
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 07ª REGIÃO
1ª Vara do Trabalho de Sobral
ACC 0000387-25.2020.5.07.0024
AUTOR: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA
RÉU: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL

Trata-se  de  ação  civil  coletiva  ajuizada  por  SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  EM
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ em face da SANTA
CASA  DE  MISERICÓRDIA  DE  SOBRAL,  tramitando  na  1a  Vara  de  Sobral,  sob  o  número
0000387-25.2020.5.07.0024, requerendo, como pedido de tutela, o seguinte, conforme fls. 12 e 13 do
PDF, transcrito na íntegra: “determinando à Reclamada que AFASTEM IMEDIATAMENTE das atividades
presenciais,  e  enquanto  durar  o  estado  de  perigo  causado  pelo  Novo  Coronavírus,  através  de
teletrabalho, férias ou licença remunerada, assegurando-se todos os direitos e benefícios do contrato de
trabalho e substituindo-os, caso necessário,por outros a serem contratados, quais sejam:a)Aqueles com
idade  igual  ou  superior  a  60  (sessenta)  anos,  que  devem  ser  afastados  automaticamente,  vez  que
presentes  a  probabilidade  do  direito  e  o  perigo  de  dano  ou  risco  ao  resultado  útil  do  processo,
cominando-se multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento;
b)Gestantes, portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão, doentes
renais, ou com quaisquer outras afeções que deprimam o sistema imunológico,tais como, câncer, AIDS,
doenças autoimunes e outras, mediante comprovação documental de sua condição, vez que presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cominando-se multa
diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento; Seja concedida a
tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando à Reclamada que forneçam, no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, a todos os profissionais da saúde a ela vinculados, os seguintes equipamentos
de proteção individual: sabonete líquido, álcool Gel 70%, aventais descartáveis e de maior gramatura,
máscara cirúrgica, máscara de proteção respiratória (respirador particulado) máscara N 95 ou PFF2,
óculos ou protetor ocular, protetor facial OU Face Shield, luvas, gorro e capote impermeável em grande
escala  de  fornecimento,  observando  a  quantidade  suficiente  e  necessária,  além  de  providenciar  a
capacitação para dos profissionais de saúde sobre o uso de EPI, visando a proteção do direito à saúde e
segurança do trabalhador, vez que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, cominando- se multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o
caso de descumprimento; Seja concedida a tutela de urgência,  inaudita altera pars,  determinando à
Reclamada que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, passem a realizar exame de detecção
rápida  da  COVID  19  em  todos  os  trabalhadores  substituídos  que  apresentem  sintomas  da  doença,
consequentemente,  adotar  os  protocolos  de  isolamento  e  tratamento  em  caso  de  confirmação  do
empregado com Coronavírus,  a fim de proteger o meio ambiente de trabalho, à  vida e a saúde dos
trabalhadores, vez que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, cominando-se multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil  reais) para o caso de
descumprimento; Seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando à Reclamada
para que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, juntem aos autos lista de materiais em estoque
necessários  à  higienização  do  local  de  trabalho  e  dos  profissionais  que  atuam  em  suas  unidades;
comprovantes de entrega dos materiais; e documentos que atestem a autorização de compra e previsão de
recebimento de material, para reposição das quantias atuais em estoque, em cada uma das unidades”.

Determinei  a  realização do  contraditório,  por  meio de  intimação ao  MPT, ao  Estado do Ceará  e  ao
Município de Sobral, além da ré, para fins fornecer informações ao Juízo.

Todos se manifestaram tempestivamente, inclusive, com apresentação de documentos.

A ré, a partir das fls. 258 e seguintes do PDF, aduziu, em síntese: Indeferimento do pedido de a tutela de
urgência  e  final  para  afastar  os  profissionais,  visto  que  isso  já  está  ocorrendo,  como  explicado;
indeferimento do pedido de multa diária; indeferimento dos pedidos de fornecimento de equipamento,
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visto que disponibilizamos os equipamentos que a Lei preceitua; indeferimento do pedido de capacitação
dos profissionais para utilização dos EPIs, visto que ocorre rotineiramente há anos e, com o Covid 19,
acentuamos a capacitação e o uso racional; indeferimento para o pedido da realização dos exames, visto
que, como anexado, o hospital já buscou junto ao município de Sobral meios de garantir os exames aos
profissionais  suspeitos  e;  sejam  indeferidos  todos  os  pedidos  de  tutela  de  urgência,  bem  como
confirmados o indeferimento em sede de sentença.

