
AO JUÍZO DA       ª VARA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PERNAMBUCO

  

URGENTE:

Coronavirusdisease (COVID-19). Servidores
que atuam no atendimento ao público.
Suspensão das atividades. Trabalho remoto.
Possibilidade e necessidade. Tutela de
urgência. Possibilidade e necessidade. 

 

            SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS FEDERAIS DA SAÚDE E
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINDSPREV/PE, órgão de
classe, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do MF sob o nº 24.130.122/0001-60, com
endereço na Rua Marques do Amorim, nº 174, Ilha do Leite, nesta cidade do Recife, CEP nº
50070-030,  por  seus  advogados  in  fine  assinados,  constituídos  conforme  instrumento  de  
outorga de poderes, anexo, endereço eletrônico siprevpe@uol.com.br,  com endereço na Rua
Marques  do  Amorim,  158,  Ilha  do  Leite,  Recife-PE  (art.  39,  I,  do  CPC),  VEM por  seus
advogados regularmente constituídos (Anexo 1), para ajuizar a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS.

 

            Em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),  Autarquia
Federal,  com  personalidade  jurídica  própria,  com  endereço  para  intimação  na  Domingos
Ferreira, N. º 604, salas 709/710, o que faz com amparo nas razões de fato e de direito adiante
expostas conforme os fundamentos que seguem:

I  -  DA  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL  E  DO  CABIMENTO  DA  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA

            O  sindicato  proponente  é  entidade  associativa  de  classe  profissional,  legalmente
constituída e autorizada expressamente por força estatutária a  representar "toda categoria de
servidores ativos, aposentados, pensionistas e agregados dos trabalhadores públicos federais da
administração  pública  direta  e  indireta,  fundações  e  empresas  de  economia  mista  e  dos
pensionistas dos integrantes da categoria representada, consoante previsão do art. 1º do estatuto
ora  acostado, e  funciona na  presente demanda em favor dos servidores ativos do INSS que
atuam na linha de frente do atendimento ao público.

            De há muito a  jurisprudência tem se firmado no sentido de assegurar às entidades
sindicais o direito de  atuação em juízo para  preservar  interesses individuais ou coletivos da
categoria representada em seus estatutos, consoante os seguintes precedentes:

JOAQUIM BARBOSA, Tribunal  Pleno, julgado em 12/06/2006. EMENTA:
PROCESSO  CIVIL.  SINDICATO.  ART.  8º,  III  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE
DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS
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OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Oartigo 8º, III
da Constituição

Federal  estabelece  a  legitimidade  extraordinária  dos  sindicatos  para
defender  em  juízo  osdireitos  e  interesses  coletivos  ou  individuais  dos
integrantes da categoria que representam. Essalegitimidade extraordinária
é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditosreconhecidos
aos  trabalhadores.  Por  se  tratar  de  típica  hipótese  de  substituição
processual, édesnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso
conhecido e provido. (grifo nosso)

 

STF.  MI  nº.  102,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Relator(a)  p/
Acórdão: Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/1998.
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  MANDADO     DE     INJUNÇÃO    
COLETIVO.    SINDICATO:    LEGITIMIDADE   ATIVA.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS: C.F., art. 7º, XI. I. - A jurisprudência do
Supremo  TribunalFederal  admite  legitimidade  ativa  ad  causam  aos
sindicatos para a instauração, em favor de seus membros ou associados, do
mandado de injunção coletivo. II. - Precedentes: MMII 20, 73,  342,361 e
363. III. - Participação nos lucros da empresa: C.F., art. 7º, XI: mandado de
injunção  prejudicado  em  face  da  superveniência  de  medida  provisória
disciplinando o art. 7º, XI, da C.F. (grifo nosso)

 

STJ.  AgRg  no  REsp  1.423.654/RS,  2ª  Turma,  Rel.  Ministro  MAURO
CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/02/2014. EMENTA: PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.  DEFESA  DE  DIREITOS  INDIVIDUAIS  HOMOGÊNEOS  DE
SERVIDORES  PÚBLICOS.  CABIMENTO.  LEGITIMIDADE  DO
SINDICATO.  ISENÇÃO DE CUSTAS.  APLICAÇÃO DO ART.  18 DA

LEI N. 7.347/85. PRECEDENTES. 1. É cabível o ajuizamento de ação civil
pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a
consumidores, devendo ser reconhecida

alegitimidade do  Sindicato  recorrente  para propor  a presente  ação  em 
defesa  de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.
Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública,
plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas,
ainda que  não a título de  assistência judiciária gratuita.  Precedentes do
STJ.

2. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

            Por conseguinte, preenchidos os requisitos para atuar como substituto processual no
presente caso, e conforme consolidada jurisprudência pátria, legitimado está o demandante para
atuar em defesa dos interesses que ora se apresentam, nos termos do disposto no art. 8º, inc. III,
da Carta Magna, e do art. 18, parágrafo único, do CPC/2015.

            Não pairam dúvidas, portanto, acerca da legitimação ativa extraordinária de que gozam
as entidades  sindicais  na  defesa  dos interesses  coletivos  ou  individuais  dos  integrantes  das
categorias representadas, independentemente da outorga de autorização expressa ou assemblear
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para tanto, podendo fazê-lo, inclusive, mediante Ação Civil Pública, com fulcro nos arts. 5º, inc.
V, e 21 da Lei nº. 7.347/85.

            Neste sentido os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

STJ. AgInt no REsp 1.516.809/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA,  julgado em 21/03/2017,  DJe  31/03/2017.  EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  2015.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DIREITOS  INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.  LEGITIMIDADE  DO  SINDICATO.   ARGUMENTOS  
INSUFICIENTES  PARA   DESCONSTITUIR  A DECISÃO

ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II

- É firme o posicionamento desta Corte no sentido de ser possível o manejo
de Ação Civil Pública por sindicato para a defesa de direitos individuais
homogêneos de uma determinada categoria profissional, ainda que o direito
pleiteado abarque parte dos substituídos na ação.  III  -  A Agravante  não
apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (grifo nosso)

STJ.  AgInt  no  REsp  1.596.082/PR,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 13/03/2017.
EMENTA: PROCESSO CIVIL E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO   INTERNO 
NO  RECURSO  ESPECIAL.  ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO N.  03/STJ.  SERVIDOR  PÚBLICO FEDERAL.  AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.

DIREITO   TRANSINDIVIDUAL.   LEGITIMIDADE   DO   SINDICATO.  
PRECEDENTES.

EFEITOS    DA   SENTENÇA   COLETIVA.    ART.    2º-A    DA   LEI   
9.784/1999. ACÓRDÃO

RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTE E.
STJ.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta e. 2ª

Turma, em recente assentada, quando do julgamento do AgRg no AgRg no
Ag  1.419.534/DF,  firmou  entendimento  no  sentido  de  que,  quando  em
discussão a eficácia objetiva e  subjetiva da sentença proferida em ação
civil pública, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar
com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema. Dessa feita, a Corte de
origem   ao  assentar  que  "é  ampla  a  legitimidade  dos  sindicatos  para
atuarem na defesa dos direitos subjetivos individuais e  coletivos de  seus
integrantes,  mostrando-se  inadequado  restringir  os  efeitos  da  decisão
judicial à competência territorial do órgão prolator" (fl. 475-e), o fez em
sintonia com o entendimento firmado nesta Corte  superior.  Aplicação da
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Súmula 568/STJ. 2. Agravo Interno não provido. (grifo nosso)

            É de considerar que mesmo na remota hipótese de se atribuir ao direito em causa a
característica de interesse individual, a  origem comum dos substituídos (o vínculo funcional
com determinados órgãos da Administração Federal abrangidos pela representação estatutária
do autor), bem como os objetivos comuns que visam a alcançar (a proteção à vida e à saúde,
tanto individuais quanto coletivas), implicam a presença da necessária homogeneidade entre tais
interesses.

            Portanto,  não  é  desnecessário  realçar  que  os  interesses defendidos pela  entidade
signatária do presente feito enquadram-se perfeitamente no quadro de legitimidade ativa pintado
em seu respectivo estatuto social, no Texto Constitucional, na Lei e na pacífica jurisprudência
pátria, haja  vista  que se destina a  lide a  proteger direito coletivo ou, na pior das hipóteses,
direito individual homogêneo de que são titulares os substituídos.

            Destarte,  os  substituídos  estão  mais  expostos  ao  risco  de  contaminação  pelo
coronavirusdisease (COVID-19), vírus de fácil contágio, especialmente em ambientes fechados
com alta aglomeração de pessoas, caso dos respectivos locais de trabalho.

            Assim, requer o sindicato autor o acatamento de sua atuação na condição de substituto
processual dos integrantes das categorias por ele representada, bem assim o regular recebimento
e processamento da presente como Ação Civil Pública.

II - DO VALOR DA CAUSA 

            Preliminarmente  e  desde  já,  o  sindicato  proponente  sustenta,  por  cautela,  a
desnecessidade (e  a  inviabilidade mesmo) de  se conferir à  causa o exato valor do benefício
econômico buscado.

