5.09.0013
AUTOR: FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE CREDITO PR 
E OUTROS (10) 
RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Nesta data, faço os presentes autos conclusos.
Em 14/02/2022.

Silvia Treglia

 

DECISÃO TUTELA 65-13.2022.0029

Vistos etc.

Os autores alegaram que a partir do final de 2021 o banco réu 
“passou a convocar seus empregados para o trabalho presencial, escalonadamente nos
meses de outubro e novembro, culminando, a partir de dezembro, com a convocação
para o trabalho presencial inclusive dos integrantes de grupo de risco e coabitantes, o

.que desafiou o ajuizamento da ação anterior, de nº 0001032- 44.2021.5.09.0029.”

Citaram que na “ação n.º 0001032-44.2021.5.09.0029, por meio
do Mandado de Segurança n.º 0001214-20.2021.5.09.000, foi concedida a tutela de
urgência para determinar a suspensão do retorno ao trabalho presencial dos
empregados do grupo de risco para a covid-19, assim como a determinação de que o
banco exija a comprovação da vacinação contra covid-19 de todos os empregados que
trabalham de forma presencial. A decisão se mantém vigente, mesmo depois do
ajuizamento, pelo banco, de Correição Parcial junto ao C. TST (autos n.º 1001615-

.51.2021.5.00.0000), cujo pedido foi prontamente indeferido.”

E complementaram alegando que “Diante desta decisão de
suspensão do retorno ao trabalho presencial, o banco mudou sua conduta com os
bancários do grupo de risco que até então estavam laborando de forma remota,
punindo-os pela sua condição pessoal. Explica-se. O reclamado tem colocado esses
empregados para ficar em casa sem trabalho, ou cumprindo banco de horas negativo
ou usufruindo abonos ou férias. A instituição nega-lhes o direito ao trabalho,
penalizando-os pela decisão judicial que lhes assegurou a proteção à saúde com a

.suspensão provisória do trabalho presencial.”
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Por fim, requereram o seguinte:

“a) A concessão de tutela de urgência para compelir o réu a
restabelecer vigência de seu normativo interno de março de 2021 determinando a
imediata alocação em trabalho remoto de todos os empregados que se encontravam
nesse regime de trabalho em 2021, ou, ao menos dos empregados do grupo de risco
para covid-19, na forma da fundamentação;

b) Também, em sede de tutela de urgência, que o banco seja
compelido a restabelecer o encerramento do expediente nas dependências em que se
verifique caso confirmado de covid-19, em conformidade com o normativo interno,
como se encontrava vigente em março de 2021, na forma da causa de pedir;”.

O banco réu, intimado, defendeu-se requerendo primeiramente
a extinção do processo sem resolução do mérito em relação
ao  SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  EM  ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE
GUARAPUAVA E REGIÃO, por não ser parte integrante da demanda que gerou a
distribuição por dependência (ACC nº0001032-44.2021.5.09.0029).

Também requereu a extinção do processo sem resolução do
mérito em razão da não observância da cláusula 4ª do Acordo Coletivo de Trabalho
Emergencial, que exige que a judicialização seja precedida de negociação coletiva.

No mérito, alegou que estão sendo observados estritamente os
termos do Acordo Coletivo de Trabalho Emergencial, da Lei nº 14.151/2021 e da
decisão do Mandado de Segurança nº 0001214-20.2021.5.09.0000.

Pois bem.

Em primeiro lugar, entendo que não cabe a extinção do
processo em relação ao SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  EM  ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE GUARAPUAVA E REGIÃO.

É que a decisão a ser proferida nos presentes autos será
aplicada em todo o Estado do Paraná, não havendo justificativa para gerar insegurança
jurídica unicamente na região de Guarapuava, com o ajuizamento de ação separada
em outro Juízo.   a preliminar.Rejeito

Em relação à segunda preliminar, entendo que a exigência, no
ACT acostado aos autos, de negociação coletiva prévia à judicialização é
inconstitucional, pois nem a lei poderia fazê-lo (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição
Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
).   a preliminar. Rejeito
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Passando ao mérito, é importante ressaltar que não cabe a
simples repetição dos fundamentos e determinações deste magistrado na  decisão
proferida na ACPCiv nº 0000241-12.2020.5.09.0029 em 25/03/2020.

Na época, o contexto pandêmico era outro, ainda no início e
sem perspectiva de vacinação da população.

Muito tempo depois, no segundo semestre de 2021, o avanço da
vacinação trouxe a esperança do final da pandemia, com o retorno das atividades em
um chamado “novo normal”.

Contudo, a alta transmissibilidade da variante Ômicron pegou
todos de surpresa no início de janeiro 2022.

Nesse novo contexto, este magistrado concorda integralmente
com os argumentos do Exmo. Desembargador Arion Mazurkevic na decisão proferida
no MS nº  0001214-20.2021.5.09.0000, ajuizado contra a decisão de indeferimento da
tutela na  ACC nº 0001032-44.2021.5.09.0029, ao determinar a suspensão do retorno
dos empregados e empregadas de grupo de risco ao trabalho presencial no banco réu.