O Município de Sobral informou às fls. 211 e seguintes do PDF: Considerando o estado de emergência
decretado pelo Município, através do Decreto Municipal nº 2.371, de 16 de março de 2020, em face das
medidas de enfrentamento do novo Coronavírus (COVID-19); a necessidade do Sistema de Saúde em
atender à população sobralense, em especial, devido às ocorrências relacionadas ao COVID-19 e suas
implicações graves; outrossim, a escassez de equipamentos de proteção individual verificada em todo o
território nacional; e, por fim, a salvaguarda da proteção dos profissionais de saúde das 32 (trinta e
duas) Unidades de Saúde da rede municipal, bem como dos demais pacientes atendidos, o Município
forneceu  os  equipamentos  de  proteção  disponíveis,  sem  comprometer  as  ações  de  contenção  da
pandemia.  Ressalte-se  que,  ante  a  dificuldade  de  aferir  novos  equipamentos,  o  próprio  Município
interveio, na modalidade de requisição administrativa, em uma fábrica de lingerie desativada, a fim de
viabilizar a fabricação de máscaras para a população, conforme Decreto Municipal nº 2.396, de 04 de
abril de 2020, o que será de grande ajuda no combate ao COVID-19. Juntou documentação correlata com
o alegado, conforme fls. 213 dos autos, PDF, em anexo.

O Estado do Ceará, por sua vez, a partir das fls. 431 e seguintes do PDF: Neste ponto, vale ressaltar que,
não obstante tratar-se de entidade filantrópica gerida pelo Município de Sobral, o Governo do Estado do
Ceará, dentro das suas possibilidades, e em sentido cooperativo, efetuou uma doação a referida entidade,
Santa Casa de Misericórdia de Sobral, no dia 16 de abril de 2020, no montante de R$ 5.000 (cinco mil)
máscaras cirúrgicas e 200 (duzentos) protetores, conforme documento em anexo. Ademais, o Estado do
Ceará, diante da escassez de equipamentos e testes no cenário mundial, já vem envidando esforços no
sentido  de  abastecer  toda  a  sua  rede  hospitalar  para  evitar  o  desabastecimento.  Todavia,  conforme
documentos em anexo, o estoque dos citados equipamentos e a oferta do mercado é limitada, não tendo
como o Estado ir além do que já vem sendo demandado.

O MPT, às fls. 193 e seguintes do PDF, aduziu que: O cenário factual que permeia esta demanda e os
fundamentos consignados na exordial e os precedentemente anotados nesta petição acarretam, portanto,
o atendimento aos requisitos para a concessão das tutelas de urgência postuladas pelo sindicato autor,
pois: a) há probabilidade (até mais que isso) do direito alegado pela entidade sindical, considerando o
real e enorme risco à saúde dos trabalhadores; b) há notório perigo à efetividade das tutelas definitivas
reivindicadas se as providências urgentes pedidas não forem ordenadas imediatamente, considerando a
real  possibilidade  de  morte  dos  trabalhadores  se  tais  medidas  forem  postergadas  para  a  decisão
exauriente.

OS AUTOS VIERAM CONCLUSOS NA DATA DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Passo a analisar.

Acerca do pedido de justiça  gratuita  formulado pela Santa Casa  de Misericórdia de  Sobral  (SCMS),
DEFIRO O PEDIDO, tendo  em vista  tratar-se  de  instituição  sem fins  lucrativos  e  possuir  natureza
filantrópica, além de encontrar-se diante da atual situação de pandemia em decorrência da COVID-19. A
Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que tem como mantenedora a Diocese de Sobral, foi fundada em
24 de maio de 1965, tendo por objetivo prestar assistência aos enfermos e desvalidos. É sucessora da
Associação Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, fundada em 08 de dezembro de 1923.
Possui certificação do Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS, como entidade beneficente de
assistência social e reconhecida como instituição de utilidade pública, nos âmbitos federal e municipal.