            A pretensão que será aqui veiculada não possui valor econômico, consistindo, ao fim e
ao cabo, na busca da proteção da vida e da saúde dos substituídos, como também dos usuários
por eles atendidos.

            Ora, a substituição processual existe justamente para promover a representação jurídica -
processual dos trabalhadores pelos respectivos sindicatos. Tanto é assim que não se exige nem
mesmo autorização dos substituídos - por meio de outorga individual ou coletiva (assemblear) -
para que as entidades sindicais atuem judicialmente em favor das categorias que representam. E
mais: ao atuarem na condição de substitutos processuais, os sindicatos não o fazem em nome
apenas dos seus filiados, mas de todos os membros da categoria. É o caso aqui.

            Apontou-se consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indicativa de que
os sindicatos possuem ampla legitimidade processual, legitimidade ad causam, na conformidade
do art. 8º, inc. III, da Carta Magna.

            Ainda, especificamente no tocante à desnecessidade de apresentação de relação nominal
de substituídos na inicial, também nossos Tribunais, inclusive o 5º Regional:

TRF 5ª  REGIÃO. EDAC - Embargos de Declaração na Apelação Civel  -
25.094/02. RELATOR(A): Desembargadora Federal Margarida Cantarelli.
EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.
REAJUSTE DE VENCIMENTOS.  PARCELAS ATRASADAS.  PAGAMENTO
VIA PRECATÓRIO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

4 de 14 10/09/2020 09:00



RESPEITO ÀS ALÍQUOTAS E ISENÇÕES VIGENTES À ÉPOCA EM QUE
O  PAGAMENTO   ERA   DEVIDO.   JUROS   DE   MORA.   NÃO  
INCIDÊNCIA.  CORREÇÃO

MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. O Superior Tribunal
de  Justiça  firmou   entendimento   no   sentido   de   que    não    há   
necessidade   de   autorização   expressa ou relação nominal dos associados
para que a associação ou sindicato atue em seus nomes, sejapara propor
ações  ordinárias  ou  coletivas,  tendo  em  vista  que  se  está  diante  da
chamadasubstituição processual. (AgRg no Ag 801822/DF, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2008.) II. Improcedência
da alegação de  falta  de  documentos indispensáveis à sua propositura.  A
questão é eminentemente de direito, cabendo ao juízo deliberar acerca da
forma  de  cálculo  do  imposto  de  renda,  quanto  aos  rendimentos
cumulativamente recebidos em momento ulterior  àquele em que deveriam
ter sido pagos. Sódepois será necessário especificar os valores recebidos e
o imposto efetivamente recolhidos. III. Os efeitos da sentença proferida em
ação coletiva alcançam apenas aqueles substituídos que, no momento do
ajuizamento da ação, tinham endereço na competência territorial do órgão
julgador,  nos  termos  da  expressa  previsão  legal  do  art.  2º-A da  Lei  nº
9.494/97. Precedente: STJ, AgRg  no  REsp 1338029  /  PR,  rel.  Ministro 
MAURO CAMPBELL  MARQUES,  DJe

21.11.2012. IV. "A verba honorária estipulada em valor fixo, nos termos do
art. 20, parágrafo 4º, do CPC, sofre a incidência de correção monetária a
partir de quando arbitrada, bem como de juros de mora, desde o trânsito em
julgado  da  decisão  que  a  fixou.  Omissão  suprida".  (Precedente:  TRF5.
EDAC516056/03/SE.  Rel.  Des.  Francisco  Wildo.  DJ  de  03.05.2012.).  V.
Embargos  de  declaração  parcialmente  providos,  para  reconhecer  a
prescrição  das  diferenças  anteriores  ao  quinquênio  que  antecedeu  ao
ajuizamento da ação, bem como para que seja observado o art. 2º-A da Lei
n.º 9.494/97, além da incidência de  correção monetária e  juros de  mora
sobre  os  honorários  advocatícios,  a  partir  do  arbitramento  da  verba
honorária.

 

TRF  5ª  Região.  AG  -  Agravo  de  Instrumento  nº.  125.493.  Relator(a):
Desembargador  Federal  Emiliano Zapata Leitão. Ementa: PROCESSUAL
CIVIL.  AGTR.  AÇÃO  COLETIVA.  SINDICATO.  INEXISTÊNCIA  DE
OBRIGATORIEDADE  DE  APRESENTAÇÃO  DE  LISTA  DOS   
SUBSTITUÍDOS   E   DE   AUTORIZAÇÃO   PARA    AJUIZAR    AÇÃO
COLETIVA.  SUBSTITUÇÃO  PROCESSUAL  DE  TODA  A  CATEGORIA
REPRESENTADA PELA     ENTIDADE,      E      NÃO     APENAS     
DAQUELES      CONSTANTES      DE  TAL  RELAÇÃO.  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA.  NECESSIDADE  DE COMPROVAÇÃO    DA   
HIPOSSUFICIÊNCIA.    PRECEDENTES    DO    STJ    E DESTA

