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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
Seção Especializada I

PROCESSO nº 0080186-92.2020.5.07.0000 (MSCol)

IMPETRANTE: SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA, ESHO EMPRESA DE
SERVICOS HOSPITALARES S.A.

RELATOR: JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA

EMENTA

 

SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA (IAC). ART. 947 DO CPC. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. COVID-19.

 Hipótese de relevanteDESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
questão de direito, com grande repercussão social, ante o impacto
econômico na categoria dos profissionais da saúde do Estado do Ceará,
sujeitos ao contágio da COVID-19. Temática central que reside na
possibilidade de majoração do adicional de insalubridade ao grau
máximo, de 40%, independentemente de prova pericial. NR 32 do
Ministério da Economia. Art. 192 da CLT. Incidente acolhido.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto por ESHO EMPRESA DE

SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (Hospital Monte Kilinikun) contra a decisão monocrática de

embargos de declaração opostos, por sua vez, contra decisão que deferiu a liminar pleiteada pelo

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO

ESTADO DO CEARÁ, para implementação do pagamento do adicional de insalubridade em grau

máximo.

O presente Mandado de Segurança foi impetrado por SINDICATO DOS

EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ

contra ato do Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Fortaleza/CE, exarado no bojo da ACC 0000429-

, em que indeferiu tutela de urgência em seu favor.43.2020.5.07.0002

O sindicato impetrante aduziu, sinteticamente, que os trabalhadores

substituídos, a exemplo de recepcionistas, maqueiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, que laboram

para a ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (Hospital Monte Kilinikun), fazem jus



ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%, ao passo que

atualmente têm percebido o percentual de 20%.

O autor acostou documentos com a petição inicial.

Tentativa de conciliação infrutífera, consoante ata id nº 14e6283.

Decisão proferida ao id nº c3948b4, em que deferida a liminar.

Embargos de declaração opostos ao id nº 7096823, pelo ora agravante.

Decisão dos embargos acostada ao id nº ef93125.

Em suas razões de agrava, a parte recorrente destaca, notadamente, a

impossibilidade de deferimento do pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo ante a

inexistência de prova pericial, a ser realizada nos autos do processo originário. Continua, que não há

provas de que todos os substituídos façam jus ao pagamento do referido adicional de 40%, bem como a

majoração não evidencia dano iminente ao trabalhador.

Contraminuta apresentada.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTAÇÃO

1. DA ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, merece

conhecimento o Agravo Regimental interposto.

2. DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Deixo de exercer o juízo de retratação da decisão agravada, submetendo o

apelo à Seção Especializada I deste Tribunal.

3. DA SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE

COMPETÊNCIA

A parte agravante defende, basicamente, a necessidade de revogação da

medida liminar anteriormente concedida  no sentido de, imprimindo efeito suspensivo ativo ao ato coator,,

determinar a implantação em folha de pagamento dos empregados da litisconsorte passiva ESHO



EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A - Hospital Monte Klinikum, representados pelo

sindicato impetrante, o adicional de insalubridade no grau máximo, correspondente ao percentual de 40%

(quarenta por cento).

Analisa-se.

Em verdade, a matéria versada nos presentes autos se apresenta de grande

relevância no âmbito deste Regional, já tratada em outros Mandados de Segurança julgados por esta

Seção Especializada I, e que demanda uniformidade de entendimento tanto em Segundo Grau, como em

Primeiro Grau de Jurisdição, de modo a conferir segurança jurídica às partes.

A decisão exarada neste processo, e em outros correlatos, abrange toda a

categoria de profissionais da saúde, que neste período de pandemia de coronavírus (COVID-19) se

encontra em maior grau de vulnerabilidade.

Desse modo, cabe ao Judiciário se pronunciar, de forma vinculante,

acerca da possibilidade de majoração do  para o grau máximo, adicional de insalubridade sem

, ante a interpretação da Norma Regulamentadora nºnecessidade de prévia realização de prova pericial

32, da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, frente à excepcional e pandemia de COVID-

19, seus efeitos e gravidade, enquanto durar o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto

Legislativo nº 06/2020, que vaticina:

"Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as
dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei
nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que
trata o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de
dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da República
encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020."

Para se atingir tal finalidade, impõe-se a assunção de competência deste

Mandado de Segurança pelo Pleno do Tribunal, de forma a gerar efeitos efetivamente vinculantes,

garantindo a uniformidade jurisprudencial que o urgente caso requer, bem como permitindo ampla

participação de todo os membros deste Tribunal na discussão da causa.