Em relação ao pedido de gratuidade judicial solicitada pelo Sindicato, determino que apresente até o
julgamento da lide documentos quanto à sua condição financeira, para fins de análise do pedido.
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Destaque-se que o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé do Sindicato, formulado pela
Santa Casa, será analisado no momento da sentença.

Sobre os pedidos de tutela:

No caso em liça, estamos diante da discussão de serviço essencial e, nesse sentido, vale transcrever o
artigo 3°, §1° do Decreto n° 10.282/2020, que regulamentou a Lei n° 13.979/20: 

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento
dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. 

§  1º  São  serviços  públicos  e  atividades  essenciais  aqueles  indispensáveis  ao  atendimento  das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em
perigo  a  sobrevivência,  a  saúde  ou  a  segurança  da  população,  tais  como:  I  -  assistência  à  saúde,
incluídos os serviços médicos e hospitalares;

Pelo exposto, e diante da documentação apresentada nos autos, acrescido de esclarecimentos posteriores,
passo a apreciar os pedidos do Sindicato. Desta feita, analiso os pedidos de forma separada.

Acerca da prestação de fornecimento correto de equipamento de  proteção individual (EPI) aos
profissionais de saúde da Santa Casa: o Sindicato autor pretende sejam garantidos aos trabalhadores por
ele  representados os  EPIs necessários à  manutenção da saúde dos trabalhadores  e da sua integridade
física, diante da gravidade da situação e da exponencialidade do contágio do coronavírus, de acordo com
as regras e normas técnicas pertinentes.

Este  pedido  leva  à  releitura  dos  direitos  fundamentais  e  direitos  humanos,  embasadas  no  texto
constitucional  de  1988,  em especial,  o  direito  universal  à  saúde,  à  proteção  do  trabalho  digno  e  às
condições de salubridade do meio ambiente de trabalho neste momento.

Na seara constitucional, o artigo 1º, inciso III, menciona a dignidade da pessoa humana. Deste modo, todo
o cidadão tem direito à vida digna, devendo ser-lhe garantido o direito à saúde e ao trabalho, dentre outros
elencados no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Ainda na CF/88, o artigo 1º, inciso IV, define
como fundamento da República Federativa do Brasil,  o valor  social  do trabalho e,  como objetivo da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Já o artigo 6º da
Carta Magna enfatiza a inequívoca importância do trabalho, ao inseri-lo no rol dos direitos sociais.

Especialmente  destinado  ao  trabalhador,  o  artigo  7º  da  CF/88,  elenca  o  rol  de  direitos  devidos  aos
trabalhadores,  sem  prejuízo  de  outros  que  visem  à  melhoria  de  sua  condição  social  e,  dentre  eles,
encontra-se o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho através de normas de saúde, higiene e
segurança (artigo 7°, inciso XXII), propiciando, sem dúvidas, a necessidade um ambiente de trabalho
digno, nos termos do art. 200, VIII, também da Constituição Federal. 

Pelos documentos acostados pela ré e pelos entes federados, nota-se que a Santa Casa dispõe de EPIs,
recebendo doações do Município de Sobral e do Estado do Ceará e, com isso, já estaria fornecendo EPIs
aos  seus  funcionários.  Assim,  assiste  razão  ao  sindicato  para  fins  de  determinar  a  continuidade  da
prestação desses EPIs, principalmente, por esta problemática da epidemia da COVID-19.

Logo, o pedido do Sindicato neste particular,  tutela todos os direitos que concorrem para preservar a
saúde do homem em qualquer ambiente de trabalho, em sede de continuidade desta obrigação pela Santa
Casa.

Referidos direitos abarcam as condições de tempo e modo do trabalho, bem como a imunidade contra
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agentes insalubres ou qualquer outro risco do lugar de onde provêm.

Permitido  o  contraditório,  os  intimados  apresentaram os  seguintes  documentos:  que  estão  envidando
esforços  para  a  aquisição  de  EPI,  existindo,  inclusive,  ofício  da  Secretaria  Municipal  de  que  está
auxiliando no fornecimento de EPI como máscara. A ré juntou também documentos dos seus estoques.