PRIMEIRA  TURMA.  AGTR  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  A  decisão
agravada indeferiu os pedidos: (a) de extensão dos efeitos da ação coletiva
para  todo  o  Estado  da  Paraíba;  (b)  de  possibilidade  de  atuação  do
Sindicato autor, ora agravante, na qualidade de substituto processual, nas
fases de  execução e  liquidação, sem autorização dos substituídos; (c) de
extensão dos efeitos da sentença não apenas para os associados ou filiados
do Sindicato, mas para toda a categoria econômica representada; e (d) de
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concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando a comprovação
do pagamento das custas iniciais no prazo legal, bem como fixando o prazo
de 10 dias para apresentação da cópia da ata da assembléia que autorizou a
propositura da ação coletiva em tela, bem como da relação dos substituídos
processuais,  com  a  indicação  dos  respectivos  endereços  (fls.  87).  2.
Insurge-se  o agravante  contra a determinação de  que  ele  apresentasse a
lista dos substituídos processuais e  a ata da assembléia que autorizara o
ajuizamento  da  ação  coletiva  originária,  e  contra  o  indeferimento  dos
benefícios  da  justiça  gratuita.  3.  O  egrégio  STJ  tem  entendido  ser
desnecessária a apresentação da cópia da ata da assembléia que autorizou
a  propositura  da  ação  coletiva,  bem como  da  relação  dos  substituídos
processuais, com a indicação dos respectivos endereços, noajuizamento de
ação coletiva pelo Sindicato, sob o fundamento de que a Lei 9.494/1997,
aofixar os requisitos ao ajuizamento de demandas coletivas, não poderia se
sobrepor à normaestabelecida nos arts. 5º, LXX, e 8º, III, da Constituição
Federal.  Precedentes  do  STJ  e  destaPrimeira  Turma:  AgRg  no  AREsp
108779/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012; AgRg no REsp 1185824/GO, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe
16/02/2012; e AG119238/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO
PINTO DE AZEVEDO (CONVOCADO), Primeira Turma, JULGAMENTO:
02/02/2012, PUBLICAÇÃO:

DJE  09/02/2012  -  Página  140.  (...)  6.  AGTR  parcialmente  provido,  tão
somente para reformar a decisão agravada no tocante à determinação de
apresentação, pela entidade agravante, da cópia da ata da assembléia que
autorizou a propositura da ação coletiva em tela, bem como da relação de
substituídos processuais.

 

TRF  1ª  Região.  AC  -  APELAÇÃO  CIVEL  -  00302187220124013800.
RELATOR(A): JUIZ FEDERAL MARCELO REBELLO PINHEIRO (CONV.).
EMENTA: INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE 28,86%. LEGITIMIDADE DO
SINDICATO.  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  DESNECESSIDADE  DE
AUTORIZAÇÃO  DOS  SUBSTITUÍDOS.  A  LIMITAÇÃO  DO  REAJUSTE.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  PSS SOBRE JUROS DE MORA. (...)  2.  A Constituição de
1988

estabelece,  em seu  art.  8º,  inciso  III,  a  legitimidade  extraordinária  dos
sindicatos  para  defender  em  juízo  os  direitos  e  interesses  coletivos  ou
individuais  dos  integrantes  da  respectiva  categoria  profissional  ou
econômica. A jurisprudência pacificou o entendimento de que os sindicatos
têm ampla  legitimidade  para  atuar  judicialmente  na  defesa  dos direitos
individuais  e  coletivos  das  respectivas   categorias,   atuando   como  
substituto   processual   nas   ações   de   conhecimento,  liquidações  de
sentenças  e  execuções,  sem  necessidade  de  autorização  individual  ou
apresentação de relação nominal dos substituídos, cf. precedentes do STF e
do STJ declinadosno voto.  3.  Tem o credor  substituído legitimidade para
executar seus créditos individualmente, por isso que, nessa hipótese, apenas
esse beneficiário, que manejou a ação individual e a respectiva execução, é
que  deve  ser  excluído  da  execução  coletiva,  se  devidamente  provado  o
exercício individual  da execução. (...)  11.  Apelação da parte  embargante
provida,  em  parte,  para  ajustar  a  incidência  dos  juros  de  mora  e  de
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correção monetária  como  declinados no  voto;  recurso  adesivo  da  parte
embargada desprovido.

