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Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho 

Vara do Trabalho de Vitória 

Vitória - ES 

 

 
Assunto: Questões de alta complexidade, grande impacto e repercussão | 

COVID-19 (12612) 

 
Ementa: ADMINISTRATIVO. COVID-19. TJES. ATO NORMATIVO 088/2020. 

RETORNO GRADUAL. INFORMAÇÕES TÉCNICAS. GRUPO DE TRABALHO. 

AUSÊNCIA/INCONFORMIDADE. VIOLAÇÃO À RES. CNJ 322/2020. 

- O autor não se contrapõe ao retorno das atividades presenciais no TJES em 

si, dado que a categoria tem consciência da relevância da continuidade da 

tutela jurisdicional, especialmente neste período conturbado para a sociedade 

brasileira. 

- No entanto, qualquer medida precisa estar esta fundada em estudos técnicos 

que considerem a realidade de cada municipalidade, com a prévia constituição 

de grupo de trabalho com a participação do representante dos servidores, e 

preservar os servidores do (ou envolvido com o) grupo de risco. 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER 

JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 

SINDIJUDICIÁRIO/ES, CNPJ n° 31.815.772/0001-05, com domicílio em 

Vitória – ES, na Rua Neves Armond, n° 20, Praia do Suá, CEP 29.052-280, 

endereço eletrônico: contato@sindjud.com.br, por seus procuradores regularmente 

constituídos (mandato anexo), que recebem intimações e notificações em Brasília-

DF, no SAUS, quadra 5, bloco N, salas 212 a 217, Ed. OAB, CEP 70.070-913, 

telefone (61) 3223-0552, endereço eletrônico <publica@servidor.adv.br>, propõe 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de MEDIDA LIMINAR em face do 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa do seu representante legal, 

conforme segue: 

 

1. DO OBJETO 

 

O autor congrega servidores vinculados ao Judiciário do Estado 

do Espírito Santo e age para que seja invalidado o retorno programado para o dia 

12 de agosto de 2020 (quarta-feira) das atividades presenciais no âmbito da Justiça 

do Estado do Espírito Santo, prematuramente ordenado pelo Ato Normativo nº 

088/2020, de 7 de agosto de 2020 (artigo 1º), do Presidente do Tribunal, pois cria 

riscos à integridade dos trabalhadores com o contágio pela Covid-19, sem estar 

fundado em estudos técnicos que considerem a realidade de cada localidade, sem 

ter organizado previamente grupo de trabalho com a participação do representante 

dos servidores e sem preservar os servidores do (ou envolvido com o) grupo de 
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risco, condicionantes imprescindíveis para o retorno gradual sugerido pela 

Resolução CNJ 322, de 2020. 

 

Apenas em razão da pequena redução nas intercorrências 

decorrentes do vírus, a Justiça do Estado do Espírito Santo pretende o retorno 

presencial dos servidores ao órgão que, mesmo de forma escalonada, não está 

autorizado pela Resolução CNJ 322, de 2020, pois o Conselho Nacional de Justiça 

não coage os Tribunais para tanto. Muito pelo contrário, pois essa norma ressalva 

a necessidade de análise localizada de cada situação. 

 

De igual forma, o mapeamento de risco da Secretaria de Estado 

da Saúde do Espírito Santo evidencia a preponderância do risco alto e moderado 

de contágio em várias localidades do ente e, em face disso, recomenda que as 

medidas sanitárias sejam tomadas minimamente considerando-se a área de cada 

município. 

 

Por isso não restou ao requerente outra medida senão suplicar a 

tutela jurisdicional a fim de que o retorno às atividades presenciais seja precedido 

de todas as medidas de segurança adiante discutidas, devendo-se, até a adoção de 

tais providências, a manutenção irrestrita e generalizada do teletrabalho, sem 

qualquer expediente presencial, a não ser naquelas hipóteses excepcionalmente 

realizadas antes do Ato Normativo 088/2020, exatamente nos termos em que a 

Administração determinou anteriormente (Ato Normativo nº 64/2020 ) e que estão 

rendendo números de produtividade reconhecidos pelo próprio Tribunal. 

 

2. DO CONHECIMENTO 

 

Como se dissertará adiante, o caso não discute aspectos exclusivos 

da relação estatutária, a afastar a falsa impressão de que se aplicaria o decidido na 

ADI 3.395 pelo Supremo Tribunal Federal. A questão envolve essencialmente 

aspectos de saúde e segurança do trabalho que abarcam tanto celetistas quanto 

estatutários, inserindo-se, portanto, nas residualidade das “outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho” admitidas pelo inciso IX do artigo 114 da 

Constituição da República. 

 

Portanto, compete à Justiça do Trabalho a apreciação desta causa, 

conforme jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal: 

 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO 

PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO 

MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de desrespeito ao decidido 

na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco 
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tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das 

normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos 

trabalhadores. 2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo 

regimental interposto. (Rcl 3303, Rel. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 

19/11/2007, DJe-088 d. 15/05/2008 p. 16/05/2008) 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO 

DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 

AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 

3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição 

Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas 

instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por 

relação jurídico-estatutária. II - O ato reclamado deve ajustar-se, exatamente, 

ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de 

decisão deste Tribunal. III - A ausência de similitude entre o ato reclamado 

e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da 

reclamação. IV – No caso, trata-se de execução de Termo de Ajustamento 

de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Instituto 

de Assistência e Previdência do Estado do Piauí. V - Agravo improvido. 

(Rcl 8866 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/11/2011, 

DJe-228 d. 30/11/2011 p. 01/12/2011) 

 

Ademais, o caso desafia a Ação Civil Pública, regida pela Lei 

7.347, de 1985, nos termos do inciso V do artigo 1º: 

 
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, 

as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (…) 

 

V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

 

Isso porque, ao colocar em risco a saúde dos trabalhadores, causa-

se dano aos interesses coletivos da categoria, que está ligada à demandada por uma 

relação jurídica base: o regime jurídico estabelecido na Lei Estadual 7.854, de 

2004.  