Com base  nisso,  defiro,  apenas em parte,  o  pedido  do  Sindicato  reclamante  para  fins  de  que  a  ré
continue fornecendo os insumos listados aos obreiros que estão em atividade, a contar da intimação dessa
decisão,  devendo  apresentar  na  véspera  da  primeira  audiência,  relatórios  de  novos  EPIs  que  foram
entregues aos profissionais de saúde da Santa Casa e atualização do seu estoque de EPI. 

Acerca dos tipos de equipamentos a serem fornecidos, de fato, a petição inicial do Sindicato é genérica e,
portanto, para fins de delimitar o que deve ser fornecido aos obreiros, valho-me na NOTA TECNICA DA
ANVISA que dispõe:

"As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos profissionais que atuam
nos  serviços  de  saúde  para  evitar  ou  reduzir  ao  máximo a  transmissão  de  microrganismos  durante
qualquer assistência à saúde realizada. […] PROFISSIONAIS DE SAÚDE: higiene das mãos com água e
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; óculos de proteção ou protetor facial (face shield);
máscara cirúrgica; avental; luvas de procedimento; gorro (para procedimentos que geram aerossóis)
Observação: os profissionais de saúde deverão trocar a máscara cirúrgica por uma máscara N95/PFF2
ou  equivalente,  ao  realizar  procedimentos  geradores  de  aerossóis  como  por  exemplo,  intubação  ou
aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual
antes da intubação,coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc. […] A suspensão temporária
de  procedimentos  eletivos  e  funcionamento  dos  serviços  apenas  para  casos  de  emergência/urgência
(Quadro  1)  é  uma  estratégia  recomendada,  que  pode  ser  adotada  em  situações  de  pandemia  para
diminuir circulação de pessoas e reduzir procedimentos que possam gerar aerossóis e, consequentemente,
transmissão (…) -higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; -
óculos de proteção ou protetor facial (face shield); máscara cirúrgica; avental; luvas de procedimento
gorro (para procedimentos que geram aerossóis). Observação: os profissionais de saúde deverão trocar a
máscara cirúrgica por uma máscara N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de
aerossóis  como  por  exemplo,  intubação  ou  aspiração  traqueal,  ventilação  mecânica  não  invasiva,
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais,
broncoscopias, etc

Em suma,  os equipamentos listados na NOTA TECNICA são indispensáveis à garantia da integridade
física  dos  trabalhadores  representados  pelo  Sindicato  autor,  os  quais  deverão  ser  continuamente
fornecidos.

O  descumprimento  das  determinações  acerca  do  fornecimento  de  EPI  ou  de  apresentação  dos
comprovantes  de entregas  dos materiais,  a  partir  da intimação da decisão judicial,  ensejará multa  de
R$100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Porém, com a documentação apresentada pela Santa Casa, considero que foi parcialmente cumprida a
determinação judicial,  iniciando-se a  determinação somente a partir  da intimação por esse juízo para
manter a continuidade da prestação dos EPIS. 

Deferido, em parte, pela continuidade da prestação dos serviços.

Acerca  do  pedido  de  retirada  dos  funcionários  de  grupos  de  risco  das  atividades  de
atendimento/contato direto ao público.

Neste azo, tive a cautela de saber exatamente quantos funcionários se enquadram nesta situação, para fins
de evitar a inviabilidade da própria prestação de um serviço essencial à comunidade.

É de conhecimento público a importância da prestação de serviços por parte da demandada, que tem um

Firefox https://pje.trt7.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Publico/docu...

4 of 8 22/04/2020 15:46



impacto social considerável, principalmente, diante da pandemia.

Destaque-se, ainda, que a instituição demandada dispõe, atualmente, de 388 leitos operacionais, ocupando
uma área física de 67.000 m2, de um corpo clínico e assistencial composto por 1.724 funcionários e de
serviços de apoio diagnósticos.

O Sindicato autor apresentou petição, informando que não pode precisar os dados de quantos funcionários
estão em grupo de risco, o que me causa certa estranheza, na medida em que deveria ter esses dados, pois
se presume que tenha acesso às informações e às reclamações dos seus substituídos.

