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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA __ VARA DO 

TRABALHO DA 1ª REGIÃO 

URGENTE 

 

                                     
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - 

AFBNDES, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 14 de julho de 

1954, inscrita no CNPJ sob o nº 33.984.550/0001-41, com sede 

administrativa na Avenida                     º 100, Sobreloja, 

Mezanino, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-917, vem, 

respeitosamente, por intermédio de seus advogados e advogadas 

regularmente constituídos, que recebem intimações na cidade de 

Brasília/DF, SHIS QI 26, Conjunto 02, Casa 02, Lago Sul, com endereço 

eletrônico: controladoria@cezarbritto.adv.br, argumentando sua pretensão 

com base no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015 e 

suas normas fundamentais, com o devido acato e respeito, propor 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA  

em desfavor do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, CNPJ 33.657.248/0001-89, com 

sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e escritório central Av. República 

do Chile, 100 - Centro, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20031-917, 

o que faz pelos argumentos de fato e de direito que passa a expor. 
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1. PRELIMINARMENTE 

1.1 Legitimidade ativa 

A                          os do BNDES - AFBNDES é 

entidade civil sem fins lucrativo                                     e tem, 

por objetivo principal,                                                

das Empresas do Sistema BNDES, quais sejam o BNDES, o BNDESPAR e 

a FINAME.  

Segundo o                         Doc. 2), a AFBNDES 

tem como finalidades principais: (1                                 

                                                                      

                  2) apoiar e representar os seus associados nas             

                       s; (3) promover a de                              
de seus associados; (4                                                      

da AFBNDES; (5) proporcionar meios para aprimorar o desenvolvimento 

intelectual e social de seus associados; e (6) cooperar e es          

       mbio com entidades              

Desta feita, o Estatuto da Associação considera, 

expressamente, a hipótese                                            

                                                                            

processual.  

Ademais, a requerente possui legitimidade para a presente 

postulação preventiva, na forma do art. 5º, XXI,  da CF/88, que a 

autoriza a defender os interesses coletivos e individuais dos seus 

associados, inclusive pela via das ações coletivas, dirimindo um maior 
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número de conflitos de forma concentrada, o que melhor atende aos 

objetivos de celeridade, economia e eficácia processual. Recorde-se o que 

diz o referido dispositivo 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: 

(...) 

XXI – as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente. 

(grifos nossos) 

No presente caso, houve prévia e específica autorização - 

concedida em Assembleia realizada em 17/09/21 com os Associados, 

conforme ata em anexo (doc. 3), para o ajuizamento da presente, em 

consonância como entendimento do E.STF no RE nº 573.232.  

As Associações também estão legitimadas para ajuizar Ação 

Civil Pública pelo que diz o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85, senão veja-se: 

Art. 5º  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação 
cautelar: 

V - a associação que, concomitantemente:     

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei 
civil;       

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao 
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à 
ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos 
raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico.       (Redação dada pela  Lei nº 
13.004, de 2014) 
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(grifos nossos) 

In casu, como se demonstrou acima, a AFBNDES cumpre os 

requisitos das alíneas a) e b) do inciso V acima transcrito, portanto é parte 

legítima para propor a presente. 

Desta feita, a AFBNDES goza de legitimidade para propor a 

presente ação civil pública. 

1.2 Assistência judiciária gratuita 

A autora é associação sem fins lucrativos, nos termos do art. 

  0         VI         “ ”                             objetivo único e 

exclusivo defender apoiar, orientar, legalizar, instruir juridicamente seus 

associados, sem nenhuma finalidade lucrativa.  

Todos os recursos arrecadados são revertidos para a 

atividade fins e, nem sempre sendo suficientes para atender na íntegra 

todos os seus projetos. 

Assim, a autora, além de não possuir condições de arcar 

com eventuais custos inerentes ao presente instrumento, tem direito à 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/88 e das normas 

que regem a Ação Civil Pública e a defesa dos Direitos Metaindividuais, 

bem como do art. 98 do CPC. 

Pelo exposto, a proponente requer, respeitosamente, os 

benefícios da justiça gratuita. 

1.3 Da atuação obrigatória do Ministério Público do Trabalho 
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Em sendo a presente demanda Ação Civil Pública, é 

obrigatória a atuação do Ministério Público do Trabalho como fiscal da 

Lei, nos termos do § 1º, da Lei nº 7347/1985. 

Desta feita, com fulcro no art. 279, do CPC, esta 

Associação requer que o C. MPT seja intimado para manifestar-se. 

2. DOS FATOS 

De antemão, importa destacar que, desde março de 2020 

(Doc. 4), o BNDES estabeleceu o que chamou de “situação de 

contingência”, que teve, como consequência prática, a adoção do trabalho 

remoto para seus empregados, em razão dos riscos de contaminação pelo 

novo coronavírus no local de trabalho. 

Não obstante, importa ressaltar que o Banco sempre 

registrou que esta situação extraordinária não se configura como 

trabalho remoto, home office ou teletrabalho, mas tão somente como 

contingência. 

Pois bem, em 25.06.21, a diretoria do BNDES anunciou, 

mediante comunicado enviado aos empregados (Doc. 5), o retorno ao 

trabalho presencial nas dependências do Banco a partir do dia 1º de 

setembro do corrente ano. À época, o Banco também apresentou o que 

chamou de “diretrizes gerais” para o retorno ao regime presencial. 

Diante dessa comunicação, a AFBNDES emitiu nota1, 

também em 25.06.21, manifestando preocupação com o quadro ainda grave 

da pandemia do novo coronavírus no Brasil, criticou a ausência de pontos 

                                                 
1 Matéria disponível em: http://www.afbndes.org.br/vinc1447/editorial.htm.  
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importantes no documento de “diretrizes gerais” e anunciou reunião virtual 

com os empregados para tratar do tema. 

A referida reunião foi realizada em 28.06.21 e contou com a 

participação de uma média de 500 participantes. Os empregados também se 

mostraram preocupados com as condições sanitárias e de saúde no 

BNDES e, em geral, destacaram a importância da iniciativa de retorno ser 

acompanhada de diálogo com os funcionários e suas entidades 

representativas. 

Diante da reação dos empregados e, também, do 

recrudescimento da pandemia, sobretudo no Rio de Janeiro, onde se situa o 

edifício sede do BNDES (EDSERJ) - conforme justificativa apresentada 

pela própria empresa - a diretoria do BNDES emitiu novo comunicado 

(doc. 6), em 20.08.2021, anunciando que o retorno se daria a partir de 04 

de outubro deste ano, conforme abaixo transcrito: 

Neste contexto, informamos que o retorno continua      er 
realizado de forma progressiva, conforme as seguintes 
diretrizes:  

Grupo 1  

·                                                      
                                                              o 
de 2021.  

· No referid                                                0 
                                                        

·                                                            
                  – seu retorno, a partir de novem          
confirmado oportunamente. Mais detalhes sobre as datas e plano 
de                                         

Grupo 2  
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·                                                          
tenham idade superior a 60 anos, sejam lactantes, 
imunossuprimidos, empregados com comorbidades e 
coabitantes com imunossuprimid                               
                                                       
                                                             
                                                          
Plano de Retorno.  

Grupo 3  

· Gestantes e e                                          
                                        

Diretrizes gerais  

·                                ncias do BNDES 
empregados, visitantes e terceirizados imunizados, salvo casos 
excepcionais, conforme au                                 
              
·                                                
                                                  
                                                            
setembro, info               status de vacin                  
                                                             
trabalho presencial ou remoto, dentre outras, quando pertinente.  

·                                              o comunicadas 
aos empregados do BNDES com, no   nimo, 10 dias    
                                            
·                                                              
monitoramento dos indi                                     
                                                             
epidemio      , de modo                                       
adotadas.  

I                                                           
no aprimoramento dos documentos relativos ao Plano de 
Retorno ao Trabalho Presencial e, na pr                   
realizado webinar                                                
                                                              

Atenciosamente,  
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Ao lado do comunicado acima, a Administração do Banco 

também divulgou um documento de “perguntas e respostas” (doc. 7), o 

qual foi atualizado, pela última vez, em 16.09.2021. 

A AFBNDES reconheceu o avanço e incorporação de 

sugestões dos empregados no novo comunicado feito pelo Banco, 

entretanto, avaliou que persistem lacunas e inconsistências que que 

colocam em risco o direito à vida e à saúde dos empregados, de seus 

familiares e coabitantes, bem como demais profissionais que trabalham 

nos prédios. 

A primeira observação que a Associação faz quanto ao 

material até então apresentado pelo Banco é que ele não constitui um 

planejamento com fases e critérios predefinidos para o retorno de seus 

empregados nos 4 (quatro) escritórios do BNDES, localizados nas cidades 

do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Recife, conforme exposto mais 

adiante.  

Neste sentido, a Associação apresentou ao Subcomitê de 

Contingência (SCGN), em reunião realizada em 09.09.2021, uma lista 

com nove pautas (Doc. 8) contendo propostas a serem incorporadas pelo 

BNDES, visando à preservação da saúde dos empregados. 

Na ocasião, o Banco se posicionou de forma contrária ao 

atendimento da maioria dos pleitos e, quanto a alguns deles, afirmou que já 

estavam contemplados pelo atual “Plano”. 

O resultado dessa reunião foi levado ao conhecimento dos 

empregados do BNDES em Assembleia realizada em 17.09.2021, para 
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deliberar sobre a propositura de ação judicial referente ao retorno ao regime 

de trabalho presencial. 