 

Dessa forma, trata-se da defesa de interesse ou direito coletivo1 da 

categoria sintetizada na entidade sindical ou, pelo menos, de interesse ou direito 

 
1 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, II, da Lei nº 8.078, de 1990, está-se diante de um interesse ou direito coletivo 
quando “todos os co-titulares dos direitos mantêm relações jurídicas ou vínculos jurídicos formais com a parte contrária, 
ou seja, a parte contra a qual se dirige a pretensão ou o pedido” ou em razão “de uma relação jurídica base que une os 
sujeitos entre si, de modo a fazer com que eles integrem grupo, classe ou categoria diferenciada de pessoas 
determinadas ou determináveis com interesses convergentes sobre o mesmo bem indivisível (jurídica ou faticamente), 
independente de manterem ou não vínculo jurídico com a parte contrária”, conforme leciona Alcides A. Munhoz da Cunha 
(Evolução das Ações Coletivas no Brasil. Revista de Processo, n. 77, 1995, p. 229). Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação 
Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71), explica sobre a indivisibilidade dos bens sobre os quais convergem os 
interesses coletivos: “Em relação aos interesses coletivos, a indivisibilidade dos bens é percebida no âmbito interno, 
dentre os membros do grupo, categoria ou classe de pessoas. Assim, o bem ou interesse coletivo não pode ser partilhado 
internamente entre as pessoas ligadas por uma relação jurídica-base ou por um vínculo jurídico; todavia externamente, 
o grupo, categoria ou classe de pessoas, ou seja, o ente coletivo, poderá partir o bem, exteriorizando o interesse da 
coletividade.” 
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de parte da mesma categoria;2 senão, de direitos individuais homogêneos dos 

servidores interessados, porque “decorrentes de origem comum”,3 hipóteses que, 

indistintamente, alcançam legitimidade ativa extraordinária ao sindicato, 

porquanto pleiteia, em nome próprio, direito alheio, assim autorizado por lei 

(artigo 18 do Código de Processo Civil). 

 

A exigida autorização legislada vem da Constituição da 

República, cujo artigo 8º, III, atribui às entidades sindicais “a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas”, tal que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que estas entidades 

“têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos 

subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele 

representada”4. 

 

É que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, há a 

descrição das pessoas que a título coletivo estão legitimadas a defesa desses 

direitos e interesses. Dentre elas as associações que incluam entre seus fins 

institucionais a defesa desses interesses e direitos coletivos: 

 
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 

concorrentemente: […] 

 

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que 

incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos 

protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. 

 

Importante também notar que estas disposições, todas contidas no 

Título III do Código de Defesa do Consumidor, são de observância obrigatória 

quando se tratar da defesa dos direitos e interesses coletivos, levada a efeito pela 

Lei nº 7.347, de 1985 (Ação Civil Pública). Nos termos de seu art. 21: 

 

 
2 A possibilidade de proteção coletiva dos direitos e interesses de parte da categoria representada pela entidade de 
classe é afirmada na Súmula 630 do Supremo Tribunal Federal: “A entidade de classe tem legitimação para o mandado 
de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.” 
3 Em atenção ao artigo 81, parágrafo único, III, da Lei 8.078, de 1990, está-se diante de direitos individuais homogêneos, 
quando um direito eminentemente individual foi erigido à categoria de interesses metaindividuais meramente para fins 
de tutela coletiva. A transindividualidade do direito individual homogêneo é legal ou artificial. Pode-se dizer 
“acidentalmente coletivos” os direitos individuais homogêneos, porquanto os sujeitos são perfeitamente identificados ou 
identificáveis e a união entre aqueles coletivamente tutelados decorrerá de uma situação fática de origem comum a 
todos. Pedro Lenza (Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo, RT, 2003, p. 71) entende que os interesses individuais 
homogêneos “caracterizam-se por sua divisibilidade plena, na medida em que, além de serem os sujeitos determinados, 
não existe, por regra, qualquer vínculo jurídico ou relação jurídica-base ligando-os”; ao passo que Ada Pellegrini Grinover 
(Código de Defesa do Consumidor comentado, 7. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 813) posiciona-se em sentido 
contrário: “Isso significa, no campo do direito processual, que, antes das liquidações e execuções individuais (…), o bem 
jurídico objeto de tutela ainda é tratado de forma indivisível, aplicando-se a toda a coletividade, de maneira uniforme, a 
sentença de procedência ou improcedência.” 
4 Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, AgReg-RE 197029/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, j. 13/12/2006, DJ 
16/02/2007, p. 40: “(…) O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 8º, III, da Constituição e 
decidiu que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos 
subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. (…)”  
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Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 

o Código de Defesa do Consumidor. 

 

Em resumo: se “as associações [inclusas as sindicais] legalmente 

constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a 

defesa dos interesses e direitos protegidos por este código [Código de Defesa do 

Consumidor]” (inciso IV do artigo 82 da Lei nº 8.078, de 1990) têm legitimidade 

para “a defesa dos interesses e direitos dos consumidores (…) a título coletivo” 

(caput do art. 81); então estas mesmas associações, incluídas as sindicais, têm 

legitimidade para a defesa de “qualquer outro interesse difuso ou coletivo” (art. 1º, 

V, da Lei nº 7.347, de 1985, de 1985), quando estes se incluírem entre seus fins 

institucionais, por força do contido no art. 21 da Lei da Ação Civil Pública, que 

determina aplicar-se ao caso às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Portanto, é legítima a atuação da entidade sindical, pois está 

constitucionalmente incumbida da “defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, nos 

termos do inciso III do art. 8º. 

 

Note-se, ademais, que ao assim dispor, a Constituição da 

República estabeleceu um poder-dever aos sindicatos, pois, concomitantemente, 

autoriza-os a atuar em defesa dos direitos e interesses da categoria e impõe-lhes o 

dever de defender estes mesmos direitos e interesses. Esse poder-dever insculpido 

no inciso III do art. 8º é evidente quando se compara com a previsão do inciso XXI 

do art. 5º, da Constituição. Segundo essa última norma, “as entidades associativas, 

quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 

judicial ou extrajudicialmente”. 