É que, conforme conhecimento hoje público e notório, a variante
Ômicron revelou-se muito mais transmissível que as variantes anteriores, inclusive
infectando e causando sintomas graves em pessoas vacinadas com “apenas” duas
doses. Daí o esforço do Estado na aplicação rápida da dose de reforço em toda a
população vacinável, o que se encontra em andamento. 

Assim, é importante notar que os indicadores pandêmicos não
mais se assemelham ao do início de 2020, mas também divergem daqueles que
permaneceram controlados no segundo semestre de 2021. 

A título de exemplo, colaciono os gráficos de média móvel de
casos novos e de óbitos no Estado do Paraná, conforme o Boletim de 13/02/2022:
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Verifica-se que o pico de transmissibilidade da variante Ômicron
aparentemente já passou, mas as médias móveis ainda se encontram muito acima
daquelas constantes ou em declínio do segundo semestre de 2021.

Desta feita, entendo que a medida cabível na presente demanda
em sede de tutela provisória é o recomendável meio termo entre os extremos de
março 2020 e dezembro 2021. 

Assinado eletronicamente por: JOSE WALLY GONZAGA NETO - Juntado em: 14/02/2022 13:33:06 - a438de3

ID. a438de3 - Pág. 4

Documento assinado pelo Shodo



Vale dizer, não se está mais diante de um problema
desconhecido e sem perspectiva de solução, mas também ainda não se está diante de
um quadro de absoluta normalidade de saúde pública, o que relativamente se espera
após a aplicação da dose de reforço na população vacinável e após queda natural do
ciclo de transmissibilidade da variante Ômicron.

Por esse motivo, este magistrado entende que as medidas que
serão determinadas na presente decisão devem se limitar ao prazo de 30 dias e devem
excetuar os empregados que já tomaram a dose de reforço há mais de 15 dias. 

Dessa forma, a proteção da saúde dos empregados e das
empregadas não vacinados com a dose de reforço, além dos empregados de grupo de
risco já protegidos pela decisão do Exmo. Desembargador Arion Mazurkevic na decisão
proferida no MS nº  0001214-20.2021.5.09.0000, compatibiliza-se com  segurança
jurídica da atividade econômica do banco réu.

Ainda, ressalto que o fato de o banco réu conceder férias ou
adotar banco de horas negativo não representa violação de nenhum dever legal, além
de estar previsto na negociação coletiva.

E, por fim, não procede a comparação do banco réu com ato de
retomada de atividades presencial deste E. TRT da 9ª Região, pois a retomada de 40%
do serviço presencial (e com o respeito a todas as situações de risco) está agendada
para início em 21/02/2022, o que difere da adoção que tem sido tentada pelo banco
réu desde o final do ano de 2021. 

Sendo assim, tendo em vista que:

(i) o direito fundamental à saúde (art. 8º, caput, da Constituição
está acima de qualquer interesse econômico (art. 170, inciso III, daFederal) 

Constituição Federal);

(ii) que é dever do empregador preservar a saúde dos
empregados (art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal);

(iii) a proteção da saúde empregados e empregadas emdos 
estabelecimentos bancários representa, em última instância, a proteção da saúde da
própria sociedade, pois impede o contato de milhares de trabalhadores com clientes e
colegas de trabalho;

(iv) o pico de transmissibilidade da variante Ômicron já passou,
conforme boletim da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná;
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(v) a aplicação da dose de reforço tem avançado na população
vacinável. 

 

DECIDO DEFERIR PARCIALMENTE a tutela provisória requerida,
para:

 

(i)  que o Banco do Brasil realize a imediataDETERMINAR
alocação em trabalho remoto de todos os empregados que se encontravam nesse
regime de trabalho em 2021, salvo os que já receberam dose de reforço há mais de 15
dias;

 

(ii) Apenas a título de reforço do que já decidido no MS
nº 0001214-20.2021.5.09.0000,  que o Banco do Brasil realize a imediataDETERMINAR
alocação em trabalho remoto de todos os empregados de grupo de risco,
independentemente do fato de terem recebido dose de reforço; 

 

(iii)   que o Banco do Brasil restabeleça oDETERMINAR
encerramento do expediente nas dependências em que se verifique caso confirmado
de COVID-19, ficando autorizado o retorno presencial dos empregados e empregadas
da agência que não estejam nas situações dos itens (i) e (ii) e que testarem negativo
através de exame PCR pago pelo empregador;

 

(iv) DETERMINAR QUE AS MEDIDAS ACIMA SEJAM ADOTADAS
, até que se avance na aplicação da dosePELO PRAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE AMANHÃ

de reforço na população vacinável e haja uma queda natural da transmissibilidade da
variante Ômicron. Após, a decisão perderá sua eficácia e as partes poderão se
manifestar para permitir a reanálise das suas alegações.

 

No caso de descumprimento de alguma das medidas acima, fixo
multa diária no valor de R$ 10.000,00 por empregado.

Intimem-se as partes. 
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Cumpra-se. 

 

 

 

 

 

CURITIBA/PR, 14 de fevereiro de 2022.

JOSE WALLY GONZAGA NETO
Juiz do Trabalho Substituto
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