As informações fornecidas pela ré foram no sentido de que seriam afastados os idosos e as grávidas das
frentes de trabalho, por até 60 (sessenta) dias, confirmado que não estão mais na linha de frente, sendo
concedido a alguns o afastamento ao labor ou realocação do setor, conforme fls. 278 e seguintes do PDF.

Não se olvide que, em situações que ora vivenciamos, o bem maior que se deve tutelar é a vida humana,
no caso particular, a vida dos trabalhadores que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.

No entanto, justamente por estarmos diante de uma unidade hospitalar, deve-se ponderar o direito à vida
da comunidade paciente que procura os serviços de saúde.

Diante disso, é preciso ponderar os direitos que estão em rota de colisão. No que se refere ao impacto
social,  considerando  os  quantitativos  e  percentuais  dos  obreiros  em  atividade  apresentando  alguma
comorbidade,  entendo  que  os  funcionários  acima  de  60  (sessenta)  anos  e  as  grávidas,  devem  ser
realocados para atividades administrativas ou retirados do atendimento direto com pacientes suspeitos de
COVID-19  por,  no  mínimo,  30  (trinta)  dias,  contados  da  intimação  dessa  decisão.  Caso  já  estejam
afastados, renove-se o prazo de afastamento do atendimento de pacientes suspeitos de COVID-19.

O risco dos idosos e das grávidas é iminente, com o aumento dos números das estatísticas de mortes no
âmbito da prestação do serviço de saúde, informando a ré que cumpriu com o afastamento, antes mesmo
da intimação do Juízo. Assim, se algum idoso ou grávida ainda estiver prestando serviços, devem ser
retirados imediatamente da linha de frente de atendimento pela Santa Casa, sob pena de multa no valor de
R$1.000,00 (mil reais) por funcionário.

Embora seja consciente a existência de comorbidades que podem tornar as pessoas mais vulneráveis ao
vírus, é preciso possuir o controle da informação dessa situação, sob pena de inviabilizar as atividades
hospitalares, pois não seria viável conceder uma decisão a determinado grupo de profissionais de saúde e
ter um impacto negativo maior à comunidade, aos pacientes internados, além daqueles que estão sendo
encaminhados às dependências da ré. 

Não se pode ainda esquecer as peculiaridades das atividades dos profissionais de saúde que sabem das
vicissitudes da profissão, principalmente, porque já existe um quadro de pacientes que estão à espera de
atendimento. Nesse azo, é difícil essa decisão judicial, mas não se pode esquecer que teremos a caminho
um colapso na saúde pública que se agravará sem o labor dos profissionais de saúde.

Diante disso, entendo que, realmente, deve ser feito um rigor maior no pedido de fornecimento de EPIs,
mas não se pode esquecer que a mão de obra é valiosa nos postos de trabalho.

É um momento triste que estamos passando, mas é preciso fazer ponderações sociais necessárias, para que
os danos não sejam piores, culminando em situações irreversíveis.

Com isso, para que possa existir a substituição da mão de obra do grupo de risco, determino que seja
estabelecido um protocolo rápido e eficiente por parte da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, para fins
de liberação dos funcionários e realocá-los em outros serviços administrativos, ou seja concedida férias,
sem redução do salário.

Frise-se que não se está afirmando aqui que somente idosos e grávidas estão suscetíveis aos grupos de
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risco  da  COVID-19,  mas,  nessa  ponderação,  esta  juíza  está  analisando  as  menores  complicações
possíveis.

Até  porque  o  profissional  de  saúde  traz  em  si  o  intuito  de  ajuda  ao  próximo  e  de  prestar  o  seu
conhecimento à saúde pública e aos pacientes que o procuram. Trata-se de sentimento genuíno desses
profissionais.  Dessa  forma,  não  se  pode  ir  na  contramão,  inviabilizando  a  prestação  de  um serviço
essencial à sociedade, contribuindo para o iminente colapso da saúde pública no Município de Sobral. 

As próprias medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo Federal trazem regras específicas para os
profissionais de saúde, determinando a suspensão das férias e afastamentos, para o retorno ao trabalho,
pois a atual situação é caótica.

