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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO 
1ª VARA DO TRABALHO DE MACAPÁ 

 ACC 0000019-69.2022.5.08.0201
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO DO 
ESTADO DO AMAPA 
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

DECISÃO

Tutela de Urgência – PJe-JT

 

I. RELATÓRIO

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO DO
ESTADO DO AMAPA ajuizou a presente Ação Civil Coletiva (ID  f495c87), em face de 

, com o pedido de concessão de tutela de urgênciaBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
para que o réu se abstenha de abrir suas agências bancárias no dia 22/01/2022, sob
pena de multa. 

É o relatório.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

A tutela antecipada é uma decisão provisória, ou seja, sumária e
precária que antecipa os efeitos da tutela definitiva, permitindo o gozo imediato da
decisão. A função da tutela antecipada, portanto, é dar eficácia imediata à tutela
definitiva, em virtude da urgência do caso concreto.

Nos termos do que dispõe os arts. 300 e seguintes do Código de
Processo Civil de 2015, é necessária a existência de elementos que convençam o juízo
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo. Além disso, pode ser concedida a tutela de evidência, se o Juízo observar que
há abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 311, I,
CPC).

Por meio de uma cognição sumária, deve ser possível observar,
portanto, a prova do fato constitutivo do direito alegado. A probabilidade do direito,
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nesse liame, resta fundamentada no convencimento pelo Juízo de que o direito alegado
foi lesado ou está na iminência de vir a ser.

Imprescindível, ainda, que haja fundado receio de perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, ou, ainda, que fique caracterizado o abuso
do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu, hipótese em que
poderia ser concedida tutela de evidência.

Por fim, dispõe o parágrafo 3°, do artigo 300 do CPC/2015, que
não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo
de irreversibilidade do provimento antecipado.

O referido instituto, portanto, basicamente tem o objetivo de
entregar ao autor a própria pretensão postulada em juízo, ou seja, o bem da vida
pretendido.

Pois bem.

Alega a parte autora que a demandada pretende realizar
campanha “Desendivida Brasil”, a qual, por conta do aumento do número de casos de
pessoas infectadas pela COVID-19, ocasiona grande risco à saúde dos empregados. 

Afirma ainda que não houve negociação coletiva com o sindicato
profissional acerca da abertura das agências aos sábados, e que não há esforço, por
parte da empresa, a fim de melhorar as condições de trabalho.

Razão assiste à parte autora.

Conforme noticiado nos principais veículos de informação do
país, o número de pessoas contaminadas pela nova cepa da COVID-19, Ômicron,
aumentou de forma exponencial nas últimas semanas, atingindo patamares
impressionantes nos últimos dias, com média de 169.786 (cento e sessenta e nove mil,
setecentos e oitenta e seis) novos casos no dia 20/01/2022 (https://especiais.g1.globo.
com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/).

Outrossim, consoante narrado em exordial, não há negociação
coletiva para que os empregados da ré trabalhem aos sábados. Quanto ao tema,
importa salientar que, para os bancários, sábado é dia útil não trabalhado, nos termos
da jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciado no
verbete sumular nº 113.
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Por fim, saliento o fato de que vários órgãos públicos, inclusive
as Varas de Trabalho deste Regional, reduziram o trabalho presencial, com o intuito de
resguardar a saúde dos servidores e jurisdicionados, diminuindo o contato entre as
pessoas e, por consequência, a probabilidade de novas infecções. 

Assim, entendo que o autor logrou comprovar, ,in limine
preencher requisito para concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ex positis,  a tutela antecipada para proibir reclamadaconcedo
de abrir suas agências no dia 22/01/2022 ou em qualquer sábado, domingo ou feriado
subsequente.

Em caso de descumprimento, arbitro multa no importe de R$
20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador e em favor deste. 

 

III. CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro o pedido de tutela de urgência, para proibir reclamada de abrir suas agências no
dia 22/01/2022 ou em qualquer sábado, domingo ou feriado subsequente, sob pena de
multa no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por trabalhador e em favor deste. 

 Cumpra-se.

Dê-se ciência às partes. 

Nada mais.

MACAPA/AP, 21 de janeiro de 2022.

MILENE DA CONCEICAO MOUTINHO DA CRUZ
Juíza do Trabalho Titular
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