            Como se vê, o sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na
defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa,
sendo desnecessária a apresentação de nominata de substituídos, apenas da condição jurídica
que estes ostentam e que os ligam à demanda.

            O reconhecimento da eficácia plena do instituto da substituição processual e de que é
desnecessária  a  apresentação  de  nominata  de  substituídos  repercute  inexorável  e
inevitavelmente  na  indicação,  já  no  seu  ponto  de  partida  (petição  inaugural),  do  benefício
econômico perseguido na demanda. Ora, se nem mesmo a nominata de substituídos é exigível,
menos  sentido  ainda  faz  a  oferta  de  cálculo  referente  àqueles,  que  sequer  foram
nominados,mormente quando não se buscam prestações de cunho econômico.

            Assim, com lastro no art. 8º, inc. III, da Carta, no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 , art. 21
da Lei nº. 7.347/85, arts. 81 e 82, IV, da Lei nº. 8.078/90, e art. 18 do CPC/2015, nos princípios
do acesso à jurisdição e da eficiência da prestação jurisdicional, e na aplicação analógica do § 3º
do art.319 do CPC/2015, suplica o autor seja recebida a inicial tal qual ora apresentada e seja
conferido regular andamento ao feito.

           

III - DOS FATOS 

            Sabe-se que foi editada a PORTARIA Nº 866/PRES/INSS, DE 24 DE AGOSTO DE
2020 anexa, a  qual "dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais e  adoção das
medidas de prevenção, controle e  mitigação dos riscos de  transmissão do novo Coronavírus
(COVID-19)  nos  ambientes  de  trabalho  do  INSS",  onde  restou  estabelecido  que  deveriam
permanecer no trabalho remoto os servidores, empregados públicos, contratados temporários e
estagiários  que  se  enquadrarem  em  uma  ou  mais  das  hipóteses  previstas  nas  Instruções
Normativas do Ministério da Economia, desde que comprovem algumas condições, dentre elas,
àqueles  que  coabitassem  com  pessoas  portadoras  de  doenças  graves,  crônicas  ou
imunodeficientes, bem como com idade superior ou igual a 60 (sessenta anos).

            Senão, vejamos o teor da Portaria, na parte que interessa:

(...)

Art. 3º Deverão permanecer no trabalho remoto os servidores, empregados
públicos, contratados temporários e estagiários que se enquadrarem em uma
ou mais das hipóteses revistas nas Instruções Normativas do Ministério da
Economia, desde que comprovem uma das seguintes condições apresentadas:

 I - idade igual ou superior à 60 (sessenta) anos;

II  -  imunodeficiência  ou  doenças  preexistentes  crônicas  ou  graves,
relacionadas em Nota Técnica do Ministério da Saúde;

 III - suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19;

 IV - coabitação com pessoas que possuam as caracterísCcas indicadas nos
incisos I a III do caput
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(...)

            Sucede que, a PORTARIA Nº 866/PRES/INSS, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 fora
alterada pela PORTARIA Nº 874/PRES/INSS, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, que por seu
turno, retirou a determinação de permanência no trabalho remoto (home-Office) àqueles que
coabitam com pessoas portadoras de doenças crônicas, graves ou imunodeficientes,bem como
com idade superior ou igual a 60 (sessenta anos).

            Veja-se o teor da PORTARIA Nº 874/PRES/INSS, DE 28 DE AGOSTO DE 2020, na
parte que interessa:

RESOLVE: Art. 1º Alterar a Portaria nº 866/PRES/INSS, de 24 de agosto de
2020, publicada no Boletim de Serviço nº 163, de 25 de agosto de 2020, que
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art.  3º  .............................................................................
..........................................................................................

II  -  imunodeficiência  ou  doenças  preexistentes  crônicas  ou  graves,
relacionadas  em  ato  do  Ministério  da  Saúde;
..........................................................................................

IV - coabitação com pessoas que possuam as caracteríscas indicadas no
inciso III do caput;

V - deficiência visual ou outra que aumente a possibilidade de contaminação
por COVID-19;" (NR)

            Portanto, temos que a portaria n. 874/PRES/INSS, DE 28 DE AGOSTO DE 2020 que
alterou a portaria n. 866/PRES/INSS, DE 24 DE AGOSTO DE 2020, restringiu a determinação
de permanência no trabalho remoto, no caso de coabitação, tão somente àqueles que residam
com pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19.

            Assim, temos que restou retirada a hipótese de garantir a permanência do trabalho aos
que  coabitem com pessoas  com imunodeficiência  ou  doenças  preexistentes  crônicas  ou
graves, relacionadas em Nota Técnica do Ministério da Saúde, bem como com idade superior
ou igual a 60 (sessenta anos).