 

São evidentes e, portanto, intencionais as diferenças de redação 

desses dispositivos, que não podem ser entendidas como fruto do acaso, pois 

indicam a existência de uma particularidade da atuação dos sindicatos: o dever de 

defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 

 

Se de um lado o inciso XXI do artigo 5º nada mais faz do que 

reconhecer às entidades associativas o poder de representar seus filiados, quando 

expressamente autorizadas; de outro, o disposto no inciso III do artigo 8º, ao não 

exigir autorização expressa para a atuação em juízo, confere ao sindicato a 

incumbência de defender direitos e interesses, coletivos ou individuais, da 

categoria. 

 

No caso específico, à ação civil pública a legitimidade ativa 

também tem suporte no artigo 5º da Lei nº 7.347, de 1985, que assevera: 
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Art. 5º A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério 

Público, pela União, pelos Estados e Municípios. Poderão também ser 

propostas por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia 

mista ou por associação que: 

 

I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; 

 

II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente ao 

consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

Como se vê, basta que a entidade associativa – no caso, sindical – 

esteja constituída há pelo menos um ano (como é o caso de agora) e inclua dentre 

suas finalidades institucionais a defesa de qualquer dos temas para os quais a Lei 

7.347, de 1985, alcança a ação civil pública, para que a sua legitimidade para 

propô-la esteja caracterizada. 

 

E assim, como já se viu, o contido nos artigos 82 e 81 da Lei 8.078, 

de 1990, de obrigatória observância para o caso de ação civil pública, ampliam a 

legitimação prevista no inciso II do artigo 5º da Lei nº 7.347, de 1985, alcançando 

legitimidade às associações sindicais para proporem a ação civil pública em prol 

de qualquer direito ou interesse da categoria (inciso V do artigo 1º da Lei 7.347, 

de 1985), desde que estes estejam previstos dentre seus fins institucionais, como é 

o caso (estatuto em anexo). 

 

Nesse sentido amplo, tratando-se de defesa de interesses coletivos 

de categoria profissional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu favoravelmente 

à legitimação dos sindicatos para a ação civil pública, o que, como segue, constitui 

entendimento pacífico: 

 
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABSTENÇÃO 

DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. 

LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS 

SINDICALIZADOS. PRECEDENTES DO COLENDO STF E DESTA CORTE 

SUPERIOR. 1. Nos termos da vasta e pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça. Portanto, tem legitimidade ativa o sindicato para propor 

ação civil pública na qual se almeja a abstenção de cobrança de contribuição 

social previdenciária, relativo a todos os servidores a ele associados, 

independentemente de autorização dos sindicalizados, por se tratar de direitos 

individuais homogêneos. - “Nos moldes de farto entendimento jurisprudencial 

desta Corte, os sindicatos não dependem de expressa autorização de seus 

filiados para agir judicialmente em favor deles, no interesse da categoria por 

ele representada.” (REsp nº 410374/RS, 5ª Turma, DJ de 25/08/2003, Rel. 

Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA) - “A Lei nº 8.073/90 (art. 3º), em 

consonância com as normas constitucionais (art. 5º, incisos XXI e LXX, 
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CF/88), autorizam os sindicatos a representarem seus filiados em juízo, quer 

nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada 

substituição processual. Desnecessária, desta forma, autorização expressa (cf. 

STF, Ag. Reg. RE 225.965/DF, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJU de 

05.03.1999)”. (REsp's nºs 444867/MG, DJ de 23/06/2003, 379837/MG, DJ de 

11/11/2002, e 415629/RR, DJ de 11/11/2002, 5ª Turma, Rel. Min. JORGE 

SCARTEZZINI) - “Os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte vêm 

decidindo pela legitimidade ativa ‘ad causam’ dos sindicatos para impetrar 

mandado de segurança coletivo, em nome de seus filiados, sendo 

desnecessária autorização expressa ou a relação nominal dos substituídos.” 

(Resp nº 253607/AL, 2ª Turma, DJ de 09/09/2002, Rel. Min. FRANCISCO 

PEÇANHA MARTINS) - “Tem o sindicato legitimidade para defender os 

direitos e interesses de seus filiados, prescindindo de autorização destes.” 

(REsp nº 352737/AL, 1ª Turma, DJ de 18/03/2002, Rel. Min. GARCIA 

VIEIRA) - “Conforme já sedimentado, os Sindicatos possuem legitimação 

ativa, como substitutos processuais de seus associados, para impetrar 

mandado de segurança em defesa de direitos vinculados ao interesse da 

respectiva categoria funcional, independentemente de autorização expressa de 

seus filiados. Interpretação conjugada dos artigos 8º, III e  5º, XVIII, da 

Constituição Federal. Precedentes: MS nº 4256 - DF, Corte Especial - STJ; 

MS nº 22.132 - RJ, Tribunal Pleno - STF.” (MS nº 7867/DF, 3ª Seção, DJ de 

04/03/2002, Rel. Min. GILSON DIPP) - “Não depende o sindicato de 

autorização expressa de seus filiados, pela assembléia geral, para a propositura 

de mandado de segurança coletivo, destinado à defesa dos direitos e interesses 

da categoria que representa, como entendem a melhor doutrina nacional e 

precedentes desta Corte e do STF.” (MS nº 4.256/DF, Corte Especial, DJ de 

01/12/1997, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA) 2. 

Precedentes das 1ª, 2ª, 5ª e 6ª Turmas, das 1ª e 3ª Seções e da Corte Especial 

do STJ. 3. Recurso não provido.5 

 

Portanto, é cabível esta ação civil pública, compete à Justiça do 

Trabalho a sua apreciação e o autor está legitimado a propô-la. 

 

3. DO DIREITO 

 

O provimento que se passa a suplicar deve ser acatado em respeito 

à servidora já infectada durante o plantão extraordinário e aos que, infelizmente, 

poderão falecer em razão da Covid-19, ou seja, em atenção à integridade física de 

todo o restante da categoria que sofrerá com esse retorno das atividades 

presenciais, vez que o Brasil ultrapassou a infeliz marca de 100 mil mortes 

principalmente em razão de más gestões semelhantes a que se passa a discutir. 

