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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

11ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS

PROCESSO:  - Ação Civil Pública Cível0010639-38.2020.5.15.0130

AUTOR: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SAO PAULO - SIFUSPESP E 

OUTROS (3)

RÉU: ESTADO DE SAO PAULO

DECISÃO

 

I - RELATÓRIO

 

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada por SINDICATO DOS FUNCIONARIOS

DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, SINDCOP-SINDICATO DOS

SERVIDORES PUBLICOS DO SISTEMA PENITENCIARIO PAULISTA e SINDASP -

SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PENITENCIARIA DO ESTADO DE SAO 

PAULO, em face do ESTADO DE SAO PAULO, tendo por objeto medidas relacionadas ao meio

ambiente de trabalho, normas de segurança, saúde e higiene do trabalho de servidores públicos

estatutários, com fundamento nos efeitos causados pela pandemia relacionada ao coronavírus

(COVID-19).

Os autores visam a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que sejam

determinadas à parte ré as seguintes providências, sob pena de multa:  adoção de medidasa)

para suprir omissões em Plano de Contingência da Secretaria de Administração Penitenciária,

conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus, do Ministério da Saúde; b)

disponibilização de um profissional da saúde para cada plantão de cada uma das unidades

prisionais do Estado de São Paulo;  fornecimento de EPI’s em consonância com o Protocolo dec)

Manejo Clínico para o Novo Coronavírus, do Ministério da Saúde;  comunicação de acidentesd)

de trabalho para os casos de acometimento pela doença; isolamento e tratamento adequadoe) 

de eventuais casos de custodiados com sintomas de infecção ou testados positivos; f)

disponibilização de testes rápidos para aplicação aos servidores, pessoas externas e população

de custodiados.

Às fls. 328 e seguintes o Ministério Público do Trabalho ingressou no feito

requerendo o aditamento à petição inicial, e em sede de tutela antecipada, a determinação da ré

ao cumprimento das seguintes medidas, sob pena de multa: o afastamento dos servidoresa) 
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integrantes de grupo de risco; entrega de insumos suficientes para higienização pessoal eb) 

ambiental; permissão e reorganização de processos de trabalho para realização dec) 

teletrabalho, nas atividades compatíveis, como administrativas; reorganização de escalas ded) 

trabalho para reduzir o número de trabalhadores por turno, com rodízio ou sistemas afins; flexibe) 

ilização de horários de início e fim da jornada, ou ampliação das linhas em caso de fornecimento

de transporte pela ré, para reduzir o número de trabalhadores transportados simultaneamente no

transporte público; adoção de políticas para reduzir o número de pessoas que adentramf) 

simultaneamente nos estabelecimentos; implementação de medidas de prevenção orag) 

requeridas quanto às prestadoras de serviços (terceirizadas), garantindo-se o mesmo nível de

segurança dos servidores; advertir os gestores dos contratos de prestação de serviçosh) 

terceirizados quanto à responsabilidade da empresa contratada em adotar os meios necessários

para conscientizar e prevenir os trabalhadores acerca dos riscos de contágio do coronavírus e da

obrigação de notificação da contratante, quando do diagnóstico da doença.

O ESTADO DE SÃO PAULO se manifestou às fls. 354 e seguintes, alegando,

em síntese: incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, por se tratar de demanda quea) 

envolve servidores públicos regidos por Estatuto; litispendência com outras demandasb) 

coletivas ajuizadas na Justiça Comum Estadual; má-fé processual por tentativa de burlar ac) 

decisão da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que suspendeu liminar deferida em

um dos citados processos; vedação de concessão de tutela provisória contra o Poder Público;d) 

ausência de omissão Estatal no combate as efeitos da pandemia, conforme atos normativose) 

editados e discutidos com a União e Municípios, na forma de Decretos, Deliberações do Comitê

Administrativo Extraordinário, Resoluções e outras deliberações; perigo de dano inverso,f) 

diante da essencialidade do funcionamento do sistema carcerário e da efetiva adoção de

medidas, conforme elencado em ofício nos autos da ACP 1014857-74.2020.8.26.0053, pelo

Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo;  aquisição de materiais eg) 

insumos extras pela Coordenadoria de Saúde, suficientes para atendimento da demanda; disph) 

ensa de comparecimento pessoal dos servidores integrantes de grupo de risco e daqueles

suspeitos de contaminação, conforme Resoluções SAP 43 e 44 de 2020;  necessidade dei)

deslocamento de profissionais atrelados a outras demandas em caso de cumprimento de ordem

derivada dos pedidos feitos em inicial, em prejuízo ao atendimento da comunidade; formulaçãoj) 

das políticas públicas conforme competência do Poder Executivo e critérios de mérito

administrativo.

Em virtude dos pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, vieram os autos

conclusos para análise.

Passo a decidir.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO
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Ministério Público do Trabalho. Ingresso no polo ativo

Nos termos do art. 5º da Lei n. 7.347/1985, detém o Ministério Público do

Trabalho legitimidade ativa para propor ação civil pública, decorrendo da interpretação do § 2º da

mesma norma a possibilidade de habilitação como litisconsorte de qualquer das partes.

Dessa forma, defiro o ingresso do Ministério Público do Trabalho, na qualidade

de litisconsorte ativo.

 

PRELIMINARES

 

Competência material/Litispendência

A definição da competência material no presente caso se dá pelo objeto,

independentemente das partes envolvidas, uma vez que é discutido nos autos o cumprimento de

medidas relacionadas à saúde, higiene e segurança do trabalho, nos moldes da Súmula 736, do

Supremo Tribunal Federal: compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como

causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde

dos trabalhadores.

