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Decisão

 

Processo nº: 0000557-67.2019.5.08.0003

 

O requerente  ajuizou Ação Civil PúblicaMINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

postulando, em sede de antecipação de tutela, a condenação da sociedade empresária 

  HOSPITAL PORTO DIAS e de seus sócios Adriana Barbara Porto Dias e Antônio Carlos

, a contratar e manter profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem emCorreia Dias

número suficiente para cumprir o estabelecido pela Resolução COFEN nº 543/2017 e RDC

ANVISA nº 7/2010, bem como a cominação de pena pecuniária à demandada e seus sócios em

caso de descumprimento da decisão no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais) por vaga não

preenchida nos termos do art. 11 da LACP a ser revertida ao FAT ou órgão público ou entidade

beneficente indicada por este .parquet

Narra que chegou ao conhecimento deste MPT que o hospital estaria sobrecarregando seus

enfermeiros, vez que não estava cumprindo o período de descanso nem a Resolução COFEN nº

543/2017, que trata do dimensionamento do número de enfermeiros por ala.

Após audiência e estudo apresentado pelo hospital, ficou constatado o déficit de enfermeiros e

técnicos de enfermagem, bem como a priorização da contratação de técnicos, além de ser

identificada uma quantidade expressiva de horas extras laboradas.
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Com a inicial, o MPT juntou noticias dos fatos, estudos apresentados pelo hospital, ata de

audiência, relatório de análise pericial, entre outros documentos.

Analisa-se.

Estabelece o art. 300 do CPC, aqui utilizado por força do art. 769 da CLT, que 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.

Além do preenchimento dos requisitos acima destacados, é necessário, ainda, que não se

vislumbre o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsto no art. 300,

caput, e § 3º, do CPC/2015.

No caso dos autos, verifica-se que após o estudo apresentado pelo requerido e as

manifestações do SENPA e do COREN/PA, os autos foram encaminhados para análise

pericial, onde o perito emitiu parecer concluindo pelo déficit de enfermeiros nos quadros do

hospital, tanto pela resolução COFEN nº 543/2017 quanto pela RDC ANVISA nº 7/2010.

Ocorre que, posteriormente, o Sindicato informou que ainda não tinha ocorrido a

contratação para cumprimento da referida Resolução e que o hospital requerido estaria

contratando enfermeiros horistas e folguistas para mascarar a necessidade da contratação

desses profissionais, ressaltando haver inclusive alteração forçada da jornada de trabalho

dos enfermeiros para 12x36, conforme id ff10cd2.

Diante disso, é possível constatar os requisitos necessários para a concessão da tutela de

urgência ora pleiteada, senão vejamos.

O  decorre da possibilidade de julgamento favorável à parte que pleiteia afumus bonis iuris

tutela. E, no vertente caso, há estudos e relatórios periciais informando que o hospital está

descumprindo as Resoluções que garantem a saúde e segurança do trabalho, fazendo com que

haja a presunção de plausibilidade do direito pretendido pelos requerentes.
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Da mesma forma, vislumbra-se a existência do  na medida em que opericulum in mora,

descumprimento de tais resoluções são extremamente prejudiciais à integridade física e saúde

dos trabalhadores, haja vista que estão laborando costumeiramente em horas superiores ao

permitido, inclusive em jornada 12x36 imposta pelo hospital, fazendo com que tais profissionais

fiquem sobrecarregados.

Ademais, por se tratar tão somente da contratação de profissionais enfermeiros e técnicos

qualificados em número condizente com o adequado conforme as resoluções supramencionadas,

não se vislumbra o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, estando presente todos os requisitos para a concessão de tutela de urgência, este D.

Juízo resolve DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA ORA PLEITEADA, a fim de

determinar que tão somente o HOSPITAL PORTO DIAS - excluindo-se, por ora, seu sócios

 - contrate e mantenha profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem em número

suficiente para cumprir o estabelecido pela Resolução COFEN nº 543/2017 e RDC ANVISA

nº 7/2010, sob pena de, em caso de descumprimento, arcar com multa no valor de

R$-5.000,00 (cinco mil reais) por vaga não preenchida, a ser revertida a entidade

beneficente que poderá ser indicada peloparquetcom a concordância deste Juízo.

 

 

BELEM, 10 de Julho de 2019

LEA HELENA PESSOA DOS SANTOS SARMENTO
Juiz do Trabalho Titular
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