 

A primeira premissa a ser estabelecida é que o autor não se 

contrapõe ao retorno em si, dado que a categoria tem consciência da relevância da 

continuidade da tutela jurisdicional, especialmente neste período conturbado para 

 
5 STJ, RESP 530201, Relator Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 20/10/2003, p. 229. 
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a sociedade brasileira. 

 

Tanto é que, conforme fazem prova os ofícios anexos, ao menos 

desde 26 de maio de 2020, o autor vem tentando estabelecer contato com a 

Administração da Justiça do Estado do Espírito Santo para ajustar não apenas a 

situação do trabalho remoto durante o período, mas sim para discutir as precauções 

a serem adotadas em eventual retorno das atividades presenciais, insistindo para 

que fosse institucionalizado grupo de trabalho para tanto. 

 

Mas esses documentos comprovam que a Administração se omitiu 

em razão dos vários pedidos do sindicato. Não bastasse isso, ilegalmente, forçou o 

retorno das atividades com o Ato Normativo nº 088/2020, criando riscos à 

integridade dos trabalhadores com o contágio pela Covid-19, vez que ausentes os 

estudos técnicos que considerem a realidade de cada localidade, sem a necessária 

discussão interna com os servidores em grupo de trabalho e, pior, sem preservar 

os servidores do (ou envolvido com o) grupo de risco, desta forma: 

 
Art. 1º. Restabelecer de forma gradual os serviços jurisdicionais presenciais, 

a partir de 12 de agosto de 2020, enquanto subsistir a necessidade de 

prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, prevalecendo as Resoluções do 

CNJ e os Atos Normativos deste Tribunal, editados especificamente nesse 

período de RPE, até o dia 11 de agosto de 2020.  

§1º. A partir do dia 12 de agosto de 2020 se inicia a chamada fase inicial, que 

se destina exclusivamente ao trabalho interno de magistrados, serventuários, 

colaboradores, terceirizados e estagiários, vedado o acesso do público externo 

aos prédios do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.  
§2º. Na fase inicial, haverá apenas trabalho interno dos magistrados, 

servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários do Poder Judiciário, sem 

atendimento ao público, exceto para as medidas consideradas urgentes e 

descritas no art. 4o do Ato Normativo no 64/2020, por meio eletrônico, como 

vem ocorrendo durante o Período de Plantão Extraordinário. 

§3º. Nessa fase continua vedado o ingresso nas dependências do Poder 

Judiciário de advogados públicos ou privados, membros do Ministério 

Público, Defensores Públicos, Peritos, entre outros. 

§4º. Qualquer pessoa estranha aos quadros do Poder Judiciário só poderá 

ingressar nas dependências dos prédios com autorização expressa e justificada 

do diretor de foro, para questões administrativas gerais, ou do magistrado, para 

questões judiciais e administrativas de sua unidade. 

§ 5º. Ficam suspensos os comparecimentos mensais relativos à liberdade 

provisória, regime aberto, suspensão condicional do processo e livramento 

condicional. 

Art. 2º. Salvo necessidade premente e manifesta de serviço, caracterizada 

inclusive pela impossibilidade de rodízio, estão autorizados a permanecer em 

trabalho remoto, servidores e magistrados que, de acordo com o guia de 

vigilância epidemiológica, são grupo de risco, quais sejam: 

a) Pessoas com 60 anos ou mais; 

b) Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, 
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revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica 

descompensada); 

c) Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, 

portadores de asma moderada/grave, DPOC); 

d) Imunodeprimidos; 

e) Doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

f) Diabéticos, conforme juízo clínico; 

g) Gestantes de alto risco. 

 

O ato está eivado de excesso de poder. 

 

Isso porque a Resolução CNJ 322, de 2020, que trata das 

possibilidades de retomada das atividades presenciais, não admite que os 

presidentes dos tribunais imponham unilateralmente qualquer regime de serviço 

que cause riscos à saúde dos envolvidos. Os “considerandos” do Ato Normativo 

088/2020 alegam ter respeitado as consultas externas impostas pela Resolução 

CNJ 3226. No entanto, o TJES descumpriu o elemento interno obrigatório, pois é 

obrigatória a composição de grupo de trabalho com assento assegurado para a 

representação de servidores e magistrados: 

 
Art. 6º Os tribunais deverão criar grupos de trabalho para implementação 

e acompanhamento das medidas de retorno gradual ao trabalho presencial, a 

serem compostos por magistrados de primeiro e segundo graus de jurisdição 

e por servidores, devendo-se reunir periodicamente e, preferencialmente, por 

videoconferência. 

 

Art. 7º Após a efetiva implantação e consolidação das medidas previstas 

nos arts. 5º e 6º e havendo condições sanitárias, considerando o estágio de 

disseminação da pandemia, poderão os tribunais passar para a etapa final de 

retomada dos trabalhos, com retorno integral da atividade presencial. 

 

A falta do diálogo institucionalizado, mediante grupo de trabalho 

determinado pela Resolução CNJ 322/2020, fez com que o Ato Normativo 

088/2020 aprofundasse os excessos cometidos pela Administração do Tribunal, 

pois a congregação de servidores e magistrados permitiria olhar a realidade de cada 

comarca, fator determinante para se admitir (ou não) o retorno das atividades 

presenciais, regionalmente, conforme orienta a mesma Resolução CNJ 322: 

 
Art. 1º Estabelecer regras mínimas para a retomada dos serviços jurisdicionais 

presenciais no âmbito do Poder Judiciário nacional, nos tribunais em que isso 

for possível. 

Art. 2º A retomada das atividades presenciais nas unidades jurisdicionais e 

administrativas do Poder Judiciário deverá ocorrer de forma gradual e 

 
6 Nos termos do § 2º do artigo 2º da Resolução CNJ 322/2020, externamente, devem ser consultados o Ministério da 
Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as Secretarias Estaduais de Saúde, bem como o Ministério Púbico, 
a Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. 



