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Vistos em plantão. 

 

O sindicato autor busca o deferimento de tutela de urgência, a fim de que a ré 

se abstenha de exigir o comparecimento ao serviço dos trabalhadores do CTCE – turno noturno - que 

laboram em Porto Alegre e Passo Fundo nos dias 28/02 (segunda) e 01/03/2022 (terça),sob pena de multa 

diária. Pondera, em síntese, que o tratamento é discriminatório em relação a outros empregados, altera 

direito concedido em anos anteriores, e repete prática já rechaçada no ano anterior.  

 

Examino. 

 
No item IV.1. da petição inicial, o sindicato autor informa que os trabalhadores 

do CTCE, turno noturno, irão receber folga apenas na madrugada de segunda para terça, ao passo que os 

trabalhadores do turno diurno irão ter dois dias de folga, o que demonstra o tratamento diferenciado. 

 

Pois bem, uma vez que de segunda para terça feira o funcionamento do setor 

noturno será como o diurno, isto é: somente com efetivo terceirizado e gestores necessários, além do 

regime de plantão,e que a próprio autor refere que foi concedida folga dia 28, não há motivo para postular 

a tutela em relação a este dia. 

 

Em relação à madrugada de terça para quarta, há, efetivamente um tratamento 

diferenciado entre os turnos diurnos e noturno, uma vez que, no primeiro, haverá "Funcionamento em 

regime de plantão somente com efetivo necessário para atendimento das linhas de transporte 

programadas" e, no segundo haverá "Funcionamento normal com todo efetivo para tratamento da carga 

importação". 

 

Ademais, se, por um lado, existe a compreensível e válida expectativa dos 

empregados em obter folga, também existe a necessidade de trabalho que, nos dias atuais, tem se valido 

bastante dos serviços dos Correios e Telégrafos. 

 

Ainda, a rigor, se o turno noturno pega parte da quarta-feira, esta parte sequer é 

mais feriado, ainda que costumeiramente tenha recebido folga. 

 

Por isso, por medida que considero mais justa e equilibrada, e com amparo nos 

arts. 300 e seguintes do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência buscada, a fim de que, no 
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turno do dia 01/03/2022, de terça para quarta-feira, o setor CTCE noturno (trabalhadores de Porto 

Alegre e Passo Fundo) trabalhe em regime de plantão, tal como no turno diurno do mesmo dia, 

observada a mesma proporcionalidade de empregados do turno diurno. Fixo multa de R$1.000,00 

para cada empregado que trabalhe excedendo a proporcionalidade, a reverter em favor do 

respectivo prejudicado. 

 

Intimem-se, devendo o autor, por medida de celeridade, informar o autor 

endereço de e-mail e número(s) de telefone da ré, a fim de possibilitar ao Oficial de Justiça o 

cumprimento da intimação. 

 

Notifique-se a ré, por Oficial de Justiça, com urgência, para ciência da presente 

decisão, assim como para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar defesa, nos termos do artigo 335 do 

CPC 

 

 

 

 

 

 
PORTO ALEGRE/RS, 26 de fevereiro de 2022. 

 
CARLA SANVICENTE VIEIRA 

Juíza do Trabalho Titular 