Após intenso debate sobre os pontos pendentes no Plano de 

Retorno ao trabalho presencial apresentado pela Administração do BNDES, 

os empregados presentes na Assembleia aprovaram, por maioria 

esmagadora, o ajuizamento da presente ação. 

3. DO DIREITO 

A seguir, a autora discorre, um a um, sobre os pontos que 

entende ausentes ou inconsistentes no material apresentado pelo Banco e, 

com base em normativas legais, na Constituição Federal e na 

jurisprudência, formula os seus requerimentos, de modo a garantir o direito 

à saúde e à vida dos empregados do BNDES e de seus familiares.  

3.1 Suspensão do retorno ao trabalho presencial em 04 de outubro de 

2021 

Segundo comunicado pelo BNDES, os empregados com 

funções comissionadas que estejam imunizados (segunda dose da vacina + 

15 dias ou dose única + 30 dias) devem retornar ao regime presencial no  

próximo dia 04.10.2021. 

Não obstante, Excelência, a AFBNDES alerta que a situação 

do novo coronavírus ainda não está sob controle, em especial, no Rio de 

Janeiro, onde se localiza o prédio sede do BNDES e, portanto, onde se 

concentra o maior número de empregados, considerando, ainda, que a 
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chegada da variante Delta no Brasil, tem se mostrado cada vez mais 

perigosa. 

Tanto é assim que, no Rio de Janeiro, em função do avanço 

da variante Delta, a prefeitura comunicou, em 25.08.21, a suspensão da 

flexibilização das atividades, conforme reportagem abaixo: 

 Prefeitura do Rio suspende plano de reabertura por avanço da 

pandemia (https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-

08/prefeitura-do-rio-suspende-plano-de-reabertura-por-avanco-da-

pandemia) 

Na notícia, a reportagem esclarece que a prefeitura do Rio 

de Janeiro havia elaborado um plano de flexibilização de atividades que 

teria inicio no dia 02.09.21, mas que decidiu por suspendê-lo – por tempo 

indeterminado - devido ao recrudescimento da pandemia no município. 

Ainda, segundo nota técnica do Observatório Covid-19 / 

Fiocruz (doc. 9), do o início da pandemia até 31.08.2021, o município do 

Rio de Janeiro confirmou mais de 430 mil casos e 31 mil óbitos nesse 

período. Ainda segundo a publicação: 

Alguns fatores como a disseminação intensa do SARS-CoV2, 
com a circulação da variante Delta, confirmada na maioria 
dos casos testados pela vigilância genômica mostram que o 
avanço nas medidas medidas de mitigação ainda é frágil. A 
cobertura vacinal ainda é incipiente para população como um 
todo, e há evidências contundentes sobre a necessidade de 
aplicação de dose de reforço na população longeva, o que pode 
atrasar a meta inicialmente prevista de vacinar 90% da 
população adulta até outubro de 20219. Adicionalmente, há o 
diagnóstico de que a circulação de pessoas nas ruas 
atualmente é próxima ao nível pré-pandêmico. Estas duas 
circunstâncias – baixa cobertura vacinal e baixa adesão ao 
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distanciamento físico deixam a cidade do Rio de Janeiro em 
um contexto desfavorável 
 
(grifos nossos) 

Sobre o avanço da variante Delta no Rio de Janeiro, a Rede 

CORONA-ÔMICA-RJ também emitiu Nota Técnica (doc. 10) a partir 

de coleta realizada entre 09/08/2021 e 30/08/2021, conforme resumo 

abaixo: 

● Esse relatório apresenta resultados da Vigilância Genômica de 
378 genomas coletados entre as datas de 09/08/2021 e 
30/08/2021 e que representam 83 municípios do estado do Rio 
de Janeiro. Quatro amostras coletadas em municípios do estado 
do Rio de Janeiro foram oriundas de pessoas residentes nos 
estados de Espírito Santo (n = 1), Mato Grosso do Sul (n = 1), 
Minas Gerais (n = 1) e São Paulo (n = 1). 
 
● A linhagem Delta e suas sub-linhagens passaram a ser 
predominantes em todo o Estado do Rio de Janeiro. A 
B.1.617.2 (92,33%), AY.4 (0,79%), AY.6 (0,26%), AY.7.1 
(0,53%), AY.19 (0,26%), AY.20 (0,26%), AY.25 (0,79%) 
somam (95,77%) das amostras sequenciadas. 
 
●                                                   P   
(1,59%), P.1.8 (0,79%), P.1.9 (1,85%) e B.1.1.7 (0,53%). 
 
●                                                                  
um possível aumento dos casos de COVID-19 no estado, bem 
como a necessidade de adoção de medidas de 
acompanhamento e prevenção da dispersão desta variante. 
A adoção de medidas restritivas pelo estado e municípios deve 
considerar a distribuição espaço-temporal das linhagens e a 
presença de mutações clinicamente relevantes. O surgimento 
de novas mutações e variantes só pode ser evitado a partir 
da diminuição da circulação do vírus na população, refletida 
na redução do número de casos. 
 
(grifos nossos) 

Os estudos acima, de instituições reconhecidamente 

respeitadas no Brasil, apontam uma tendência de aumento de casos de 
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Covid-19 no Rio de Janeiro, inclusive da variante Delta, que é, 

comprovadamente, a cepa com maior taxa de transmissibilidade. 

Acrescente-se aos fatos acima o seguinte: a maioria dos 

empregados do BNDES que trabalham no EDSERJ vai para o 

trabalho por meio de transporte público. 

Excelência, se,  como identificou a Fiocruz, “a circulação de 

pessoas nas ruas atualmente é próxima ao nível pré-pandêmico”, fato é que 

os ônibus e metrôs do Rio de Janeiro estão lotados! 

Inclusive, sobre este tema, em seu documento de “perguntas 

e respostas”, o Banco afirmou que não daria nenhum tratamento 

diferenciado para os empregados que utilizam transporte público: 

31.                                                 
terceiros que utilizam transp                              

Esses empregados devem retornar ao trabalho presencial junto 
aos demais, de acordo com seu Grupo e Fase de retorno.  

Diante deste quadro ainda grave de disseminação do 

Coronavírus na cidade, há um temor justificável entre os empregados do 

BNDES com relação ao retorno ao trabalho presencial. 

Tal receio é corroborado pela votação expressiva alcançada 

na Assembleia de 17.09.21, em que 685 empregados disseram “sim” à 

propositura da ação! 

Desta feita, a autora requer a suspensão do retorno ao 

trabalho presencial em suas 4 (quatro) representações, prevista para o 
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próximo dia 04.10.2021, em todos os escritórios e prédios do BNDES, em 

razão da situação acima descrita.  

Tal medida demanda a interferência do Poder Judiciário 

com o fito de garantir o direito à vida e à saúde dos empregados do BNDES 

e de seus familiares e coabitantes.  

3.2 Da ausência de motivação para o retorno ao regime presencial 

Um fato que merece atenção é a ausência de motivação por 

parte da diretoria para o retorno ao trabalho presencial. 

Não há, até hoje, qualquer explicação oficial por parte da 

Alta Administração do BNDES que justifique o retorno de seus quadros ao 

regime presencial, com todas as consequências daí advindas. 

Está-se falando do BNDES, Casa responsável há décadas 

por tarefas como o planejamento econômico do país. Não há um 

documento que discorra sobre o balanço de benefícios e custos 

envolvidos no retorno, não há mesmo um parágrafo no comunicado 

divulgado aos empregados do BNDES. Mesmo os executivos concursados 

que fazem parte da Alta Administração, os superintendentes, foram 

incapazes de apresentar explicações aos demais empregados que lideram.  

A única “explicação” dada até agora foi no webnario de 

01.09.2021, em que a diretora da Área de Gestão de Pessoas e Cultura 

Organizacional (APEC), Angela Lins, disse, em síntese, que o retorno aos 

escritórios era necessário para que o BNDES “desse exemplo de retomada 

da economia”. 
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Tal justificativa não oficial parece mais uma infeliz 

referência à notícia que circulou à época do webnario sobre o desejo do 

Prefeito Eduardo Paes de reaquecer a economia no Centro da cidade do Rio 

de Janeiro, conforme abaixo:  

 Paes dá pito em Bolsonaro por Centro vazio 

(https://diariodoporto.com.br/paes-cobra-bolsonaro-por-

esvaziamento-do-centro/) 

A declaração pública do prefeito aconteceu durante o evento 

“Rio em frente”, promovido pela Fecomércio-RJ. A notícia, veiculada pelo 

“Diario do Porto”, narra que:  

O prefeito Eduardo Paes deu um pito público no presidente 
Jair Bolsonaro e pediu que ele faça o que tanto defende e 
determine a volta dos funcionários das grandes estatais 
instaladas no Centro ao trabalho presencial. Paes lembrou que 
um dos motivos do esvaziamento na região é o sistema home-

office praticado até o momento por grandes empresas do 
Governo ou de capital misto 
como Petrobrás, BNDES, Caixa e Eletrobras. 

O motivo do retorno ao trabalho presencial e, 

consequentemente, da reocupação dos escritórios do BNDES, seria, 

portanto, a grande quantidade de trabalhadores que se alimentam, compram 

e circulam pelo Centro do Rio de Janeiro. 