            De efeito, os substituídos que habitam com pessoas portadoras de doenças graves,
crônicas  e  imunodeficientes,  bem como com idade  superior  ou  igual a  60  (sessenta  anos),
vêm-se compelidos a retornar ao local de trabalho, colocando a vida de seu parentes em risco, já
que ante ao quadro clínica destas, eventual contato com o vírus representa inerradável atentado
à vida de seu familiar.

            Ora, é de destacar-se que o Brasil entra atualmente numa fase de enfrentamento ao
COVID-19 em que se inicia o retorno gradual das atividades laborais, sem que se tenha sido
excluído o risco de se contrair a doença, ou seja, ainda com alto risco de contágio.

            Tal quadro está a exigir que o retorno ao trabalho se faça tão somente após que se adote
todas as cautelas necessárias com fito de reduzir-se o risco do contágio, bem como levando-se
em consideração os riscos à saúde de cada um dos servidores, bem como as condições familiares
para o retorno ao trabalho presencial.
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            Veja-se  que  essa  cautela  é  necessária  na  medida em que  as agências do INSS em
Pernambuco, quando abertas ao público, realizam milhares de atendimentos diários, pelo que
implica  em  alto  risco  de  contágio  aos  servidores  que  estarão  diariamente  expostos  à
contaminação.

            Evidentemente que esses servidores estão expostos com maior intensidade aos riscos de
contaminação  do  coronavirus  e  passam a  ser,  também,  vetores  de  contaminação  de  outras
pessoas,  sobretudo,  daqueles  que  habitam  nos  mesmo  lares,  pois,  como  também  é  de
conhecimento geral, este  vírus é  de fácil propagação e contágio,  porquanto há urgência que
sejam definidas e adotadas as pertinentes medidas preventivas, que atualmente inexistem.

            Objetiva  esta  ação,  portanto,  a  assegurar  a  proteção  à  saúde  dos familiares  dos
substituídos,  que  possuem imunodeficiência  ou doenças preexistentes  crônicas ou graves,
relacionadas em Nota Técnica do Ministério da Saúde, bem como com idade superior ou
igual  a  60  (sessenta  anos).,  que  possuem  direito  à  proteção  de  sua  saúde,  que  restará
amplamente prejudicada, acaso seja determinado o retorno das atividades presenciais.

 

IV - CASOS PRÁTICOS:

            A  Servidora  Pública  Federal,  Carla  Neves  de  Oliveira  Burgos,  inscrita  no  CPF
045.196.444-61, Técnica do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,  reside
com seu Pai, o Sr. Nivaldo Burgos, que é portanto de doença grave e, portanto, é integrante do
grupo de risco de contaminação do novo coronavírus - COVID-19.

Para que reste demonstrada a gravidade das patologias das doenças que acometem seu Pai ,
veja-se o inteiro teor das declarações médicas:

"acamado  por  seqüelas  de  Acidente  Vascular  Encefálico  prévio,  tendo
diagnóstico  de  Miastemia  Gravis,  com  importante  comprometimento
respiratório,  traqueostomizado,  necessitando  de  suporte  ventilatório.  Devido
curso da doença, requer doses imunossupressoreas de medicações. Necessita de
todas vigilância e restrição de pessoas em seu domicílio devido ao risco elevado
de morte caso seja contaminado com coronavírus ou outros patógenos devido a
sua baixa imunidade",

                                    Declaração médica assinada pela Doutora Germana Andrade CRM -
22882, anexa.

Atesto conforme pedido dos familares que acompanho regularmente o paciente
supracitado. O sr.Nivaldo Burgos é  portador  de  Miastenia Gravis e  sequelas
graves de acidente vascular encefálico, faz uso de imunossupressor e paciente
de alto risco para desfecho grave pela Covid19.

 Sem mais e à disposição,

                        Declaração médica  assinada  pelo Doutor  FELIPE CÉSAR GOMES DE
ANDRADE CRM - 13379, anexo.

            Do mesmo modo, o servidor Halder Falcão Torres, inscrito no CPF 578.264.984-49, que
coabita  com sua  cônjuge,  a  Sra.Roberta  Santos Castelo  Branco  Torres,  que  é  portadora  de
Hipertensão arterial sistêmica e Asma brôquica, conforme verifica-se nos documentos, anexos.

            Note-se, portanto, que uma vez que seja determinado o retorno desses servidores as
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atividades presenciais, haverá por conseqüência, uma alta exposição de contaminação do
COVID, conquanto é um momento crítico que exige a mais alta prevenção.