Nesse sentido:

                            AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDIÇÕES DE SAÚDE, HIGIENE E

SEGURANÇA DO TRABALHO. SERVIDORES ESTADUAIS ESTATUTÁRIOS. COMPETÊNCIA

DA JUSTIÇA DO TRABALHO. I. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a

restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários,

resultante do decidido na ADI 3.395-6, não alcança as ações cuja causa de pedir seja o

descumprimento de normas trabalhistas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, nos

termos da Súmula 736 do STF. II. A decisão do Tribunal Regional está em harmonia com

jurisprudência uniformizada no âmbito desta Corte Superior, razão pela qual é inviável o

processamento do recurso de revista sobre a matéria, seja por violação de lei, seja por

divergência jurisprudencial, ante os óbices do art. 896, § 7º (redação da Lei 13.015/14), da CLT c

/c 932, III, do CPC/2015 e da Súmula 333 do TST. III. Agravo de instrumento de que se conhece

e a que se nega provimento, ressalvado o entendimento da Relatora[...] (STF - ARE: 1172504

MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 06/11

/2018, Data de Publicação: DJe-239 12/11/2018)

Assinado eletronicamente por: ERIKA DE FRANCESCHI - Juntado em: 15/05/2020 14:51:40 - c69abbf



Por tais razões, reconheço a competência material da Justiça do Trabalho para o

conhecimento do feito, afastando-se, por consequência, a arguição de litispendência quanto a

processos ajuizados na Justiça Comum Estadual.

 

Competência territorial

Em conformidade com o disposto na OJ 130, da SDI-II, do C. TST, ‘a

)’, sendo certo que ‘competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do dano (inciso I

em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a

Ação Civil Pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho (inciso

III).’

No caso em apreço o alegado dano abrange a jurisdição de Tribunais Regionais

do Trabalho distintos (2ª Região e 15ª Região), o que confere a uma das Varas do Trabalho de

Campinas competência para o julgamento da ação. 

Reconheço, portanto, a competência territorial para o processamento da

demanda.

 

MÉRITO

 

Suspensão das audiências presenciais

Em atenção ao disposto na Portaria Conjunta GP-VPA-VPJ-CR nº 005/2020, de

28/04/2020, que determinou a suspensão de audiências presenciais no âmbito da Justiça do

Trabalho de 1ª e 2ª graus, ficam as partes cientificadas da suspensão das audiências presenci

, o que se aplica a este feito.ais

 

Antecipação dos efeitos da tutela

O pedido feito pelos requerentes possui amparo jurídico e é fundamentado em

elementos de fato que possuem pertinência com a situação vivenciada no país em decorrência

da pandemia advinda do denominado coronavírus (COVID-19).

Não obstante, dada a amplitude das providências requeridas, não pode o pedido

ser objeto de análise sem a manifestação das partes quanto a possibilidade de composição, por
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quaisquer meios, uma vez que transcendem ao caso questões relativas à incidência de normas

legais, envolvendo a destinação de recursos materiais e humanos, realocação de despesas e

afins.

No entanto, é certo que a análise da questão demanda urgência, sendo

evidentemente aconselhável que o objeto da ação possa ser submetido a tentativa de

composição, previamente à análise do mérito pelo Juízo, tudo de forma célere.

Em razão disso, e visando o deslinde do feito que melhor atenda ao interesse

das partes, determino: a intimação dos autores, do réu e do Ministério Público do Trabalho

para que, , manifestem seu interesse na no prazo comum de 72 horas tentativa de

, providenciando, no mesmo prazo, as icomposição nformações necessárias para a

, informando realização de audiência para tentativa de conciliação por videoconferência en

dereços eletrônicos (patronos, partes e interessados) e número de telefone celular para

, inclusive para eventual intimação, nos termos do artigo 319, II do CPC. Acontato

designação dessa audiência será objeto de deliberação tão logo apresentadas as

manifestações das partes e interessados.

Este Juízo conta com a  de todos os envolvidos,compreensão e colaboração

para que sejam alcançados os melhores resultados provenientes do entendimento mútuo que

deriva da conciliação, notadamente por que interessados – principalmente autores e réu – detém

amplo conhecimento das peculiaridades das condições de trabalho e medidas que podem

atender ao interesse de todas as partes.

Roga-se, ainda, pela compreensão dos interessados quanto à situação atual de

calamidade, devendo as manifestações lançadas nos autos, naquilo em que possível, serem

direcionadas ao mérito da demanda, de forma direta e objetiva, dada a natureza das questões

discutidas (meio ambiente de trabalho, normas de segurança, saúde e higiene do trabalho),

repise-se, privilegiando a composição.

Não obstante, caso frustradas as tentativas de conciliação, devem os

autores apresentarem réplica em 48 horas após o prazo de 72 horas acima fixado, e todas

as partes manifestarem-se em razões finais também nas 48 horas sucessivas ao prazo de

réplica.

Excepcionalmente, pela urgência da medida, devem os prazos ora

deferidos incidirem de forma simples, rogando o Juízo pela compreensão das partes,

dadas as razões já expostas. Ressalva-se a possibilidade de prorrogação, , emunicamente

caso de tratativas necessárias à ultimação de acordo, se houver fundada possibilidade de

composição e desde que requerido por todas as partes.

Cumpra-se.
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Intimem-se.

 

ERIKA DE FRANCESCHI

Juíza do Trabalho
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