Excelência, em pleno segundo semestre de 2021, com mais 

de 20 milhões de casos da doença no Brasil e quase 600 mil mortos (afora 

os casos de subnotificação) em decorrência da COVID-19, o argumento 

economicista não soa mais somente mesquinho, mas também um 

verdadeiro escárnio e desrespeito com a população brasileira! 
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Ora, a tutela da vida deve se sobrepor, sempre, à ordem 

econômica. Sem vida não há economia que possa girar, não há 

trabalhadores para produzir bens, não há cérebros para pensar o país, não 

há nada! 

Ademais, o argumento baseado no pretenso reaquecimento 

da economia local (do Centro do Rio de Janeiro) ignora dois fatos: (1) o 

BNDES também tem escritórios em Brasília, Recife e São Paulo; (2) o 

BNDES, sozinho, não tem dimensão para reativar a economia do Centro do 

Rio de Janeiro; (3) não há qualquer sinal de que exista uma articulação, ou 

um plano, para trazer todas empresas para o retorno no Centro (se existisse 

por que tal plano não foi apresentado?); e (4) é um erro assumir que as 

pessoas manterão suas rotinas anteriores à pandemia (frequência de prédios 

e restaurantes fechados, etc.).  

Em resumo, está em curso um processo cujos custos são 

objetivos e possivelmente dramáticos (estamos tratando da vida e saúde dos 

empregados do BNDES!) e os benefícios são questionáveis, incertos e mal 

apresentados. Não se pode pensar o retorno ao regime presencial em função 

da vaga ideia de movimen    "                           ”            

das consequências do aumento de circulação e exposição de pessoas em 

ambientes fechados que daí decorrem.  

Nas intervenções da Srª Ângela Lins, diretora da APEC, é 

nítido o reconhecimento da produtividade do trabalho remoto no BNDES 

durante a pandemia: 
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(…) A gente sabe que o trabalho remoto na situação de 
contingência foi muito bem sucedido, né, nós conseguimos, 
enfim, enfrentar toda a questão da COVID-19. 

 A gente r            …                                       
trabalho remoto né, dentro de uma situação de contingência. Né? 
Então assim, a gente sabe dos resultados que nós conseguimos 
no BNDES, né, que permitiram aí toda adoção de medidas 
emergenciais pra contrib                            … 
recondução dos impactos da pandemia  

O presidente do BNDES, Sr. Gustavo Montezano também 

registrou, em outro webnario, realizado em 05.08.21, sua visão sobre o 

desempenho dos empregados do BNDES em trabalho remoto: 

(...) o belíssimo trabalho que o Banco fez ao longo desses 18 
meses, belíssima contribuição que a gente deu pros 
empreendedores, pras empresas e pras famílias poderem passar 
essa crise. 

Em contraste com o reconhecimento do desempenho do 

trabalho realizado remotamente, os argumentos para justificar o retorno, 

são muito menos objetivos, como se depreende da fala da Sr. Ângela Lins:  

(...) após esse período, né, de 18 meses, com a nossa atuação, a 
gente vai poder retornar pras relações mais próximas, mais 
eficientes, existe assim, uma demanda para esse retorno, né, 
assim, nosso papel é estar presente nesse momento importante 
de recuperação, nós acreditamos, assim, que a nossa volta ao 
trabalho vai permitir uma contribuição ainda maior com a 
retomada do crescimento econômico e social no Brasil tá, então 
assim, o BNDES vai dar um exemplo de superação dos efeitos 
da covid-19 pra sociedade e como instituição a gente precisa 
estar presente (...) 

(grifos nossos) 

Os argumentos da diretora parecem menos centrados na 

questão da eficiência e mais em uma preocupação deslocada sobre a 

preocupação com reestabelecer "relações mais próximas".  
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A importância aparente desse componente nas premissas 

que influenciaram a diretoria fica ainda mais clara numa intervenção do 

presidente do BNDES no primeiro seminário: 

(...) porque a gente vai estar junto e esse contato humano é 
muito importante pra gente. Ainda mais aqui no BNDES, que a 
gente trabalha junto há muito tempo, somos um povo latino, 
somos um povo caloroso 

A questão não é julgar a importância ou verdade dessas 

afirmações, mas destacar que elas são deslocadas dada a preocupação 

dos empregados com sua saúde!  

Junto com essa impressões sobre a importância da 

proximidade (não para a produtividade, mas para as relações humanas) 

agrega-se um juízo sobre o fim da pandemia, que fica expresso em outra 

fala da Srª Angela: 

(...) a gente acredita, né, que acabando a questão da 
contingência, né, acabando a questão sanitária, estando sob 
controle, é importante nós retornarmos ao trabalho. 

O presidente do Banco, da mesma forma, afirma que:  

(...) esse contato, essa presença é fundamental pra gente estar 
celebrando o final dessa pandemia e celebrando a atuação 
destacada e reconhecida que o Banco fez e que todos nós 
fizemos ao longo dessa crise. (...) 

Ora, o que os empregados não entendem é que se assuma 

que a pandemia acabou quando isso não aconteceu. 

Ademais, o BNDES, enquanto empresa pública federal, 

subordina-se aos princípios da Administração Pública (art. 37, caput e 

seguintes, da CF/88), dentre os quais estão a eficiência, a economicidade, 
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a publicidade e a motivação dos atos administrativos, conforme 

transcrição abaixo: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte:   

(grifos nossos) 

Ora, não pode o banco simplesmente determinar o retorno 

ao regime presencial sem apresentar, de forma técnica, clara e transparente, 

as razões que o levaram a tomar essa decisão, considerando, ainda, o 

cenário de pandemia no País, que ainda suscita a necessidade de observar 

mitigadores de risco à saúde pública. 

Outrossim, o art. 19, da Lei nº 8.213/91, prevê que é dever 

do empregadores fornecer informação pormenorizada sobre os riscos 

das operações que executa e que tem potencial impacto na saúde dos 

trabalhadores, conforme abaixo: 

Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou 
pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 
do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o trabalho.  

§ 1º                                                       
                                                            
trabalhador. 

 
(...)  

§ 3º                                                       
                                       e do produto a 
manipular; 
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(...) 

(grifos nossos)  

As perguntas que ficam no ar, entre os empregados do 

BNDES, são: (1) por que reocupar os escritórios agora, quando a 

pandemia segue sendo um perigo para a saúde pública?; (2) por que 

“       ”                       ica, que conta com a necessidade de 

uso de elevadores, máquinas e bens de consumo em 4 (quatro) 

escritórios?; e (3) o trabalho remoto tem causado algum prejuízo e/ou 

queda de produtividade que justifique a retomada do regime 

presencial? 

Tais perguntas permanecem sem resposta por parte do 

Banco. Quanto à segunda pergunta, inclusive, os dados de 2020 

demonstram que o rendimento/produtividade dos empregados do BNDES 

naquele ano foi superior ao do ano de 2019, ou seja, o trabalho remoto 

aumentou a capacidade produtiva dos trabalhadores, e não o 

contrário. 

Para exemplificar: os desembolsos do BNDES, cerca de R$ 

65 bilhões, foram maiores em 2020 do que em 2019. Os Indicadores 

Corporativos (KPI's) fixados pela Administração do Banco em itens como 

“                I             ”  “           P                        ”  

“V                                   ”  “                          

                                ”                                     

135% (contra 77% em 2019, 92% em 2018, 100% em 2017). 
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Registre-se, ainda, que, com o retorno ao trabalho 

presencial, o Banco ainda deverá arcar com as despesas administrativas em 

todas as suas unidades.  

É dizer, ao convocar os empregados para o trabalho 

presencial já em outubro de 2021, sem qualquer motivação/justificativa, o 

Banco viola o art. 50, caput e inciso I, da Lei nº 9.784/99, abaixo 

reproduzido: 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

(...) 

(grifos nossos) 

Assim, o Banco viola os princípios da Administração 

Pública, em especial o da publicidade, da economicidade e  da 

eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/88, o que justifica a 

intervenção do Poder Judiciário para garantia dos direitos fundamentos à 

informação, à vida e à saúde dos empregados do BNDES, de seus 

familiares e coabitantes.  

A suspensão do retorno no dia 04.10.21, ademais, se impõe 

como necessidade de garantia da vida e da saúde, as quais são 

salvaguardadas pela Constituição Federal e pela legislação brasileira. 

A saúde é direito social e deve ser garantida a todos os 

cidadãos, inclusive em face dos riscos inerentes ao trabalho, conforme arts. 

6º, caput e 7º, XXII, da CF/88: 
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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: 
 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança; 

Por sua vez, os arts. 196 e 225, da CF/88, protegem os 

cidadãos brasileiros em seu direito à saúde e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado: 

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. 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. 

Outrossim, há um compromisso legal das empresas com a 

garantia da saúde, previsto nos arts. 157, da CLT: 

Art. 157 - Cabe às empresas:      

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segura      
medicina do trabalho; 

 
II -                                                              
                                                                 
                         

 
III -                                                        o 
regional competente; 
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IV -                                                       
competente. 

Também  Lei nº 13.979/2020, em seu art. 3º-J, estabelece a 

necessidade de adoção, pelo Poder Público, empregadores ou contratantes, 

de medidas para preservar a saúde e a vida dos profissionais essenciais 

ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. 