V- DO DIREITO À VIDA E SAÚDE DOS SUBSTITUÍDOS

 

            A proteção da vida e da saúde possui status constitucional:

Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

 

[...]

Art.  6º  São  direitos  sociais  a  educação,  a  saúde,  a  alimentação,  o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência
social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos
desamparados, na forma desta Constituição.

[...]

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXIII  -  adicional  de  remuneração  para  as  atividades  penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei;

[...]

Art.  194. A seguridade social  compreende um conjunto integrado de
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social.

[...]

Art.  196.  A saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

 

Art.  197.  São  de  relevância  pública  as  ações  e  serviços  de  saúde,
cabendo  ao  Poder  Público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua
regulamentação,  fiscalização  e  controle,  devendo  sua  execução  ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física
ou jurídica de direito privado.
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Art.  198.  As ações e  serviços públicos de  saúde  integram uma rede
regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I  - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II                  - atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III                - participação da comunidade. [...]

Art.  200.  Ao  sistema  único  de  saúde  compete,  além  de  outras
atribuições, nos termos da lei: [...]

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o
do trabalho. [...]

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de  vida,  impondo-se  ao  Poder  Público  e  à  coletividade  o  dever  de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

           

            Já a Lei nº. 8.112/90 preconiza o seguinte:

Art.  102.  Além  das  ausências  ao  serviço  previstas  no  art.  97,  são
considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

[...]

VIII - licença:

[...]

b)  para tratamento da própria saúde, até  o limite  de vinte  e  quatro
meses,  cumulativo ao longo do tempo de  serviço público prestado à
União, em cargo de provimento efetivo;

[...]

Art.  185.  Os benefícios  do  Plano de  Seguridade  Social  do  servidor
compreendem: I - quanto ao servidor:

[...]

d) licença para tratamento de saúde; [...]

Art. 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde,
a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da
remuneração a que fizer jus.

            À vista  da situação narrada e  dos dispositivos transcritos acima, afigura-se claro e
inequívoco que a saúde é um direito subjetivo dos substituídos e de seus familiares que são
portadores  de  doenças  graves,  devendo  a  requerida  dar  continuidade  as  medidas  que  o
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garantam.

            Vale notar, que os substituídos exercem atividade atualmente percebida como atividade
de  risco,  visto  que  atua  no  atendimento  ao  público,  tanto  que  percebem  adicional  de
insalubridade.

            Assim, já existe um reconhecimento por parte da Administração da natureza sui generis
da atividade que desenvolvem.

            Do mesmo modo, tanto há a percepção da Administração Pública do risco de expor
servidores  que  coabitam  com  pessoas  portadoras  de  doenças  graves,  crônicas  e
imunodeficientes, que havia previsão expressa de resguadar-los em suas residências prestando
serviço home-office, conforme portaria 866/PRES/INSS, DE 24 DE AGOSTO DE 2020.

            Apesar disso,  dias depois, sem que  tenha  havido qualquer mudança do cenário da
Pandemia que já aniquilou milhares de pessoas no País, a Administração em claro afronte ao
direito à vida, em ato de extrema imprudência e insensatez, decide retirar a proteção.

            Ademais,  cumpre  notar  que  a  prestação do serviço remotamente,  não implica  em
qualquer  prejuízo  à  autarquia,  visto  que  a  própria  requerida  já  vêm  outras  formas  de
atendimento aos usuários/segurados dos serviços públicos,

            No caso do INSS, por exemplo, o Ofício-Circular Conjunto nº. 8 /DIRAT/DIRBEN/INSS
e o Ofício-Circular Conjunto nº. 10 /DIRAT/DIRBEN/INSS (DOCS. ANEXOS) consolidaram o
processo de transformação digital dos requerimentos feitos pelos segurados sob a égide daquela
autarquia.

            Assim, todo o atendimento hoje no INSS pode ser feito pelos canais remotos, quais
sejam, o "135", o "Meu INSS" ou pelo site. Ocorre que ainda assim os segurados comparecem às
agências por conta do atraso na análise dos respectivos processos, superlotando as agências.

            Observe-se que não se trata do atendimento inicial, agendado pela internet, mas de
retorno para  buscar  informações do  porquê  dos atrasos.  São,  a  princípio,  em sua  grande  e
esmagadora maioria atendimentos desnecessários, posto que em nada servirão para antecipar a
análise dos processos, que seguem uma lista, nacional, preordenada por ordem de chegada, e
que podem ser analisados, inclusive, por servidores lotados em outros estados da federação.