 

10 de 20 

 

sistematizada, observada a implementação das medidas mínimas previstas 

nesta Resolução como forma de prevenção ao contágio da Covid-19. 

§ 1º O restabelecimento das atividades presenciais deverá ter início por etapa 

preliminar, e poderá ocorrer a partir de 15 de junho de 2020, se constatadas 

condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que a viabilizem. 

[...] 

§ 3º No prazo de dez (10) dias, a contar da data em que decidirem pela 

retomada das atividades presenciais, os tribunais deverão editar atos 

normativos no âmbito de suas jurisdições, com o objetivo de estabelecer regras 

de biossegurança, em consonância com esta Resolução e com as Resoluções 

CNJ nº 313/2020, nº 314/2020 e nº 318/2020, no que aplicável, promovendo 

adaptações, quando justificadas, tomando por base o estágio de 

disseminação da Covid-19 na área de sua competência. 

 

Ocorre que o Ato Normativo 088/2020, para fazer crer que está 

amparado em dados técnicos, faz menções genéricas à Portaria nº 141-R, de 18 de 

julho de 2020 (anexa), da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, que 

divulgou o mapeamento de risco instituído pelo Decreto nº 4636-R, de 19 de abril 

de 2020, na forma da Portaria nº 093-R, de 23 de maio de 2020. Com isso, o 

Tribunal aduziu que “houve uma sensível melhora no mapa de risco dos 

municípios capixabas, sendo que poucos mantém o patamar de RISCO ALTO, a 

grande maioria encontra-se no patamar de RISCO MODERADO, e outros tantos 

atingindo o patamar de RISCO BAIXO”. 

 

Veja-se que o próprio Tribunal admite as diferenças regionais no 

que diz respeito ao contágio da doença, mas tenta minorar a gravidade dos 

números, pois, num universo de 78 municípios, 14 estão em risco alto, 45 em risco 

moderado e apenas 19 em risco baixo (segundo o anexo único da Portaria nº 141-

R, de 18 de julho de 2020, cujos dados foram atualizados nos termos do infográfico 

que também segue anexo). 

 

O editor do Ato Normativo 088/2020 sequer observou a Portaria 

nº 093-R, de 23 de maio de 2020, da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito 

Santo, norma que menciona em seus “considerandos”, a qual determina que as 

autoridades devem se balizar pelas condições locais de cada municipalidade, de 

acordo com o mapeamento de risco divulgado (anexa): 

 
Art. 2º De acordo com nível de risco do respectivo Município, as autoridades 

públicas municipais, os empresários, as pessoas jurídicas, as comunidades e 

os cidadãos deverão adotar medidas sanitárias e administrativas obrigatórias 

para a prevenção, controle e contenção do surto do novo coronavírus (COVID-

19). 

 

Então, não pode a Administração do Tribunal dar um tratamento 

horizontal para todas as comarcas, conforme fez mediante o Ato Normativo 
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088/2020, já que forçará os servidores a trabalharem inclusive em locais de 

risco alto. 

 

E há de se observar que, além de pressupor erroneamente a 

horizontalidade das condições sanitárias em cada município, o ato combatido, 

também erroneamente, pressupõe que todos os fóruns possuem condições 

adequadas para o retorno, e assim ignora que vários desses espaços são pequenos 

e insalubres, sem janelas, ventilação natural etc., ou sequer têm local adequado 

para deixar os processos físicos a serem manuseados em quarentena. 

 

Não bastasse desconsiderar o necessário tratamento diferenciado 

em relação à cada comarca, a Administração não respeitou a saúde dos próprios 

servidores que fazem parte do grupo de risco ou que com eles coabitam, pois até 

gestantes cuja gravidez não seja de alto risco estão condenadas ao trabalho em 

ambiente insalubre. 

 

É ilegal retirar qualquer grávida ou lactante grupo de risco, pois, 

por óbvio, o risco de contágio mútuo entre mãe e feto/recém-nascido não se encerra 

pela mera liberalidade regulamentar. 

 

Ao invés de regulamentar, a gestação e a lactação (bem como seus 

efeitos e proteção) se tratam de uma questão médica, sendo que “vários estudos 

sugerem que a duração da amamentação na espécie humana seja, em média, de 

dois a três anos, idade em que costuma ocorrer o desmame naturalmente 

(KENNEDY, 2005). A OMS, endossada pelo Ministério da Saúde do Brasil, 

recomenda aleitamento materno por dois anos ou mais, sendo exclusivo nos 

primeiros seis meses”7. 

 

É preciso considerar que a necessidade fisiológica vai para além 

dos seis meses do nascimento, consequentemente, traz a responsabilidade pela 

saúde da criança contra possíveis contágios no período, a demonstrar a ilegalidade 

da ameaça constante do Ato Normativo 088/2020 quando força a gestante e a 

lactante ao contato presencial com um público potencialmente infectado pela 

Covid-19 (já que é público e notório o alarmante número de infectados no Estado 

do Espírito Santo, conforme o mapeamento anteriormente discutido). 

 

É a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente que obrigam todos os setores da sociedade a dar proteção integral, 

absoluta prioridade a atentar para a condição peculiar dos infantes, desde a sua 

concepção: 

 
7 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: 
aleitamento materno e alimentação complementar, 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015, p 15. 
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Constituição da República 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

[...] 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 

idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 

social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, 

as famílias ou a comunidade em que vivem. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 

coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas 

em desenvolvimento. 

 

A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal anulou 

desconsideração semelhante à proteção integral da criança na reforma trabalhista8, 

 
8 Lei 13.467/2017: “Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a 
empregada deverá ser afastada de: I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; 
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na parte em que criava dificuldades para as gestantes e lactantes na clara intenção 

de forçá-las a permanecerem em atividades insalubres: 

 
Ementa: DIREITOS SOCIAIS. REFORMA TRABALHISTA. PROTEÇÃO 

CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE. PROTEÇÃO DO MERCADO DE 

TRABALHO DA MULHER. DIREITO À SEGURANÇA NO EMPREGO. 

