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CERTIDÃO/CONCLUSÃO

Nesta data,  26 de maio de 2021, eu,  ANDRESSA BEZERRA DE OLIVEIRA, faço
conclusos os presentes autos ao(à) Exmo(a). Sr.(ª) Juiz(íza) do Trabalho desta Vara.

DECISÃO

Vistos etc.

Consta  nos  autos  pedido  de  tutela  de  urgência  solicitado  pelo  SINDICATO  DOS
EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ,
subsidiado na Lei n° 14.151/2021, solicitando o afastamento imediato das gestantes do trabalho presencial
no Hospital reclamado enquanto durar a pandemia do Covid-19. Informa que em 19/05/2021 apresentou
ofício ao reclamado, requerendo o imediato afastamento das trabalhadores, o que não foi cumprido pelo
reclamado.

Passo à análise.

A Lei n° 14.151/2021 em seu art. 1° assim aduz:

"Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional
decorrente  do  novo  coronavírus,  a  empregada gestante  deverá  permanecer  afastada  das
atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição
para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou
outra forma de trabalho a distância."

Nos termos do art. 300 do CPC, o juiz concederá a tutela de urgência quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.
Destaco  que  a  lei  expressamente  prevê  o  afastamento  compulsório  das  atividades  presenciais  para  a
empregada gestante, não atribuindo à empresa a discricionariedade, mas sim uma obrigatoriedade imposta
por lei, com a obrigação de a gestante ficar à disposição do empregador para exercer suas atividades por
meio de trabalho remoto, em seu domicílio.

Analisando os autos, entendo que restam presentes os requisitos exigidos no artigo 300
do CPC. No caso em que se apresenta, a atividade de risco resta evidente quando considerada a dinâmica
laboral dentro de uma unidade hospitalar cujo atendimento também envolve pacientes que contraíram a
Covid-19.  Ademais,  em  que  pese  os  trabalhadores  do  hospital  terem  sido  vacinados  na  1ª  fase,  a
vacinação não impede o trabalhador de contrair novamente o vírus, até porque é de conhecimento público
e notório que nenhuma das vacinas disponíveis no sistema público de saúde garante 100% de imunização
contra o vírus, sendo uníssono a necessidade de manter as regras de prevenção como uso de máscaras e
álcool em gel, além óbvio das medidas de afastamento, agora garantida por força de lei às gestantes.

Dessarte, considerando a proteção à maternidade e ao nascituro com amparo no art. 201,
II  e  artigo  227,  caput,  da  Constituição  Federal,  bem como a  nova  diretriz  inserida  no  ordenamento



jurídico, que impôs o afastamento compulsório da gestante do local de trabalho, considero presentes os
requisitos previstos na lei para a concessão da antecipação de tutela, quais sejam, probabilidade do direito
e perigo de dano (CPC, art. 300), e DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao Hospital reclamado:

a) retirar das escalas de trabalho presencial todas as trabalhadoras gestantes;

b)  garantir  às  trabalhadoras  gestantes,  quando  possível,  o  direito  de  realizar  suas
atividades laborais de modo remoto, por equipamentos e sistemas informatizados, quando compatível com
a função;

c)  garantir  que  as  trabalhadoras  gestantes  sejam dispensadas  do  comparecimento  ao
local  de trabalho,  no caso de não ser  compatível  com a realização na modalidade home office,  com
remuneração integral assegurada, durante todo o período em que haja acentuado risco de contaminação;

Determino que a ré proceda ao cumprimento das obrigações supra no prazo de 48 horas
por intimação pessoal do diretor responsável do réu, por Oficial de Justiça, sob pena de multa diária no
importe de R$ 500,00 por item descumprido e por trabalhadora prejudicada, limitada a 30 dias bem como
sob pena de incorrer em crime de desobediência, na forma do art. 330 do CP.

Ainda, considerando o disposto no art. 1º, inciso II, da Recomendação nº 02/2013, de
23/07/2013, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, determino a notificação da Reclamada para, no
prazo de 15 (quinze)  dias,  apresentar  defesa escrita,  através do Processo Judicial  Eletrônico(PJE-JT),
acompanhada dos documentos que a instruem, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Advirta-se que caso a Reclamada tenha interesse na realização de audiência, com vistas
à  conciliação  ou  apresentação  de  prova  testemunhal,  deverá  protocolar  manifestação  em  tal  sentido
perante este Juízo, devendo a defesa ser apresentada nessa ocasião, na forma dos arts. 845 e 847 da CLT. 

Expedientes necessários.

*A  autenticidade  do  presente  expediente  pode  ser  confirmada  através  de  consulta  ao  site
https://pje.trt7.jus.br/pjekz/validacao, digitando o  número do documento que se encontra ao seu final.

Juazeiro do Norte/CE, 27 de maio de 2021.

REGIANE FERREIRA CARVALHO SILVA

Juíza do Trabalho Titular