            Vê-se, assim, que os principais serviços destes órgãos são disponibilizados atualmente
principalmente pela via eletrônica-digital, e, considerando que a haverá o retorno parcial das
atividades presenciais, com aqueles servidores que não se enquadram em grupo de risco, temos
que  não  há,  assim,  prejuízo  ao  interesse  público  por  conta  da  suspensão  dos atendimentos
presenciais (ao menos nessa fase crítica da pandemia) dos substituídos.

VI  -  DA  PRESENÇA  DAS  CONDIÇÕES  PARA  A  CONCESSÃO  DA  TUTELA  DE
URGÊNCIA 

            De tudo o que foi aqui demonstrado, resulta imperiosa a concessão da tutela de urgência,
haja vista  a  presença dos requisitos legais autorizadores do provimento liminar, na forma do
disposto nos arts. 12 da Lei nº. 7.347/85 e 300, § 2º, do NCPC.

            Com efeito, não há dúvidas de que as medidas tomadas pela Administração Pública
Federal até o presente devem ser prorrogadas.

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

12 de 14 10/09/2020 09:00



            A probabilidade do direito decorre de expressas disposições constitucionais, legais e,
até mesmo, de normativas internas das requeridas, a informarem que os serviços que ofertam
podem ser prestados via remota, sem a necessidade de atendimento presencial, até que o retorno
dos  substituidos  às  atividades  presenciais  deixe  de  representar  qualquer  risco  aos  seus
familiares.

            O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, manifesta-se
pelo iminente  risco à  vida  e  à  saúde  dos familiares dos substituídos que  são portadores de
doenças  graves,  onde  uma  vez exposto  ao  vírus  serão  diretamente  prejudicados,  podendo,
inclusive, falecerem.

            Imagine-se que ao menos 1.000 (um mil) pessoas circulam por dia nas agências do INSS
só em Recife-PE, outras centenas nas do interior, e o potencial de disseminação do vírus que
esta circulação de pessoas por ambientes fechados possui.

            De outra banda, é de ressaltar que inexiste qualquer perigo de irreversibilidade do
provimento antecipado, a justificar eventual negativa da medida liminar ora buscada, haja vista
que, como dito, quase a totalidade dos serviços prestados pela autora o são ou podem ser via
digital, sem demandar a presença física.

VII - DOS PEDIDOS: 

      À vista de todo o exposto, é a presente para requerer:

                  I.            seja admitido o processamento da demanda como Ação Civil Pública,
considerando ainda o que dispõe o art. 18 da Lei nº. 7.347/85;

                II.            sucessivamente, na remota hipótese de não ser admitido o processamento
da presente feito pelo rito de que trata a letra "a" anterior, requer seja recebida a presente como
ação pelo rito ordinário, garantindo-se, todavia, a dispensado pagamento de custas, a teor do
disposto no art. 87 da Lei nº. 8.078/1990, bem assim, em qualquer caso, a dispensada indicação
do benefício econômico da causa;

             III.      seja  concedida  tutela de  urgência,  inaudita  altera parte,  para  o  fim de
determinar à ré a permanecia no trabalho remoto dos substituídos que coabitem com pessoas
que possuam imunodeficiência ou doenças preexistentes crônicas ou graves, bem como com
idade superior ou igual a 60 (sessenta anos).

             IV.            seja citada a demandada na pessoa do seu respectivo representante legal, de
sorte que venham aos autos contestar, querendo, a presente ação, sob as penas da Lei, bem
assim sejam intimadas para darem cumprimento à tutela de urgência;

                V.            no mérito, seja confirmada a liminar, para julgar procedente a ação no para
o fim de determinar à ré a permanecia no trabalho remoto dos substituídos que coabitem com
pessoas que possuam imunodeficiência ou doenças preexistentes crônicas ou graves,  bem
como com idade superior ou igual a 60 (sessenta anos).
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             VI.           Protesta  provar o alegado pela  documentação que vai anexa e outros
documentos cuja juntada se fizer necessária durante a instrução.

            Ante  à  inconveniência  e  até  inviabilidade  mesmo  de  quantificar  a  repercussão
econômica  da  causa,  dá-se  a  ela  o  valor  de  R$  10.000,00  (dez mil  reais),  apenas  para
eventuais fins fiscais.

            Informa, por derradeiro, e em atenção ao disposto no art. 319, VII, do NCPC, sua opção,
neste  momento,  pela  não  realização  de  audiência  de  conciliação  ou  de  mediação,  salvo
manifestação das requeridas em sentido contrário.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Recife, 09 de setembro de 2020.

Fabiano Parente de Carvalho.

OAB/PE 21.061

Cláudio Soares de Oliveira Ferreira.

OAB/PE 15.020.
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