DIREITO À VIDA E À SAÚDE DA CRIANÇA. GARANTIA CONTRA A 

EXPOSIÇÃO DE GESTANTES E LACTANTES A ATIVIDADES INSALUBRES. 

1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como 

uma das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como 

verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado 

Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida aos 

hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são 

consagrados como fundamentos do Estado Democrático, pelo art. 1º, IV, da 

Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importantes direitos 

em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para 

inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e 

o direito à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da 

mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos 

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

segurança. 3. A proteção contra a exposição da gestante e lactante a 

atividades insalubres caracteriza-se como importante direito social 

instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se 

de normas de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação 

de integral proteção ao recém-nascido, possibilitando seu pleno 

desenvolvimento, de maneira harmônica, segura e sem riscos decorrentes 

da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227). 4. A proteção à 

maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e 

não podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a 

própria negligência da gestante ou lactante em apresentar um atestado 

médico, sob pena de prejudicá-la e prejudicar o recém-nascido. 5. Ação 

Direta julgada procedente. (ADI 5938, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal 

Pleno, j. 29/05/2019, DJe-205 d. 20/09/2019 p. 23/09/2019) 

 

Igualmente, o Ato Normativo 88/2020 desconsidera um segmento 

essencial a ser considerado para fins das proteções ao grupo de risco: os servidores 

que coabitam com pessoas cujas características estão descritas em seu 

(incompleto) artigo 2º e os que possuem filhos em idade escolar. 

 

É pública e notória a gravidade da doença, sem tratamento pontual 

e definitivo, com orientação da Organização Mundial da Saúde para o não contato 

com o público e aglomerações9, e com o preocupante reconhecimento do 

Ministério da Saúde de que “não existe tratamento específico para infecções 

 
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por 
médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação; III - atividades consideradas 
insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que 
recomende o afastamento durante a lactação. 
9 Disponível em <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public> 
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causadas por coronavírus humano”10, no entanto, o Ato Normativo 088/2020 

regulamenta a situação desses trabalhadores como se já houvesse cura definitiva 

que preservasse os que com eles coabitam.  

 

Enquanto os dados de contágio e mortes são alarmantes, a 

administração força esses trabalhadores a retornarem desnecessariamente numa 

etapa que sequer haverá expediente externo11, coagindo-os a permanecem 

realizando suas atividades no órgão, sendo obrigados a se deslocarem por variados 

trajetos para chegar ao trabalho, passando por pessoas de procedências 

desconhecidas, além da proximidade com colegas durante o expediente, o que 

deverá agravar o quadro de transmissão do vírus e colocará em risco seus 

coabitantes.  

 

De igual forma, o excesso de poder maltrata a proteção da criança 

e do adolescente abordada anteriormente, pois as aulas presenciais no Estado do 

Espírito Santo tiveram sua suspensão prorrogada para 31 de agosto de 2020, por 

força do Decreto Nº 4703-R, de 31 de julho de 2020. Com efeito, o Ato Normativo 

88/2020 forçará os servidores pais a deixarem desamparados os seus filhos em suas 

casas, submetendo-os igualmente ao risco de contágio, em razão desse retorno mal 

programado.  

 

Assim, não obstante as medidas adotadas pela administração 

acreditando na segurança do retorno, a categoria se sujeitará a uma rotina de 

trabalho que lhe impõe severo e desnecessário risco à saúde, posto que, sem 

prejuízo à quantidade e à qualidade dos serviços, poderiam fazer as suas tarefas à 

distância de acordo com o risco constatado em cada comarca. 

 

O ato e ilegal aqui combatido, portanto, é o descuido com a saúde 

do trabalhador, vez que o inciso XXII do artigo 7º da Constituição da República 

impõe ao Poder Público e ao empregador o dever de “redução dos riscos inerentes 

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. 

 

Tendo em vista que a saúde nos locais de trabalho é considerada 

pelo inciso VIII do artigo 200 da Constituição da República como merecedora do 

mesmo conjunto de normas protetivas aos demais componentes do meio 

ambiente12, por consequência, a Administração pecou ao não observar o princípio 

 
10 Disponível em < http://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao> 
11 Ato Normativo 88/2020: Art. 1º [...] §2º Na fase inicial, haverá apenas trabalho interno dos magistrados, servidores, 
colaboradores, terceirizados e estagiários do Poder Judiciário, sem atendimento ao público, exceto para as medidas 
consideradas urgentes e descritas no art. 4o do Ato Normativo no 64/2020, por meio eletrônico, como vem ocorrendo 
durante o Período de Plantão Extraordinário. 
12 Constituição da República: 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. 
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da precaução13 que, nessa situação em que estão em jogo as vidas dos servidores 

(e dos que com eles habitam), impõe a tomada imediata de todas as providências 

que lhes preserve a saúde. 

 

É o que consta do preâmbulo da Convenção sobre Diversidade 

Biológica, promulgada pelo Decreto 2.519, de 1998:  

 
[...] Observando também que, quando exista uma ameaça de redução ou perda 

substancial da diversidade biológica, não deve ser invocada a falta de 

completa certeza científica como razão para adiar a tomada de medidas 

destinadas a evitar ou minimizar essa ameaça. 

 

Entre a continuidade do serviço e a vida do servidor não há que se 

falar em ponderação, vez que o caput do artigo 5º estipula a precedência da 

“inviolabilidade do direito à vida”, razão pela qual não há como escalonar de forma 

homeopática as medidas de precaução, como pretende a Administração: é preciso 

encerrar imediatamente o contato não apenas com o público externo, mas também 

entre os frequentadores internos, conforme demandar a realidade de cada comarca 

(!).  

 

No entanto, a conciliação entre tais mandamentos seria 

plenamente possível caso o administrador tivesse agido com razoabilidade para 

com a categoria. Se é necessária a manutenção dos serviços, a continuidade do 

contato físico entre servidores e jurisdicionados não será naquelas localidades de 

risco elevado, pois pode ser adequadamente substituída pelo teletrabalho14, que 

não importa em perda de quantidade ou qualidade.  