Art. 3º-J  Durante a emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019, o poder público e os 
empregadores ou contratantes adotarão, imediatamente, medidas 
para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais 
considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção 
da ordem pública. (Incluído pela Lei nº 14.023, de 2020) 

Assim, pelo acima exposto e considerando o perigo do 

retorno ao regime presencial ainda em 04.10, a autora requer, ao Poder 

Judiciário, que suspensa o retorno dos empregados do BNDES em todos 

os seus escritórios, nesta data, até que as condições de saúde em São 

Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro permitam, estando esse retorno 

condicionado, também, às medidas de garantia da saúde e da vida 

sobre as quais se comenta a seguir. 

3.3 Trabalho híbrido (“rodízio” ou “revezamento”) 

O trabalho híbrido é uma tendência mundial e a pandemia 

do novo coronavírus acelerou a sua implementação nos escritórios das 

grandes empresas ao redor do mundo. 

A PWC, em pesquisa publicada este ano2, a partir de 

entrevistas com 133 executivos e 1.200 funcionários, entre novembro e em 

                                                 
2 Disponível em: https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/us-remote-work-survey.html#content-free-
1-0f39 . Acesso em 27/09/2021. Tradução nossa. 
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dezembro de 2020, constatou que a maioria das empresas está 

caminhando em direção a um regime de trabalho híbrido. 

Segundo a empresa, ainda, esse modelo abrange a 

flexibilidade que muitos dos funcionários - e alguns empregadores - 

anseiam, depois de meses trabalhando em casa em razão da pandemia da 

Covid-19. 

Por sua vez, a Microsoft publicou, recentemente,   “ 0   

W  k T     I    “3, um estudo que contou com a participação de mais de 

30 mil especialistas, CEOs e trabalhadores em 31 países, e teve como 

objetivo compartilhar as estratégias da empresa no que tange à aplicação do 

trabalho híbrido. 

Em relação às conclusões da referida pesquisa, a Microsoft 

revela que o regime híbrido de trabalho pode ser uma ótima oportunidade 

para aquecer a economia mundial em diversos setores. Ademais, afirma 

que tal regime pode, possivelmente, favorecer o surgimento de novas 

profissões e desenvolvimento de novas competências.  

No Brasil, muitas empresas têm adotado esse sistema, 

inclusive como forma de minorar os riscos causados pela COVID-19 no 

ambiente de trabalho. 

Em matéria divulgada por O Globo, em agosto do ano 

corrente, empresas como a Vale, a GSK CH Brasil, a Funcional, a 

Unimed-Rio e a Oi, estão entre aquelas que adotaram o modelo híbrido 

em seus ambientes de trabalho. Dois trechos da matéria chamam a atenção: 

                                                 
3 Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-
work?linkId=100000037311276 . Acesso em 23/08/2021. 
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Algumas empresas como a far                        
     aram o ret                                              
                                         brido. Andressa 
Tomasulo, do RH, explica que,                       
                                                      
                              amento.  

(...) 

                                                             
emprega             parte dos func            0          
office permanente,                                         o se 
preferir. O restante do quadro, mais voltado para o atendimento  
                                                              
           se daria no ano que vem, q                      
                            .  

(grifos nossos) 

É dizer, o regime híbrido não só é uma tendência global, em 

termos de organização do trabalho, mas também uma exigência de saúde e 

segurança, eis que a população brasileira conta com 40,99 % de pessoas 

vacinadas com a 2ª dose4 e as aglomerações em transportes públicos e nos 

escritórios favorecem a circulação e mutação do SARS-Cov-2, que causa a 

Covid-19. 

Entre as empresas estatais, a Petrobrás já está 

implementando o regime de trabalho híbrido. Segundo matéria 

divulgada pela Exame5, a empresa fez uma pesquisa interna e constatou que 

82% dos funcionários mostrou interesse em adotar o teletrabalho de até três 

dias. E mais: 

(...) 

                                                 
4 No Rio de Janeiro, 38,71%; em São Paulo, 54,63%; em Recife, 35,21% e em Brasília, 37,99%, 
conforme dados publicados em O Globo, de 28.09.2021.  
5 Disponível em: https://exame.com/carreira/petrobras-anuncia-plano-para-adotar-home-office-
permanente/. Acesso em 27.09.2021. 
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Na pesquisa, 60% dos empregados disseram que a produtividade 
aumentou durante o período de quarentena e 34% viram uma 
manutenção da produtividade. Entre as vantagens, os 
funcionários apontaram o menor risco de exposição à Covid-
19 (92%), ausência de deslocamento para o escritório (91%) e 
melhor qualidade de vida (64%). 

(...) 

 A vantagem apontada pelo maior número de empregados da 

Petrobrás é, justamente, a menor exposição à COVID-19, preocupação que 

é compartilhada pelos empregados do BNDES. 

Em pesquisa interna realizada pela AFBNDES, de 27 a 

29/07/21, a tendência se confirmou de forma extraordinária. Segundo 

notícias divulgadas no Vínculo (jornal da AFBNDES)6, 95% dos 

empregados apoiam a posição da AFBNDES de que agora é o momento 

de discutir o trabalho híbrido.  

Ainda, quase 97% dos empregados concordam que o 

sistema de trabalho híbrido deva constar do processo de retorno ao 

trabalho presencial. 

Os números são bastante expressivos e indicam uma 

necessidade premente entre os empregados, os quais certamente 

identificam os riscos da exposição à COVID-19, seja no trajeto até o 

trabalho, seja nos escritórios em si. 

Pois bem, em seu documento de “perguntas e respostas”, o 

BNDES abordou o regime de trabalho híbrido e as hipóteses de 

revezamento da seguinte forma: 

                                                 
6 “O que revela a enquete realizada pela AFBNDES sobre AJT, sistema híbrido e retorno ao trabalho 
presencial”, matéria disponível em: http://www.afbndes.org.br/vinc1452/editorial.htm.  
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36. Have                                           
                                              

                                                      
                                                      -       
                    0          por                        
             0                                        P       
 0                                                    ermitir o 
retorno gradativo nos primeiros meses de retorno ao trabalho 
presencial. Revezamento entre equip              
organizado pelos gestores caso a quantidade de pessoas 
previ                                                     
capacidade estabelecida.  

40. Haverá a possibilidade de trabalhar remotamente alguns 
dias da semana ou parte do dia? 

Em um primeiro momento, não haverá 
necessidade/possibilidade de trabalhar remotamente alguns 
dias da semana ou parte do dia. No entanto, futuramente, para 
possibilitar a limitação de empregados em cada um dos andares, 
conforme o limite máximo a ser estabelecido para o período, a 
organização de revezamento entre as equipes poderá ser 
avaliada. 

(...) 

47.Por que o Banco não irá adotar o trabalho híbrido para o 
retorno ao trabalho presencial? 

O retorno gradativo se dará considerando apenas empregados 
imunizados, após o atendimento dos empregados pelo Plano 
Nacional de Imunização e sua proteção vacinal. Essa condição, 
em conjunto com as medidas adotadas e o Protocolo de 
Prevenção à Covid-19 do BNDES, confere segurança ao 
empregado e não requer a implementação do trabalho 
híbrido imediatamente. Esse tema, no entanto, está em 
estudo por um Grupo de Trabalho conduzido pela APEC, 
conforme explicado na questão 55. 

(...) 

56. Por que o trabalho híbrido não foi estruturado durante o 
período da contingência? 

Estudos sobre o trabalho remoto vêm sendo conduzidos pela 
APEC e se encontram em fase de discussão com a administração 
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do BNDES, que optou por tratar o tema de forma paralela à 
discussão sobre o retorno presencial. Tão logo haja a formatação 
de uma proposta, a mesma será devidamente apresentada aos 
empregados. 

A posição do Banco quanto à possibilidade de revezamento 

entre equipes de trabalho é, no mínimo, dúbia, porque afirma que “a 

organização de revezamento entre as equipes poderá ser avaliada”, 

conforme se atinjam os limites de lotação por andar/localidade, mas não 

diz, expressamente, que essa regra deverá ser aplicada, o que seria o 

correto enquanto afirmação de uma diretriz. 

Assim, permanece uma imensa insegurança entre o grupo 

de empregados que retornaria ao presencial no próximo dia 04.10, eis que, 

a empresa, por outro lado, afirmou, categoricamente, que “em um primeiro 

momento, não haverá necessidade/possibilidade de trabalhar remotamente 

alguns dias da semana ou parte do dia”. 

Por que não implementar desde já, ao longo do mês de 

outubro, o revezamento entre as equipes? Por que esperar até o limite da 

capacidade para, então, avaliar a possibilidade de se realizar o 

revezamento?  

Excelência, não há por que operar no limite do risco e 

expor, ainda mais, os empregados do BNDES, seus familiares e 

coabitantes!  

De forma a corroborar sua argumentação, a autora cita a 

Norma Regulamentadora nº 01, com redação dada pela Portaria SEPRT 

nº 6.730, que entrou em vigor em 12.03.21, a qual, em seu item 1.4.1, III, 

impõe as seguintes obrigações ao empregador: 
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1.4.1 Cabe ao empregador: 

 
(...) 

 
 
III                   trole dos fatores de risco,              
                                                        ; e 

 
(...)  

Em igual sentido, em seu item 1.5.5.1.2, a), a NR-01 dispõe 

o seguinte: 

1.5.5.1.2 Quando comprovada pela                             
                                                             
esta                                      -              
                                                          
complementar ou emergencial,           r adotadas outras 
medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:  

a)                                                        
trabalho;  

(...) 