Para que essa luta seja enfrentada e ganha, cabe a contrapartida por parte da ré, no sentido de fornecer
todos os EPIs necessários para que os profissionais de saúde continuem desenvolvendo suas atividades,
livres dos riscos à sua própria saúde e integridade física.

Registro,  ainda,  entendimento similar  ao da decisão deste  Juízo,  oriunda do TRT da 2ª  Região (São
Paulo), que reverteu decisão com pedidos análogos em ação coletiva em curso na 58ª Vara do Trabalho de
São Paulo. Essa decisão de 1° grau foi apresentada pelo MPT quando da sua manifestação. Porém, já
existe a decisão de 2° grau suspendendo a referida decisão.

Cito, ainda, neste mesmo sentido, no nosso Regional, a suspensão da decisão liminar favorável da 1ª Vara
do Trabalho do Cariri, em relação ao processo n° 0000245-12.2020.5.07.0027. 

Diante  disso,  mantenho  as  atividades  da  ré,  com as  peculiaridades  organizacionais  de  idosos  de  60
(sessenta)  anos  ou  mais,  grávidas  e  de  todos  os  demais  profissionais  que  comprovarem  suas
comorbidades.

Então o que fazer com os demais funcionários que se enquadrem em situações de risco, mas não sejam
idosos ou não estejam em estado gravídico?

No  que  se  refere  aos  demais  funcionários  que  tenham  comorbidades,  deverá  a  ré  disponibilizar
formulário, até 18 horas da sexta-feira (dia 24 de abril de 2020) na sua intranet, no seu RH e nas portarias,
para  que  os  funcionários  de  saúde  que  se  encaixam  na  situação  de  fls.  215  do  PDF,  quais  sejam,
trabalhadores portadores de doenças respiratórias crônicas, tais como asma, doença pulmonar obstrutiva
crônica;  trabalhadores  acometidos  de  cardiopatias  (doenças  cardíacas);  trabalhadores  portadores  de
diabetes;  trabalhadores  portadores  de  hipertensão;  trabalhadores  portadores  de  doentes  renais  e,
trabalhadores portadores de doenças  que deprimam o sistema imunológico,  tais  como, câncer,  AIDS,
doenças  autoimunes,  como  lúpus,  esclerose  múltipla,  possam  apresentar  referido  requerimento  de
afastamento, junto com parecer circunstanciado de especialistas de saúde, sobre tais condições ou possam
também apresentar documentos que demonstrem ser portadores das doenças assinaladas, ou faça uso de
medicação continuada, ou possua históricos das doenças, a fim de evitar possível impacto no atendimento
à  população,  com consequente  esvaziamento  imediato  e  sem balizas  dos  profissionais  das  unidades
hospitalares.

Com base na comprovação de estar em grupo de risco, deve a ré proceder ao afastamento em 72 (setenta e
duas)  horas  dessas  pessoas,  após  o  recebimento  da  documentação,  nos  mesmos  moldes  que  vem
realizando quanto às grávidas e aos idosos. O descumprimento da decisão ensejará multa diária no valor
de R$100,00 (cem reais) por funcionário, até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), a revertida ao
Sindicato autor.

Com isso, concluo:

Tecidas as considerações acima, em atenção ao pedido liminar, destaco que, nos termos do artigo 300 do
CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
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Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil  do
processo) e inexistindo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência deverá ser
concedida como poder-dever do magistrado.

Na hipótese em concreto, defiro, em parte,  os pedidos de tutela de urgência, determinando que a ré
continue  fornecendo  todos  os  equipamentos  e  ferramentas  necessários  da  nota  técnica  da  ANVISA,
transcrita acima, a fim de garantir a ausência de exposição de riscos à vida e à integridade física dos
trabalhadores listados pelo Sindicato, conforme as orientações da Organização Mundial de Saúde.

Os pedidos do reclamante estão em consonância com o direito à saúde dos obreiros, como um direito
fundamental, bem como da situação clara de que os funcionários da área de saúde, que estão na linha de
frente, estão mais suscetíveis de adoecerem.

Além disso, o perigo da demora se justifica no sentido de que a epidemia é situação presente que nos leva
à tomar medidas emergenciais, para causar os menores problemas e até ceifar vidas.