 

A discricionariedade que a Administração utilizou erroneamente 

deveria ter sido direcionada para a massificação do PJe e a consequente 

informatização do trabalho no Judiciário, pois o Conselho Nacional de Justiça 

publicou a Resolução 227, de 2016, que regulamentou o teletrabalho no âmbito do 

Poder Judiciário, possibilitando para todas as atividades, com a adequação do nível 

de produtividade. São várias as experiências positivas com o teletrabalho, mas a 

Justiça do Estado do Espírito Santo, ao invés de aproveitar a oportunidade para 

recuperar o seu atraso com a informatização do processo judicial, pretende insistir 

 
13 Segundo o Princípio 15 da Declaração do Rio/92, o princípio da precaução funciona para que “o ambiente seja 
protegido, serão aplicadas pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam 
ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o 
adiamento de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação ambiental". 
14 Que, segundo a Convenção OIT 177, significa: Artículo 1 A los efectos del presente Convenio: (a) la expresión trabajo 
a domicilio significa el trabajo que una persona, designada como trabajador a domicilio, realiza: (i) en su domicilio o en 
otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador; (ii) a cambio de una remuneración; (iii) con el 
fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de 
quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el 
grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada como trabajador independiente en 
virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales; 
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em medidas arcaicas que colocam em risco a vida dos trabalhadores. 

 

Ao desconsiderar as medidas de precaução estabelecidas pelas 

normativas do Conselho Nacional de Justiça e da Secretaria de Saúde do Estado 

do Espírito Santo, a Administração Judiciária agiu de forma ilegal quando ignorou 

a necessidade de constituir grupo de trabalho antes de cogitar o retorno das 

atividades presenciais, bem como quando restringiu o grupo de risco. 

 

Tal situação coincide com a deliberação do Supremo Tribunal 

Federal sobre o alcance da Medida Provisória 966, de 202015, em que reconheceu 

a necessidade de os administradores privilegiarem o princípio da precaução16, 

principalmente porque inexiste tratamento definitivo e tampouco há 

disponibilidade na rede de saúde para comportar os contágios que certamente 

surgirão em razão da exigência generalizada do trabalho presencial: 

 
Decisão: O Tribunal, por maioria, analisou a medida cautelar, vencido, 

preliminarmente, o Ministro Marco Aurélio, que entendia pela inadequação 

da ação direta. Na sequência, por maioria, deferiu parcialmente a cautelar 

para: a) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da MP 

966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, 

deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de 

standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por 

organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas; bem 

como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção; e b) 

conferir, ainda, interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da MP 

966/2020, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à 

qual compete a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: 

(i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como 

estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e 

internacionalmente; (ii) da observância dos princípios constitucionais da 

precaução e da prevenção. Foram firmadas as seguintes teses: “1. Configura 

erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, 

à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, 

 
15 Mp 966/2020: Art. 1º  Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa 
se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as 
medidas de: I - enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19; e II - combate aos 
efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da covid-19. § 1º  A responsabilização pela opinião técnica não 
se estenderá de forma automática ao decisor que a houver adotado como fundamento de decidir e somente se 
configurará: I - se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião 
técnica; ou II - se houver conluio entre os agentes. § 2º O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso 
não implica responsabilização do agente público. Art. 2º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se erro 
grosseiro o erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com 
elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Art. 3º  Na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão 
considerados: I - os obstáculos e as dificuldades reais do agente público; II - a complexidade da matéria e das atribuições 
exercidas pelo agente público; III - a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência ou 
emergência; IV - as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação ou a omissão do 
agente público; e V - o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da pandemia da 
covid-19 e das suas consequências, inclusive as econômicas. 
16 Segundo o Princípio 15 da Declaração do Rio/92, o princípio da precaução funciona para que “o ambiente seja 
protegido, serão aplicadas pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam 
ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o 
adiamento de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação ambiental". 
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por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) 

dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A 

autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em 

que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios 

científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por 

organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da 

observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob 

pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos”. Tudo 

nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos os Ministros Alexandre de 

Moraes e Carmen Lúcia, que concediam a medida cautelar em maior extensão, 

e o Ministro Marco Aurélio, que a concedia para suspender a eficácia da 

Medida Provisória até o julgamento final do feito. Ausente, justificadamente, 

o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 

21.05.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 

672/2020/STF). 

 

Foi com base nisso que a Justiça do Trabalho deferiu tutela de 

urgência em ação civil pública em favor de servidores do Judiciário estadual, tendo 

em vista a prevalência da saúde do servidor nesse contexto de dúvida científica e 

escalada do número de mortes pela Covid-19 (anexo): 

 
A fim de que não se dê margem a dúvidas, repise-se que, na ponderação de 

valores, esse Juízo opta pela preservação da saúde dos trabalhadores e a 

segurança sanitária da sociedade como um todo, visando tornar efetivo o 

fundamento constitucional da República Federativa do Brasil insculpido no 

inciso III do artigo 1º da Carta Magna, qual seja, a dignidade da pessoa 

humana. 

Portanto, cabe ao Magistrado proteger o interesse mais relevante, com base no 

princípio da proporcionalidade. Além disso, a medida se mostra efetivamente 

necessária, considerando que a ausência de providência efetiva no sentido de 

reduzir a propagação do vírus importará na necessidade de adoção de medidas 

restritivas ainda mais gravosas e prejudiciais como já vem ocorrendo em 

outros Estados da Federação. [...] 

Não se pode deixar de observar que a atividade jurisdicional é atividade 

essencial à própria existência do Estado de Direito e, como tal, suas atividades 

não podem ser interrompidas sob risco de prejuízos à própria sociedade. No 

caso sub judice, contudo, ENTENDO desproporcional e desarrazoada a 

determinação estatal de retorno imediato aos trabalhos presenciais, 

notadamente em virtude da ausência de motivação para comparecimento ao 

local de trabalho sem que haja atendimento ao público, quando as atividades 

realizadas em trabalho remoto vem demonstrando-se eficazes, eficientes e 

efetivas, até com incremento no grau de produtividade, e sem nenhum prejuízo 

à atividade jurisdicional. 