(grifos nossos) 

Pelo exposto, a AFBNDES requer que o Banco apresente 

Plano de Retorno ao Trabalho Presencial onde afirme, de forma assertiva, 

que implementará o sistema de revezamento em todos os seus 

escritórios, a partir do retorno do primeiro grupo de empregados ao 

regime presencial, prevendo o trabalho remoto em, pelo menos, dois dias 

da semana, o que já reduziria sobremaneira a ocupação do prédio e, 

consequentemente, os riscos de contaminação. 

3.4 Das condições de funcionamento do ar-condicionado nos escritórios 

do BNDES 
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O ar-condicionado é um dos meios mais perigosos para a 

transmissão do SARS-Cov-2 nos escritórios fechados. Ao mesmo tempo, 

com a proximidade do verão no Rio de Janeiro e o calor nas outras 

unidades do BNDES, trabalhar sem o ar-condicionado torna-se 

impraticável.  

Assim, é necessário que o Plano de Retorno ao Trabalho 

Presencial do BNDES preveja a realização de um estudo técnico sobre as 

condições de funcionamento do ar-condicionado no Edserj e nos demais 

escritórios do Banco. 

O tema foi abordado da seguinte forma no documento de 

“perguntas e respostas” do BNDES: 

18.                                                   
                                                    
                 

                                                            
             -                                                
No                                                              
          abelecido pela Anvisa e atende ao recomendado pela 
OMS (Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation 
in the context of Covid-19).  

Ora, em primeiro lugar, afirmar que o nível de troca de ar 

está de acordo com o recomendado pela Anvisa e pela OMS não impede 

que o ar-condicionado contribua para “alastrar” o vírus pelos ambientes 

fechados. 
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Nos aviões e em salas de cirurgia, usa-se o filtro HEPA7, 

que permite alta eficiência na separação de partículas, eliminando mais de 

95% das impurezas infecciosas.  

Não é este o caso do sistema de ar dos escritórios do 

BNDES, portanto para que haja maior segurança entre os empregados, é 

preciso que, antes do retorno ao trabalho presencial, o Banco apresente 

o laudo técnico produzido, de forma que a AFBNDES e o conjunto dos 

empregados possam analisar o seu conteúdo e, se necessário, solicitar, 

também, a elaboração de laudo que possa contribuir com o já encomendado 

pela Administração. 

Como não havia previsão de realização estudo técnico no 

documento de “perguntas e respostas”, na reunião com o Subcomitê de 

Contingência, realizada em 09.09.2021, a diretoria da AFBNDES 

apresentou esse ponto para discussão, ao que foi respondida, pelos 

representantes do Banco, que o laudo seria disponibilizado aos 

empregados, mas não disseram quando e nem como. 

Assim, em nome da transparência e de forma a contribuir, 

mais uma vez, para a salvaguarda dos direitos à vida e à saúde, a requerente 

solicita que o Poder Judiciário determine a elaboração de laudo técnico 

acerca das condições do ar-condicionado e, também, a disponibilização 

desse laudo aos empregados antes do retorno ao trabalho presencial. 

                                                 
7 “Podem os filtros de ar HEPA capturar o Coronavirus?” (tradução nossa), matéria disponível em: 
https://www.nytimes.com/wirecutter/blog/can-hepa-air-purifiers-capture-coronavirus/. Acessado em 
27.09.2021. 
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3.5 Retorno opcional para coabitantes com imunossuprimidos, 

gestantes, lactantes e PCDs 

Excelência, como dito anteriormente, não é somente a saúde 

e a vida dos empregados do BNDES que se pretende proteger com a 

presente ação civil pública, mas também a de seus familiares e coabitantes. 

Quanto a este tema, o Banco apresentou as seguintes 

respostas em seu documento: 

7. Coabito com pessoas do grupo de risco ou que ainda     
foram vacinadas                 -                            
                                                        
                segunda dose). Terei que voltar ao trabalho 
presencial?  

Como regra geral, apenas empregados que coabitam com 
pess                                                 
                                                  
                         

                                                           
                                                              
                                                          
qual declara coabitar.  

Os documentos devem ser encaminhados ao e-mail 
ambulatoriomedico@fapes.com.br,                             
           P     

                                                     P     
Nacional de Operacionali         V                       -   
                         

                                                          
            P                             P   – 21.3820-
5454), incluindo consulta d                                
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Pois bem, aqui tem-se um ponto crítico e contraditório nas 

diretrizes apresentadas pelo Banco. Veja-se o que diz o primeiro ponto do 

documento de “perguntas e respostas”: 

1. Quando devo retornar ao Banco?  

                                                   0  0       
0   0                                                         
                                                    
apresentem n                                               
                    P                  

                                                          
                                           0             
                  ca.  

       d                           comorbidades de risco 
para Covid-19, empregados com 60 anos ou mais, lactantes, 
imunossuprimidos e empregados que coabitam com pessoas 
imunossuprimidas ou gestantes.  

P                                        a (NU e NM) qu  
                                                         
                                      

                                                          
permanecer obrigatoriamente em trabalho remoto, sendo vedado 
seu retorno ao trabalho presencial                       

(...) 

(grifos nossos) 

Ora, se as condições de especial atenção se referem às 

pessoas que possuem comorbidades de risco para Covid-19, empregados 

com 60 anos ou mais, lactantes, imunossuprimidos, por que, então, o 

retorno ao trabalho presencial será opcional somente para os 

empregados que coabitam com pessoas imunossuprimidos ou 

gestantes? 
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Não há lógica nesse raciocínio! 

Imagine, Excelência, que um empregado que convive com o 

pai de 80 anos em casa, estaria obrigado a trabalhar presencialmente, 

correndo o risco de contaminar o ente querido que é vulnerável à Covid-19. 

Ou a situação da empregada que reside com o marido diabético, o qual 

correrá grande risco da mesma maneira. 

Como resposta a estes questionamentos, na reunião de 

09.09, os representantes do Banco afirmaram que cada caso poderia 

ser submetido ao SCGN, o qual faria uma avaliação subsidiado pela 

FAPES.  

Ora, não há sentido em estabelecer uma regra geral de 

retorno opcional para uns empregados e tratar como exceção os casos de 

outro grupo de empregados. Fazê-lo seria, na prática, violar o princípio da 

isonomia (art. 5º, caput, da CF/88). 

Quanto às pessoas com deficiência (PCDs), além do risco 

de contaminação, há cuidados especiais que precisam ser realizados, a 

exemplo das pessoas cadeirantes, das pessoas com deficiência mental, entre 

outros grupos, o que demanda, igualmente, que o Banco estabeleça o 

retorno facultativo ao trabalho presencial também para os empregados 

que coabitam com essas pessoas. 

Diante do exposto, o pleito da requerente é simples: que o 

BNDES incorpore ao Plano de Retorno ao Trabalho Presencial previsão 

expressa estabelecendo que o retorno ao regime presencial é opcional para 

empregados coabitantes com PCDs, lactantes, pessoas acima de 60 
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anos, pessoas com comorbidades, bem como impunossuprimidas e 

gestantes, que já constam no Plano. 

3.6 Trabalho remoto obrigatório para coabitantes com crianças 

menores de 12 anos e filhos atípicos 

O tema dos filhos abaixo de 12 anos causa imensa 

preocupação aos empregados do BNDES, por duas razões principais: (1) as 

aulas virtuais, muitas vezes, exigem o acompanhamento dos pais; e (2) 

ainda não há perspectiva concreta de vacinação de crianças abaixo de 12 

anos no Brasil. 

Depois de mais de um ano e meio em trabalho remoto, as 

famílias já se habituaram à dinâmica em casa, aos cuidados e ao 

acompanhamento pedagógico das crianças.  

Ademais, o tema da vacinação de crianças ainda é novo em 

todo mundo. A Pfizer, por exemplo, deve pedir autorização para vacinar 

menores de 12 anos nos EUA8 e, no Brasil, a imunização dessa faixa 

etária ainda dependeria de autorização da ANVISA. 

O que no início da pandemia do novo coronavírus não era 

tido como uma preocupação tão grande, nos últimos meses tem se 

tornado um problema assustador em muitos países, como o Brasil. Os 

efeitos da COVID-19 em crianças são, ainda, pouco conhecidos pela 

comunidade científica mundial, porém estudos há que apontam resultados 

                                                 
8 “Pfizer pedirá autorização para vacinar menores de 12 anos em poucos dias, diz CEO”, matéria 
disponível e,: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/pfizer-pedira-autorizacao-para-vacinar-menores-de-12-
anos-em-poucos-dias-diz-ceo/. Acessado em 28.09.2021 
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preocupantes, como este artigo publicado no Jornaul of hospital Medicine, 

cujo trecho conclusivo se transcreve abaixo: 

Entre crianças e adolescentes apresentados ao hospital das 
crianças dos Estados Unidos com COVID-19, 20% foram 
hospitalizadas; destas, 21% receberam cuidados na UIT. 
Crianças mais velhas e adolescentes tiveram menor risco de 
hospitalização mas doenças mais severas quando hospitalizadas. 
Houve diferenças de gravidade entre as doenças a depender da 
raça e etnicidade, bem como presença de comorbidades 
específicas. Esses fatores devem ser levados em consideração 
para priorização da mitigação e estratégias de vacinação.9 

(tradução nossa) 

Segundo matéria divulgada pelo Intercept10, de janeiro a 

julho de 2021, o Brasil registrou o segundo maior número de mortes de 

crianças de 10 a 19 anos, por Covid-19, depois do Perú, conforme 

transcrição abaixo: 

Somente em 2021, mais de 1.500 jovens entre 10 e 19 anos 
morreram de covid-19 até julho, dado mais recente disponível. 
Até maio, foram quase mil crianças de zero a nove anos. Isso 
significa que, a cada 1 milhão de crianças nessa faixa etária 
no Brasil, 32 perderam a vida para a doença – é a segunda 
maior taxa de óbitos no mundo – o Peru ocupa o primeiro 
lugar, com o índice de 41 mortes de crianças por milhão. 

Dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica 
da Gripe, o Sivep-Gripe, mostram que 1.457 crianças de zero a 
12 anos morreram de Síndrome Aguda Respiratória Grave 
desde o início da pandemia. O número parece baixo, se 
comparado ao total de mais de 570 mil brasileiros mortos por 
covid-19, mas, nesta entrevista feita simultaneamente com os 
pesquisadores Ferrante e Schrarstzhaupt, eles foram unânimes 

                                                 
9 “Fatores associados com a gravidade da doença da Covid-19 em crianças e adolescentes 
estadounidenses”, artigo disponível em: 
https://www.journalofhospitalmedicine.com/jhospmed/article/245964/hospital-medicine/factors-
associated-covid-19-disease-severity-us-children. Acessado em 28.09.2021 
10 “Crianças nunca estiveram tão em risco na pandemia quanto agora”, matéria disponível em:   
https://theintercept.com/2021/08/19/criancas-volta-aulas-maior-risco-morte-
coronavirus/?utm_campaign=later-linkinbio-theinterceptbrasil&utm_content=later-
19886497&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio. Acessado em 28.09.2021. 
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e em dizer que os casos de covid-19 vão aumentar por causa 
da variante delta. E que as escolas não conseguem adotar 
qualquer medida de segurança capaz de proteger quem não 
foi vacinado – e sequer têm previsão de ser – contra o 
coronavírus. Eles estimam que, com mais crianças e 
adolescentes sendo expostos ao vírus nas escolas, o número 
de mortes nesse grupo vai aumentar. 

O exemplo vem dos Estados Unidos. Com cerca de 50 milhões 
de crianças menores de 12 anos e que, por causa da idade, não 
têm autorização para serem vacinadas,    “                     
covid-19 estão disparando ao lado de casos entre adultos não 
          ”, segundo reportagem da revista The Atlantic. 
De 15 de julho a 5 de agosto, o número de casos de covid-19 
entre crianças até 12 anos saltou de 38.600 para 93.800, e as 
hospitalizações nessa faixa etária atingiram o maior índice desde 
o início da pandemia no país. 

No Brasil, não há informação consolidada sobre o número de 
casos de covid-19 por faixa etária, mas um banco de dados que 
reúne informações do e-SUS e do Sivep-Gripe mostra que existe 
uma tendência de aumento nos resultados positivos de exames 
RT-PCR para covid-19 feitos em crianças e adolescentes até 18 
anos, principalmente entre aqueles de 10 a 14 anos. Já nas faixas 
etárias maiores, a curva se mantém estável ou descendente. 

Dados do Ministério da Saúde também indicam que as 
internações por covid-19 de crianças menores de cinco 
anos aumentaram 191% a partir de fevereiro de 2021. Até 
julho, foram mais de mil hospitalizações este ano, número que já 
supera o de 2020 inteiro. 

(grifos nossos) 

Portanto, o risco de contaminação dessas crianças menores 

de 12 anos, em especial as que demandam cuidados especiais e 

participação ativa dos pais nas atividades cotidianas, é muito grande. 

Com relação aos filhos atípicos, ou seja, aqueles autistas 

(TEA), com paralisia cerebral, entre outros diversos e síndromes, este 

cuidado e atenção dos pais é ainda mais necessário e a mudança de rotina 
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brusca certamente causará imensas dificuldades para serem administradas 

no ambiente doméstico. 

Em seu documento de “perguntas e respostas”, o Banco 

abordou o tema do seguinte modo: 

39.                                                         
foram retomadas. Poderei permanecer no trabalho remoto?  

                                                               
seguindo                     s que os demais empregados de 
seu Grupo e sua Fase de retorno.  

É dizer, não há maiores preocupações com este público de 

empregados e seus filhos, mas a realidade que se aproxima tem assustado, 

com razão, muitos pais preocupados com a educação, a saúde e a vida de 

seus filhos. 

Diante deste cenário, a AFBNDES também levou esta 

demanda para a reunião do dia 09.09 com o SCGN, entretanto, a resposta 

foi que o Banco estava irredutível quanto a essa possibilidade, eis que 

muitos empregados possuem filhos abaixo de 12 anos. 

No entanto, o Banco não forneceu o quantitativo de 

empregados com filhos nessa faixa etária e, mesmo que sejam “muitos”, 

isso não justifica obrigar esses pais e mães a retornarem ao regime 

presencial, expondo seus filhos à contaminação no retorno para casa. 

Importante recordar que o art. 227, da CF/88, prevê que é 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o 

direito à vida, à saúde, à educação, entre outros direitos, senão veja-se: 
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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.         (Redação dada 
Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 

Já a obrigatoriedade (e não faculdade), neste caso, se 

justifica pelo dever de proteção destinado às crianças no Estado 

Brasileiro, inclusive previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), que inaugurou um paradigma ainda mais protetivo nessa matéria. 

Ora, se as gestantes estão obrigadas, pelo atual plano, a 

permanecerem em casa, certamente pela justificativa de proteção aos 

direitos do nascituro (e da gestante, mais vulnerável durante o período da 

gestação e, também, ao longo da lactação), então a mesma lógica vale 

para obrigar os pais e mães de crianças até 12 anos a ficarem em casa e 

não exporem os mesmos ao perigo da contaminação, em especial porque 

este grupo ainda não foi introduzido no Plano Nacional de Vacinação. 

As exceções à regra de obrigatoriedade podem ser 

formuladas, pelos empregados, aos órgãos competentes do Banco, de modo 

a verificar se aquele(a) empregado(a), ao retornar ao regime presencial, não 

oferecerá riscos às crianças que com ele(a) coabitam. 

Pelo exposto, a requerente solicita, ao Poder Judiciário, que 

determine a inclusão, no Plano de Retorno do Banco, da obrigatoriedade do 

trabalho remoto (em home office) para os empregados que tenham filhos 

abaixo de 12 anos e atípicos. 
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3.7 Testagem periódica e em massa 

Sobre este tema, em seu documento de “perguntas e 

respostas”, o Banco respondeu sobre o tema da seguinte forma: 

17.                                               
                                                           
de                                                     
                                  

  P                  0      TP                     onomia, 
de 18/06/2020, estabelece que                             
testagem laboratorial para a COVID-19 de todos os 
trabalhadores como condicionante para retomada das atividades 
presenciais                                                
             ser realizada nos casos selecionados, de acordo 
com os protocolos oficiais estabelecidos e informados no Plano 
de              P                                   
Ocupacional (PCMSO) do sistema BNDES.  

       T                           I           T          IT  
       0                        IT                       
                                   dos                     
               

    P                                                      
                                         P          
P                                                           
                                  . I                           
                                                          
                                                       
                                                    .  

                                                a,     P       
                                                       -       
         T-P                                               
presencial, dada a inviabilidade de tal medida. No entanto, 
                                                    
apre                                                      
de testagem no plano de retorno, sendo certo que existe 
                                                         
pela equipe de medicina do trabalho.  
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As normas do Ministério da Economia acima referidas não 

falam, em nenhum momento, em proibição da testagem periódica. Elas 

tampouco “não recomendam” que se adote esse expediente. 

Inclusive, no item 12.1.1.1, a Portaria Conjunta SEPRT/MS 

nº 20/2020, estabelece que 12.1.1.1 “Quando adotada a testagem de 

trabalhadores, esta deve ser realizada de acordo com as recomendações 

do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia e 

interpretação dos resultados”. 

Portanto ela considera, expressamente, a possibilidade das 

empresas adotarem a testagem periódica. 

Em seu guia técnico interno sobre vacinação da COVID-19 

(Doc. 11), o MPT elencou normas regulamentadoras que devem ser 

observadas no PPRA e no PCMSO das empresas, senão vejam-se: 

Ademais, a Norma Regulamentadora n. 09, que trata do 

PPRA – determina que esse documento contenha, dentre outros, 

a                                                      
existentes no ambiente de trabalho (item 9.3.1).  

Considera como riscos ambientais                               
                                                          
                                                               
                                                  
trabalhador”.  

                                                           
                                                     
                          s que admitam trabalhadores como 

empregados, do                                      
Ocupacional (PCMSO),                              
                                                              
7.1.1).  
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Pois bem, o Banco, no item 17 do seu documento de 

“perguntas e respostas”, já acima transcrito, menciona a necessidade de 

incorporação do programa de vacinação no PCMSO da empresa.  

Não obstante, a NR-32, ao tratar do PCMSO, estabelece o 

seguinte: 

           P                            -07, e observando o 
disposto no inciso I do item 32.2.2.1, deve contemplar: 
                                                         
                                                             
item 32.2.2;  

                                               os traba          
                                                           
                            
                                                        
expostos; 
                            

                                                                 
                                    P      
                                                       
                                                            

                                                         
c) o tratamen                                               
                                                               
pertinentes; 
                                                             
                               
                             atendimento dos trabalhadores; 
                                                         
                                                       
                                             

É dizer, as normas regulamentadoras que tratam do PCMSO 

corroboram a tese de que deve haver programa de vacinação.  

