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DECISÃO
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO propõe Tutelea Cautelar Antecipada contra
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS com pedido liminar
 
Alega que o réu descumpre legislação trabalhista vigente segundo "relatório formulado
pelo NUSAT -Núcleo de Saúde do Trabalhador de Ilhéus no bojo do qual se informou
acerca do descumprimento de diversas normas de saúde e segurança do trabalho
no  âmbito  da  Agência  e  Centro  de  Distribuição  dos  Correios  de  Ilhéus,  o  que
representa inegavelmente grave e iminente risco aos seus trabalhadores"
 O pedido da tutela provisória efetivado pelo autor deve primordialmente evidenciar a
probabilidade  do  direito  e  o  perigo  de  dano  ou  o  risco  ao  resultado  útil  do
processoensejadores da prestação jurisdicional desejada para formação do juízo de
admissibilidade  conforme  estampado  no  art.  300  do  CPC/15.  Para  tanto,  é
indispensável  que  o  fato  seja  público  e  notório  e/ou  que  haja  a  juntada  de
documentação comprobatória do quanto alegado a fim de que possa haver a cognição
sumária sem a imediata abertura do contraditório
 Trata-se o réu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT, empresa pública,
detentora  do  monopólio  para  os  serviços  de  carta,  telegrama  e  malote,  além  do
segmento  de  envio,  distribuição  e  entrega  de  cartas  comerciais,  como
correspondências bancárias, boletos e impressos bem como quase que exclusividade
dos serviços de encomendas no pais
 Não  bastando  o  volume  de  documentos  e  encomendas  que  naturalmente  são
transportados  pelo  réu,  esta  época  do  ano  os  referidos  serviços  triplicam  em
quantidade e importância devido aos festejos natalinos.
Se cumpridas as medidas cautelares solicitadas, interromperiam os citados serviços
causando prejuízo não apenas própria empresa pública mas a população como todo.
Por outra vertente, apesar de emergentes, as solicitações do parquet, não se vê, a
prima  facie,  nenhum  perigo  imediato  nos  pedidos  elencados  que  justificasse  tal
medida.
 Tratando  os  serviços  do  réu  de  suma  importância  e  podendo  ocasionar  danos
irreversíveis ou de difícil reversão à comunidade, fato que coíbe o uso da presente
liminar, conforme §3º do art. 298 do CPC/15..
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 o  periculum  in  mora  deve  estar  corroborado  com  inequívoca  certeza  de  sua
irreversibilidade,  não  sendo  o  caso  em  tela,  já  que  não  há  possibilidade  de
desaparecimento imediato do réu
Destarte, elementos constantes nos autos não ficou caracterizado fundado receio de
dano irreparável ou de difícil reparação, primordial para a concessão da antecipação
jurisdicional pretendida. Indefere-se.
 
Considerando a natureza cautelar da ação, determina-se a retirada de pauta da
presente demanda.
1- Notifique-se o Reclamado para apresentar defesa, no prazo de 05 dias, para
contestar o pedido cautelar, conforme art. 306 do CPC/15
2-Intime-se o reclamante do inteiro teor deste decisão, bem como formular pedido
principal em 30 dias, conforme art. 308 do citado Código processual..

 
 
 

   
ILHEUS, 7 de Dezembro de 2016
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