 

Diante disso, faz-se imprescindível o cancelamento do retorno, 

principalmente da primeira etapa, pois, conforme o próprio Ato Normativo 

88/2020, não haverá atendimento ao público, e ainda assim, sem razoabilidade, a 

Administração pretende exigir a desnecessária presença de servidores no órgão, 
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inclusive de servidores que merecem ser considerados como pertencentes ao grupo 

de risco. 

 

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

 

A garantia de tutela jurisdicional tempestiva, nos termos do 

artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito 

judicial ou administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação. Só assim distribui-se o inevitável ônus do tempo 

do processo, a restar esta sobrecarga não apenas aos demandantes (que, além de 

serem vítimas das ilegalidades, têm de suportar o tempo do processo), mas também 

às autoridades públicas demandadas (que geralmente aguardam sem pressa a 

solução do processo). 

 

Entre os meios que garantem a celeridade da tramitação 

processual está a concessão de medida liminar, verificadas a plausibilidade do 

direito invocado e o perigo da demora da prestação jurisdicional, nos termos do 

artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública, que autoriza o juízo, ao despachar a inicial, 

a adotar comportamento que garanta os efeitos do pedido final, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, 

se deferida somente depois. 

 

O fundamento relevante restou amplamente comprovado, eis que 

a vida dos servidores precede qualquer organização administrativa, sendo abusiva 

e ilegal a (c)omissão administrativa por insistir no deslocamento e convivência 

entre esses servidores, mesmo sendo possível o teletrabalho ou a liberação dos 

impossibilitados.  

 

Por sua vez, o perigo de dano é o mais evidente, considerando os 

dados já demonstrados sobre a pandemia do Coronavírus e as expectativas 

fundadas de que o número de transmissões no Brasil continue se elevando, 

inclusive com risco de uma nova onda de contágios. 

 

Sendo assim, para evitar perecimento do próprio direito à vida, 

impõe-se a concessão dos pedidos que seguem, os quais não esbarram no plexo 

impeditivo de liminares contra a Fazenda Pública, vez que não incrementarão 

custos sensíveis à Administração. 

 

5. DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto, em favor de todos os servidores substituídos, 

pede: 
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(a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para  

 

(a.1) que sejam suspensos os efeitos do Ato Normativo 88/2020, 

do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 

especialmente para impedir o retorno fixado para o dia 12 de 

agosto de 2020, determinando-se a manutenção irrestrita e 

generalizada do teletrabalho, sem qualquer expediente presencial, 

a não ser naquelas hipóteses urgentes/inadiáveis 

excepcionalmente antes realizadas (Ato Normativo nº 64/2020 ); 

 

(a.2) cumulativamente, que determine à demandada que eventual 

tentativa de se fixar o retorno das atividades presenciais na Justiça 

do Estado do Espírito Santo seja precedida da formação de grupo 

de trabalho com a participação da entidade autora, que seja 

individualizado o risco em cada comarca, bem como que eventual 

descrição do grupo de risco contemple grávidas, lactantes e 

servidores que coabitam com pessoas integrantes do grupo de 

risco; 

 

(a.3) sucessivamente, que seja determinado à demandada que não 

exija qualquer trabalho presencial nas comarcas cujo mapeamento 

da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo indique risco 

alto; 

 

(b) a citação da demandada, na pessoa de seu representante legal, 

para que cumpra com a liminar, sob pena de multa, e apresente defesa; 

 

(c) no mérito, a procedência dos pedidos, para confirmar a liminar 

e: 

 

(c.1) declarar que eventual tentativa de se fixar o retorno das 

atividades presenciais na Justiça do Estado do Espírito Santo deve 

ser precedida da formação de grupo de trabalho com a 

participação da entidade autora, com a avaliação individualizada 

do risco de cada comarca, bem como que eventual descrição do 

grupo de risco deve contemplar grávidas, lactantes e servidores 

que coabitam com pessoas integrantes do grupo de risco; 

 

(c.2) em razão do declarado, anular o Ato Normativo 88/2020, do 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; 
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(c.3) condenar a demandada em obrigação de fazer e não fazer, 

consistente no adiamento do retorno fixado para o dia 12 de agosto 

de 2020, determinando-se a manutenção irrestrita e generalizada 

do teletrabalho, sem qualquer expediente presencial, a não ser 

naquelas hipóteses urgentes/inadiáveis excepcionalmente antes 

realizadas (Ato Normativo nº 64/2020 ), bem como que eventual 

nova normatização do retorno observe os parâmetros do item 

“c.1”; ou 

 

(c.4) caso não seja concedido o item “c.3”, sucessivamente, que 

seja determinado à demandada se abster de exigir qualquer 

trabalho presencial nas comarcas cujo mapeamento da Secretaria 

de Estado da Saúde do Espírito Santo indique risco alto; 

 

(d) condenar as demandadas ao pagamento das custas, honorários 

e despesas processuais, dispensando-se a autora de tais gastos, conforme artigo 18 

da Lei da Ação Civil Pública; 

 

(e) a admissão dos meios de prova aceitos pelo direito, 

notadamente os documentos juntados; 

 

(f) a atribuição à causa do valor de R$ 100.000,00; 

 

(g) por fim, o procurador confirma a autenticidade dos 

documentos juntados e requer a expedição das publicações em nome do advogado 

Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, nos termos do artigo 272, § 2º, do Código 

de Processo Civil, sob pena de nulidade,17 conforme a jurisprudência.18 

 

Brasília, 11 de agosto de 2020. 

 

 

Rudi M. Cassel 

OAB/DF 22.256 

 

 
17 Código de Processo Civil: Art. 272. (…) § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os 
nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, 
se assim requerido, da sociedade de advogados. 
18 “É inválida intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos se existe pedido 
expresso para que a publicação seja realizada em nome de outro patrono.” (STJ, AgRg no Ag 1255432, ministro João 
Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24/08/2010, DJe 09/09/2010) 
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