Não obstante, o que se está argumentando, Excelência, é 

que, para o caso do BNDES e de seus escritórios, a testagem periódica, 
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em massa, dos seus empregados, é medida exequível, pela capacidade 

econômica da empresa, e necessária, pela grande probabilidade de 

contaminação em escritórios fechados e com ar-condicionado. 

Ademais, não está claro, no documento acima transcrito, em 

quais casos a FAPES vai realizar os testes com RT-PCR. Data vênia, “a 

                                                      ” não é 

informação assertiva o suficiente para constar em um Plano de Retorno que 

dê segurança aos empregados. 

Por fim, o Banco admite que houve questionamentos quanto 

à protocolo de testagem e que ainda não houve resposta da FAPES sobre. É 

dizer, trabalha com a possibilidade de haver um protocolo de testagem que 

auxilie na prevenção da contaminação dentro dos escritórios do BNDES.  

Além dos pontos já elencados acima, a proponente indica 

que, em TAC celebrado entre o Frigorífico Better Beef e o MPT, em 

Presidente Prudente-SP, a empresa se comprometeu com as seguintes 

medidas, relatadas em matéria do G111, senão vejam-se: 

O acordo inclui três testagens em massa de todos os 
empregados, incluindo os terceirizados fixos, que serão 
realizadas em intervalos de 10 dias, com início previsto em 1º de 
setembro, salvo se houver indisponibilidade de testes. 
 

                                                 

11 “Em acordo com o MPT, frigorífico se compromete a fazer testagem em massa de 
funcionários para o diagnóstico da Covid-19”, matéria disponível em: 
https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2020/08/24/em-acordo-com-
o-mpt-frigorifico-se-compromete-a-fazer-testagem-em-massa-de-funcionarios-para-o-
diagnostico-da-covid-19.ghtml. Acessado em 28.09.21. 
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O tipo de testagem para o diagnóstico da Covid-19 deverá ser o 
de RT-PCR – teste realizado através de coleta que indica se a 
pessoa está contaminada no momento de sua realização. 
 
(...) 
 
Após a realização das três testagens, previstas para acontecer 
dentro do prazo de 30 dias, o frigorífico deverá implementar 
uma política de testagem periódica de empregados que forem 
enquadrados como casos suspeitos ou prováveis, a partir de 
indicação de médico da empresa ou de médicos não vinculados 
à empresa – do Sistema Único de Saúde (SUS) ou particulares. 

 
Para os trabalhadores que mantiverem rotina de trabalho 
presencial e desempenharem atividades em ambientes 
compartilhados, a empresa deverá implementar rotina de 
testagem rápida sorológica (IGG/IGM), que deverá ser 
apresentada ao MPT até o dia 31 de agosto. 
 
(...) 
 
O TAC prevê a adoção de escalas de revezamento, sistemas de 
rodízio e flexibilização de jornada de trabalho, a fim de evitar 
aglomerações, além de medidas de controle do uso de vestiários e 
refeitórios, tendo o mesmo objetivo. 
 
(...) 
 
Além do isolamento domiciliar dos funcionários que testarem 
positivo, também deverá garantir o afastamento de todos os 
trabalhadores que tenham tido contato direto com o infectado, em um 
raio mínimo de 1,5 metro, até confirmação negativa de contaminação, 
sem prejuízo da remuneração. 
 
(grifos nossos) 

 

Excelência, o exemplo do TAC acima, guardadas as 

diferenças entre as dinâmicas de trabalho da empresa em questão e do 

BNDES, fornece contribuições relevantes para o presente caso. 

Atesta, também, que é possível estabelecer, no Plano de 

Retorno, um protocolo de testagens periódicas que ajudem na prevenção da 
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da COVID-19, em especial pela possibilidade de identificar as pessoas 

assintomáticas. 

Ademais, pelo tamanho e capacidade econômica do 

BNDES, essa estratégia de prevenção e imunização é exequível e não 

causaria prejuízo ao orçamento do Banco. 

As testagens com RT-PCR podem ter uma periodicidade 

maior, mas nos intervalos entre a aplicação dos testes, o Banco pode 

disponibilizar mão da testagem rápida sorológica (IGG/IGM), de forma 

a identificar possíveis contatos recentes com o vírus, anti-corpos, entre 

outros fatores que auxiliem a equipe médica da empresa no controle da 

contaminação entre os funcionários. 

Pelo exposto, a Associação autora requer que conste, no 

Plano de Retorno do BNDES, previsão explícita de testagens periódicas 

com RT-PCR, bem como de realização rotineira de testagem rápida 

sorológica (IGG/IGM), de forma a contribuir com a equipe médica na 

identificação dos assintomáticos, dos casos suspeitos e, 

consequentemente, na prevenção da contaminação nos escritórios do 

BNDES. 

3.8 Critérios de monitoramento e participação dos trabalhadores na 

construção do Plano 

Em seu comunicado mais recente, que anunciou o retorno 

ao trabalho presencial em 04 de outubro, o Banco afirmou o que segue: 

                                                        o de 
monitoramento dos indi                                     
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                                    ,                        
epidemio      , de modo                                       
adotadas.  

(grifos nossos) 

A reivindicação da AFBNDES é de que o BNDES garanta a 

participação das entidades representativas dos empregados (sindicatos 

e associações) nas revisões quinzenais do plano de retorno, de modo que 

as demandas dos trabalhadores possam ser incorporadas de forma mais 

eficiente. 

O direito à participação nas referidas reuniões e decisões se 

extrai, no caso das Associações, do art. 5º, XXI e, no caso dos sindicatos, 

do art. 8º, III, ambos da CF/88.  

A legitimidade para representar os interesses dos 

empregados administrativa ou judicialmente está contida nos dispositivos 

acima, o que autoriza a participação destas entidades nos fóruns decisórios, 

em especial os que dizem respeito, diretamente, à vida e à saúde dos 

seus representados. 

O direito à oitiva e participação dos trabalhadores e suas 

entidades representativas no monitoramento do Plano de Retorno também 

está previsto no item 1.4.1 da NR-01: 

1.4.1 Cabe ao empregador: 

 
                                                   
regulamenta                                          

(...) 
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g) implementar med                   ouvidos os 
trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

 
I                                   

 
II                                                               
                            ; 

 
III                   trole dos fatores de risco,              
                                                        ; e 

 
IV                                             

Da mesma forma, a Lei nº 8.213/91 estabelece a 

responsabilidade empresarial pela adoção de medidas de proteção 

individuais e coletivas e, no §4º do seu art. art. 19, estabelece o seguinte: 

Art. 19.  Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do 
trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou 
pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII 
do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente 
ou temporária, da capacidade para o trabalho.  

(...) 

 
§ 4º                 T             P                  
                                                           
                                                       
                     , conforme dispuser o Regulamento.  

(grifos nossos) 

Sendo assim, a participação dos sindicatos e associações 

deve ser garantida nas reuniões que tratarem do plano de retorno e de seu 

monitoramento. 
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Quanto aos critérios de monitoramento da evolução da 

Covid-19, o Banco afirmou o seguinte, em seu documento de “perguntas e 

respostas”: 

32.                                                
                                                        
                                                  
retornado?  

  P                                               
                            da pandemia de Covid-19      
                                                     
                                                           
                                                       
acordo com o acompanhamento desses indicadores, o BND   
                   as alternativas ao trabalho presencial.  

                                                 0  0       
0   0                                    

33.                                                       
                                              

                                             diversos 
indicadores                                                 
                                                               
                                                           
                                                                
indicadores formalmente recomendados pela medicina do 
trabalho inclui                                            
                                                             
                                                          
                                                     
monitorados os posicionamentos das autoridades             
                                                            
reabertura em cada localidade.  

Pois bem, a posição da AFBNDES, sobre este tema, é de 

que há distintos momentos do Plano de Retorno que necessitam de 

monitoramento e estudo técnico para diminuir as chances de exposição à 

risco. 
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Em um primeiro momento, o estudo a ser realizado seria 

para o retorno ao trabalho presencial em 04 de outubro. Qual a avaliação 

técnica/médica que subsidiou a decisão tomada pelo Banco de fazer o 

retorno nesta data?  

O documento de perguntas e respostas tenta responder a 

essa pergunta da seguinte maneira: 

44.                                                      
o retorno presencial e as                                     
autorizaram o retorno ao trabalho presencial?  

                                                     
monitorados pelo BNDES, baseados                     
                        I                                    
                                                             
referenciais devem                                          
                                        

Ou seja,                                                     
                                                           
                         .  

P                                                             
trabalho ressalta ainda a necessidade de ad                
                                                               
                                                    P        
              P T  0  0 0  T                               
adotadas pelo BNDES.  

(grifos nossos) 

É sabido que a decisão sobre o retorno cabe à 

Administração do Banco. Não obstante, em sendo uma empresa pública, 

portanto subordinada aos princípios da Administração Pública, deve haver 

transparência e motivação dos atos praticados, o que significa que os 

estudos que embasaram a decisão de retorno devem ser 
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disponibilizados, para que se possa entender sob quais balizas técnicas o 

BNDES tomou a sua decisão. 