Acerca do Incidente de Assunção de Competência (IAC), dispõe o

Regimento Interno deste Tribunal, "ipsis litteris":

"Art. 166-A. O incidente de assunção de competência (IAC) seguirá os
requisitos e procedimentos previstos no Código de Processo Civil e neste
Regimento, de forma suplementar, sendo admissível quando o julgamento
de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência
originária envolver relevante questão de direito: (Incluído pela Emenda
Regimental n° 6, de 13.03.2020)



I - com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos;
ou (Incluído pela Emenda Regimental n° 6, de 13.03.2020)

II - a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de
divergência entre as Turmas do Tribunal. (Incluído pela Emenda
Regimental n° 6, de 13.03.2020)

§ 1º De ofício ou a requerimento da parte, da Defensoria Pública ou do
Ministério Público do Trabalho, o relator do recurso, da remessa
necessária ou do processo de competência originária suscitará o
incidente de assunção de competência, proferindo decisão na qual:
(Incluído pela Emenda Regimental n° 6, de 13.03.2020)

I - identificará com precisão, a questão a ser submetida a julgamento;
(Incluído pela Emenda Regimental n° 6, de 13.03.2020)

II - identificará as circunstâncias fáticas que ensejam a controvérsia em
torno da questão jurídica; (Incluído pela Emenda Regimental n° 6, de
13.03.2020)

III - apresentará os fundamentos, acerca da questão jurídica,
apresentados até o momento da admissão, inclusive os que constem de
manifestações utilizadas para fins de instruir o pedido de instauração, e
com os dispositivos normativos relacionados à controvérsia. (Incluído
pela Emenda Regimental n° 6, de 13.03.2020)

§ 2º A decisão prolatada nos moldes do § 1º deste artigo será
encaminhada à Presidência, por ofício, com cópia integral do processo,
que determinará a autuação do IAC pela Secretaria do Tribunal Pleno e
posterior distribuição. (Incluído pela Emenda Regimental n° 6, de
13.03.2020)

§ 3º O incidente de assunção de competência (IAC) será distribuído por
prevenção ao relator que o suscitou. (Incluído pela Emenda Regimental
n° 6, de 13.03.2020)"

Por sua vez, o art.  947 do Código de Processo Civil disciplina:

"Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento
de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência
originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão
social, sem repetição em múltiplos processos.

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator
proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou
da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o
processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o
regimento indicar.

§ 2º  o recurso, a remessa necessária ou O órgão colegiado julgará o
 se reconhecer interesse público naprocesso de competência originária

assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os
juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão
de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a
composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal."
(destacado)



Em arremate, importa remeter o presente feito ao Pleno do Tribunal para

decisão acerca da temática sob exame, atribuindo-lhe os efeitos previstos na legislação aplicável à

espécie.

Importante destacar que o Pleno, no caso, julgará o próprio Mandado de

Segurança, consoante disciplina a lei processual civil, acima em destaque.

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVO

ACORDAM OS INTEGRANTES DA SEÇÃO ESPECIALIZADA I

, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO por unanimidade, com fundamento

nos arts 927, III, Parágrafo 3º do CPC, assim como o disposto no art. 166-A, do RI, acolher a instauração

do Incidente de Assunção de Competência, suscitado pelo Relator, ficando sobrestado o presente

processo, no estado em que se encontra, até o julgamento do referido Incidente, afetado ao Tribunal

Pleno, ocasião em que o colegiado examinará a questão meritória, restando suspensos todos os processos

que tratam da matéria em espécie, devendo, para tanto, ser encaminhado ofício, dando ciência da decisão

aos Gabinetes dos Desembargadores, Varas do Trabalho e Secretarias dos órgãos julgadores, para tal

finalidade. Compra-se, outrossim, o que preceitua o Regimento Interno desta Corte Regional, na espécie.

 Participaram da sessão os Desembargadores Emmanuel Teófilo Furtado

(Presidente), José Antonio Parente da Silva (Relator), Cláudio Soares Pires, Maria José Girão. Presente,

ainda, a Representante do Ministério Público do Trabalho, Dra. Giselle Alves de Oliveira.



 Fortaleza, 29 de setembro de 2020.

 

 

JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA
Relator

VOTOS


