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DECISÃO

 

Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pelo SINDICATO DOS

EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ

–  SINDSAÚDE,  alegando  que  os  substituídos  trabalham  no  Hospital  Estadual  Leonardo  da  Vinci

(unidade de saúde do Estado do Ceará), na função de técnico de enfermagem, laborando, desde o início

do contrato de trabalho, em regime de escala de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com uma

hora de intervalo para repouso.

Ainda,  aduz que "a partir  de agosto de 2022, a primeira  reclamada alterou,

unilateralmente,  a jornada de trabalho dos substituídos,  instituindo, desta feita,  a jornada de 6h00min

diárias, de segunda a sexta-feira, com um plantão de 12 horas aos sábados ou domingos, alternados".

Pugna pelo retorno à jornada em escala 12x36.

Dispõe o artigo  300 do CPC/2015 que a  tutela  de urgência  será concedida

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito  e o perigo de dano ou risco ao

resultado útil do processo, podendo ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Não pode ser

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o aspecto, dispõe o artigo 468, da CLT, que "Nos contratos individuais

de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde

que não resultem, direta ou indiretamente,  prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula

infringente desta garantia".

Nesse  contexto,  depreende-se  que  em qualquer  alteração  contratual  tem de

coexistir duas circunstâncias: o consentimento do empregado e que não resulte prejuízo ao mesmo. No

caso dos autos, a mudança na jornada de trabalho dos trabalhadores, além de unilateral, é capaz de causar

inegável prejuízo aos trabalhadores.



Vejamos.

É cediço que os profissionais da área de saúde costumam trabalhar em regime

de plantão, o que os permite exercer outra atividade profissional, com importante incremento de renda. 

Ademais, cumpre ressaltar que a alteração em questão se deu em relação aos

técnicos  de enfermagem,  profissionais  que,  muitas  vezes,  com o objetivo de melhorar  sua colocação

profissional, ainda estudam, de forma que a mudança de seus horários de trabalho da forma como ocorreu

pode inviabilizar eventual atividade acadêmica.

Assim sendo, comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos

termos do art.  300 do CPC, defiro o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar  que

INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR (HOSPITAL LEONARDO DA VINCI) promova

o imediato retorno dos trabalhadores, constantes na listagem anexa à petição inicial, à jornada em escala

de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, sob pena de pagar multa diária de R$ 1.000,00 para

cada substituído.

Intimem-se  as  partes  para  ciência  desta  decisão,  sendo  a  reclamada  por

mandado (em regime especial), em caráter urgente.

Fortaleza/CE, 09 de agosto de 2022.
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