Excelência, a informação é direito fundamental e 

previsto no art. 5º, da CF/88, senão veja-se: 

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: 

XXXIII -  todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

Conforme argumentado anteriormente, o art. 19, §4º, da 

Lei nº 8.213/91, prevê que “                                       

                                                      e do produto a 

manipular” 

Se o estudo técnico / médico apontar graves riscos à saúde 

dos empregados, por exemplo, em função da expansão da variante Delta no 

Rio de Janeiro, tal informação deve ser considerada pelo Banco. 

Porém, permanece a pergunta: por que havia perigo para 

realizar o retorno em setembro e, agora, já não existe mais a 

circunstância que motivou o adiamento? 

Como se argumentou anteriormente, a própria Prefeitura do 

Riode Janeiro suspendeu o seu Plano de Retorno ao trabalho presencial por 

tempo indeterminado devido ao avanço da variante Delta. 
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Quais critérios e indicadores foram utilizados para 

determinar que já seria seguro retomar o regime presencial em outubro?  

Essas são as perguntas que os empregados se fazem no 

BNDES e permanecem sem respostas. Não há critérios claros de ordem 

médica e de termos de eficiência/produtividade que justifiquem o 

retorno ao regime presencial no dia 04 de outubro. 

Ademais, a aferição das condições objetivas para o retorno e 

o monitoramento dos indicadores é um trabalho de ordem técnica, que 

demanda estudo e mão-de-obra especializada para avaliar. Desta feita, a 

AFBNDES também requer a contratação de perito para avaliar os 

indicadores de monitoramento e testagem. 

Pelo acima exposto, a autora requer, respeitosamente, que o 

Poder Judiciário determine, ao BNDES, que: (1) garanta, às associações e 

sindicatos, assento formal em reuniões do Subcomitê de Contingência 

e/ou de outros fóruns onde sejam discutidas as reuniões quinzenais de 

avaliação do Plano de Retorno; (2) determine elaboração de laudo 

técnico acerca dos indicadores utilizados pelo BNDES; e (3) disponibilize 

o estudo técnico que embasou a decisão de retornar ao trabalho no dia 04 

de outubro. 

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

Nos termos do art. 300, do CPC pode o E. Juízo conceder a 

tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem, 

cumulativamente, (i) a probabilidade do direito alegado e (ii) perigo de 

dano e/ou risco ao resultado útil do processo.  
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A probabilidade do direito alegado consubstancia-se nos 

dispositivos constitucionais e legais que protegem o direito à vida e à 

saúde dos empregados do BNDES, de seus familiares e coabitantes. 

O direito à vida está previsto no art. 5º, caput, da CF/88, 

portanto é direito fundamental e cláusula pétrea do ordenamento jurídico. 

Ademais, o §1º do art. 5º, da CF/88 estabelece que os 

direitos e garantias fundamentais, onde se insere, também, o direito à saúde 

previsto no art. 6º, caput, 7º, XXII, e 196, também da Constituição Federal, 

possuem aplicação imediata: 

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: 
 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata. 

 

A saúde é direito social e deve ser garantida a todos os 

cidadãos, inclusive em face dos riscos inerentes ao trabalho, conforme arts. 

6º, caput e 7º, XXII, da CF/88. 

Por sua vez, os arts. 196 e 225, da CF/88, protegem os 

cidadãos brasileiros em seu direito à saúde e ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado 

É dever das empresas, também, por força do art. 157, da 

CLT e 3º-J, da Lei nº 13.979/20, adotar medidas para preservar a saúde e 

a vida dos seus empregados. 
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Outrossim, conforme exposto no subtópico 3.2, ao não 

motivar o retorno ao regime presencial, o BNDES violou princípios da 

Administração Pública (art. 37, caput e seguintes, da CF/88), dentre os 

quais estão a eficiência, a economicidade, a publicidade e a motivação 

dos atos administrativos. 

Ora, segundo o art. 19, da Lei nº 8.213/91 é dever do 

empregadores fornecer informação pormenorizada sobre os riscos das 

operações que executa e que tem potencial impacto na saúde dos 

trabalhadores. 

Ainda, ao convocar os empregados para o trabalho 

presencial já em outubro de 2021, sem qualquer motivação/justificativa, o 

Banco viola o art. 50, caput e inciso I, da Lei nº 9.784/99: 

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

(...) 

(grifos nossos) 

Conforme se constata da observação dos dados de realidade, 

a situação da pandemia do novo coronavírus ainda não foi controlada no 

Brasil, havendo, inclusive, com a expansão da variante Delta, um risco 

grande de agravamento do cenário atual. 

Ao lado desses fatos e argumentos jurídicos, consoante se 

demonstrou nos subtópicos 3.2 e 3.3 desta inicial, o BNDES sequer 

apresentou um planejamento com fases e critérios predefinidos para o 
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retorno de seus empregados nos 4 (quatro) escritórios do BNDES, portanto 

a “fumaça do bom direito” é evidente.  

Por sua vez, o risco ao resultado útil do processo resta 

comprovado na medida em que o primeiro grupo de empregados já 

imunizados e não constantes dos grupos de atenção especial retorna em 

04.10.21, ou seja, na próxima segunda-feira.  

Outrossim, patente o perigo de dano, uma vez que, a partir 

de 04.10.21, uma parte considerável dos empregados representados pela 

autora será obrigada a retornar ao trabalho presencial em meio a uma 

pandemia não controlada que registrou, até o dia de hoje, 28/09/2021, 

594.653 óbitos em decorrência da Covid-19 e que ganhou outra dimensão, 

em especial no Rio de Janeiro, a partir da chegada da variante Delta. 

5. DOS PEDIDOS 

Diante de todo exposto e fundamentado, a autora requer: 

1) Em sede de tutela de urgência, inaudita altera pars:  

1.1) A suspensão do retorno ao trabalho em regime 

presencial em 04.10.2021, em todas as unidades do 

BNDES; 

1.2) Na eventualidade de assim não entender, o que se 

invoca apenas por argumentar, o adiamento do retorno 

para o mês de janeiro de 2022. 

2) Em sede meritória, requer: a suspensão do retorno ao 

trabalho presencial em 04.10.2021 e o condicionamento do 
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referido retorno à incorporação e efetivação das 

seguintes medidas ao Plano de Retorno do BNDES: 

2.1) Implementação imediata, ou seja, desde o retorno 

do primeiro grupo de empregados, do sistema de 

revezamento (pelo menos dois dias em trabalho 

remoto durante a semana) como regra geral para as 

equipes e departamentos do BNDES, nos termos do 

subtópico 3.3 da inicial; 

2.2) Elaboração de laudo técnico acerca das condições 

do ar-condicionado e, também, a disponibilização deste 

laudo aos empregados antes do retorno ao trabalho 

presencial, nos termos do subtópico 3.4 da inicial; 

2.3) O retorno opcional para empregados coabitantes 

com PCDs, lactantes, pessoas acima de 60 anos e 

pessoas com comorbidades, além daquelas já previstas 

no atual Plano de Retorno, conforme subtópico 3.5 da 

inicial; 

2.4) A obrigatoriedade do trabalho remoto (em home 

office) para os empregados que tenham filhos menores 

de 12 anos e atípicos, conforme subtópico 3.6 da 

inicial; 

2.5) previsão explícita de testagens periódicas com RT-

PCR, bem como de realização rotineira de testagem 
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rápida sorológica (IGG/IGM), conforme subtópico 3.7 

da inicial; 

2.6) garantia de assento formal, às associações e 

sindicatos, em reuniões do Subcomitê de Contingência 

e/ou de outros fóruns onde o Plano de Retorno seja 

discutido e avaliado; a determinação de elaboração de 

laudo técnico acerca dos indicadores utilizados pelo 

BNDES para monitoramento da pandemia; e a 

disponibilização do estudo técnico que embasou a 

decisão de retornar ao trabalho no dia 04 de outubro; 

3) Seja a requerida citada, na pessoa de seu representante 

legal, para que apresente defesa; 

4) A citação do E.MPT para tomar ciência da presente ação 

civil pública; 

5) O pagamento de honorários sucumbenciais, em caso de 

deferimento da presente, aos patronos da autora; 

6) A assistência judiciária gratuita, na forma do art. 5º, XXI, 

da CF/88 e das normas que regem a Ação Civil Pública. 

Por oportuno, requer que todas as intimações sejam feitas, 

exclusivamente, em nome do advogado RAIMUNDO CEZAR BRITTO 

ARAGÃO, OAB/DF 32.147, sob pena de nulidade. 

Segue, a seguir, a lista de documentos referidos ao longo da 

inicial: 
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Doc. 1: Procuração; 

Doc. 2: Estatuto da AFBNDES; 

Doc. 3: Edital, Lista de participantes e votantes, e Ata da 

Assembleia de autorização da ação; 

Doc. 4: Informe sobre regime de contingência e trabalho 

remoto; 

Doc. 5: Comunicado de retorno em setembro; 

Doc. 6: Comunicado de retorno em outubro; 

Doc. 7            “                     ”        0      

Doc. 8: Lista de pautas pendentes; 

Doc. 9: Nota técnica do Observatório Covid-19 / Fiocruz; 

Doc. 10: Nota técnica da Rede CORONA-ÔMICA-RJ; 

Doc. 11: guia interno do MPT sobre vacinação da COVID-

19. 

Dá-se à causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 

para fins procedimentais. 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. 

 
Breno Cavalcante 
OAB/DF 66.000 

 
Isabela Blanco 

OAB/RJ 183.669 

 
Cezar Britto 

OAB/DF 32.147 
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