Tendo em vista a grave pandemia de conhecimento público e notório (artigos 357 e 374, I, do CPC),
obriga-se a ré a continuar fornecendo os equipamentos necessários ao desenvolvimento do mister
dos  trabalhadores  da  área  de  saúde,  representados  pelo  Sindicato  autor,  observando-se  os
equipamentos de proteção individual elencados na Nota Técnica n 04/2020 da ANVISA.

Além disso, não restam dúvidas de que,, no caso dos funcionários com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos e as grávida, estes devem manter-se fora da linha de frente de atendimento direto aos
pacientes suspeitos de COVID-19, sendo remanejados para atividades administrativas,  por mais 30
(trinta_ dias, a contar da intimação dessa decisão, no mínimo.

Se não for possível o remanejamento, devem realizar atividades home office (com as diretrizes da ré) ou
postos  em disponibilidade,  sem prejuízo  da  alteração salarial.  O  funcionário  idoso  deve  ater-se  ao
determinado pela ré, no que se refere à alteração do seu posto de trabalho temporário.

Caso o funcionário que se encaixe neste perfil queira continuar em suas funções, deve assinar um termo
por escrito, de conhecimento do teor desta liminar e que, mesmo assim, fez opção de continuar atuando.
O termo deve ser juntado nestes autos, por meio do PJE, e enviado ao Sindicato autor. Isso porque há
profissionais  que  optam  por  continuar  laborando  apesar  da  possibilidade  de  remanejamento.  Esse
remanejamento não implicará alteração salarial.

Por derradeiro, os profissionais a serem contemplados por essa decisão liminar serão apenas os que
constam no artigo 1 do Estatuto do Sindicato (fls. 18 do PDF), não abrangendo médicos e enfermeiros,
conforme a delimitação dos substituídos.

No que se refere aos demais funcionários que se encaixem na situação de grupo de risco, devem estes
apresentar documentação quanto ao estado clínico junto com formulário a ser apresentado à ré. A ré
deve cumprir as determinações descritas acima em relação ao formulário e à análise dos pedidos nos
prazos acima. O descumprimento implicará no pagamento das multas já definidas.

Observe-se que o funcionário que se sentir na situação de risco, deve enviar a documentação referente à
Santa Casa de  Misericórdia de Sobral.  No formulário,  a  ré  deve deixar  espaço para  que o  obreiro
especifique suas comorbidades, bem como possa expor sua situação de risco para posterior análise.

Intimem-se todos. Nesse caso, apenas a Santa Casa e o Município de Sobral por Oficial de Justiça
(mandado), sendo os demais intimados pela modalidade de sistema eletrônico.

A Secretaria da 1ª Vara do Trabalho de Sobral deve proceder à inclusão preferencial do feito em pauta na
data de 12 de maio de 2020, às 9h, nos termos do Provimento do CSJT e do TRT 7a Região, mediante
videoconferência, devendo as partes e intimados apresentarem e-mail para cadastramento até a véspera
da  audiência,  ressaltando-se  a  faculdade  do  Município  de  Sobral,  Estado  do  Ceará  e  MPT  de
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participarem da solenidade.

Os interessados, bem como as partes devem apresentar o endereço de e-mail para fins de realização da
solenidade pelo google meets, para Diretora da 1ª Vara do Trabalho de Sobral até a véspera da data de
audiência,  podendo  fazê-lo  mediante  simples  petição  nos  autos  ou  enviando  para  o  e-mail  para  a
Unidade jurisdicional.

Intimem-se.

Cumpra-se. Aguarde-se.

Sobral, 22 de abril de 2020.

Maria Rafaela de Castro

Juíza do Trabalho.

Sobral/CE, 22 de abril de 2020.

MARIA RAFAELA DE CASTRO
Juiz do Trabalho Substituto

Para validar, utilize o link abaixo:
https://pje.trt7.jus.br/primeirograu/Painel/painel_usuario

/documentoHashHTML.seam?hash=4353e5dcc7eb9a6366d1312232e3491c484b75a8&
idBin=22115772&idProcessoDoc=22127601
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