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D E C I S Ã O 

Vistos, etc. 

É faculdade do juiz conceder a tutela, liminarmente ou mediante justificação prévia, desde que se 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Além disso, tal decisão tem natureza precária, podendo ser modificada a qualquer tempo, motivo 

pelo qual não pode ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade do provimento. 

Inteligência do disposto no art. 300 do novo CPC. 

A probabilidade do direito decorre de relativa certeza quanto à verdade dos fatos, isto é, supõe-se 

provada nos autos a matéria fática. Pressupõe prova, que, embora no âmbito de cognição sumária, 

aproxime, em segura medida, o juízo de probabilidade do juízo de verdade. 

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que enseja antecipação assecuratória é o 

risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do 

processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito 

afirmado pela parte). 

No caso em tela, entendo que restam comprovados os requisitos ensejadores da antecipação de 

tutela requerida pela parte autora. 

É público e notório que o labor dos trabalhadores bancários e economiários (Caixa Econômica 

Federal), os expõe a intenso contado com o público usuário dos serviços prestados pelas instituições 

financeiras, expondo estes trabalhadores a elevadas taxas de riscos de contaminação de 

enfermidades infecto-contagiosas, notadamente ao novo coronavirus Sars-Cov - 19, que no 

momento assola a humanidade. 

Entende este juízo que não se pode, a despeito de ter-se os serviços bancários como essenciais, 

simplesmente expor os trabalhadores ao risco de contágio e até de morte, sem que os empregadores 

tenham que tomar medidas para aumentar a proteção e fornecer segurança aos seus empregados. 

Como se sabe, a comunidade científica, juntamente com as autoridades do mundo todo, discutem 

protocolos para possibilitar a reabertura da economia assim que possível e, dentre as sugestões 



sempre presentes, consta a necessidade de intensa testagem da população, com o fito de monitorar o 

controle da pandemia de COVID-19. 

Diante de tal constatação, exsurge como lúcida a postulação do Sindicato autor, no sentido de 

pretender que os bancos demandados procedam a testagem rotineira dos seus empregados em 

regime presencial, como forma de monitorar o controle ou avanço da doença entre os seus 

colaboradores, com o intuito de contribuir para um melhor controle da salubridade do ambiente de 

labor, notadamente no que diz respeito a se permitir celeridade na identificação de eventuais 

contaminações e controle da velocidade de contágio. 

Não resta nenhuma dúvida, também, de que o ônus inerente ao custo financeiro para custear a 

realização da testagem periódica deve recair sobre o empregador, posto que diz respeito não só ao 

risco do negócio, como também à responsabilidade pela manutenção de um ambiente de trabalho 

hígido e salubre. 

Desta forma, defiro a antecipação dos efeitos da tutela requerida, eis que presentes a probabilidade 

do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que os reclamados 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO 

BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A e BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A submetam os seus empregados que estejam trabalhando presencialmente em suas 

agências localizadas nos Municípios abrangidos pela área territorial de representatividade sindical 

do Sindicato-Autor, a testagem para diagnóstico do COVID-19 a cada 21 dias, enquanto estiver em 

vigor o estado de calamidade pública sanitária em território brasileiro, decorrente da pandemia do 

novo coronavirus, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 

dias, a ser revertida em favor do ente sindical. 

Intimem-se os reclamados. 

Cumpra-se. 

Mossoró, 15 de maio de 2020. 

LAIS MANICA 

Juíza do Trabalho 

 


