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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) TITULAR DA ___ VARA DO TRABALHO DE BELÉM. 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (CNPJ/MF nº 26.989.715/0055-03) instituição 

permanente incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, por seu membro assinado in fine, que receberá regular e 

validamente (nos autos e pessoalmente) as notificações ou intimações necessárias deste feito na 

sede da PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO da 8ª REGIÃO em Belém/PA, situada na 

Avenida Governador José Malcher, nº 652, Bairro de Nazaré, CEP: 66.040-282, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, ao amparo dos artigos 1º, IV, 114, I e VI, e 129, III 

e IX, da Constituição Federal, 6º, VII, “a”, e “d”, e XII, e 83, I e III, da Lei Complementar nº 75/1993 e 

das disposições insertas nas Leis nº 7.347/1985 (arts. 1º, IV, 4º, 5º, I e § 1º, 11, 12 e 21, em especial), nº 

8.078/1990 (arts. 81, 82, I, 84 e 91, em especial) e 13.105/2015, aplicáveis in casu, propor regular e 

tempestivamente a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE MANDADO LIMINAR 

 

em desfavor da sociedade empresária HOSPITAL PORTO DIAS Ltda. (HOSPITAL PORTO 

DIAS), pessoa jurídica de direito privado inscrita regularmente no CNPJ/MF sob o nº 

84.154.608/0001-60, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 1454, Bairro do Marco, Belém/PA, 

CEP: 66.093-908, telefone: (91) 3081-3037, e seus sócios, srs. ADRIANA BARBARA PORTO DIAS, 

pessoa física inscrita no CPF/MF sob o nº 068.640.178-69, residente e domiciliada à Avenida 

Principal, nº 108, Residencial Lago Azul, Bairro da Levilância, Ananindeua/PA, CEP: 67.015-710, e 

ANTÔNIO CARLOS CORREIA DIAS, pessoa física inscrita no CPF/MF sob o nº 207.875.292-49, 

residente e domiciliado à Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 915, Apt. 11, Torre 2, Bairro 
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Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, CEP: 01.410-003, onde serão validamente citados, pelos 

fundamentos de fato e de direito que este parquet especializado passa a expor a seguir. 

 

1 DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO E OUTROS ASPECTOS NECESSÁRIOS 

 

Chegou ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, pelo Sindicato dos 

Enfermeiros do Estado do Pará (SENPA), que o HOSPITAL PORTO DIAS Ltda. (HOSPITAL PORTO 

DIAS) estaria sobrecarregando seus enfermeiros, pois não estaria respeitando o período de 

descanso nem a Resolução COFEN nº 293/2004 (substituída pela Resolução COFEN nº 543/2017), 

que trata do dimensionamento do número de enfermeiros por ala. 

Após requisição de documentos da noticiada, verificou-se a prestação de horas 

extraordinárias com habitualidade. 

Encaminhado os autos para o setor de análise pericial (médico do trabalho) para parecer, 

foi sugerido que a investigada apresentasse estudo do dimensionamento, dada a complexidade 

da análise. 

Instada a apresentar esse estudo, e diante das novas notícias de fato com relatos de 

aumento da carga horária, foi designada audiência com a inquirida, bem como notificado o SENPA 

e o Conselho Regional de Enfermagem (COREN/PA). 

Na audiência, ocorrida em 5 de outubro de 2018, a ora demandada informou que o seu 

quadro atual de enfermeiros estaria dimensionado corretamente, levando-se em consideração as 

normas existentes (RDC nº 7/2010 do Ministério da Saúde-ANVISA) e o sistema de classificação de 

pacientes (SCP) Fugulin, e que a Resolução do COFEN estaria sendo questionada pelo SINDESSPA 

em ação coletiva, tendo apresentado o estudo. O SENPA, por seu turno, reiterou as notícias de 

fato de aumento da carga horária, sob consequência de dispensa. O COREN/PA manifestou 

contrariedade às alegações do hospital, defendendo a resolução do COFEN, e alegando que há 

uma inversão na contratação, priorizando-se o técnico de enfermagem ao invés do enfermeiro 

(nível superior). Foi concedido prazo para que o SENPA e o COREN/PA se manifestassem sobre o 

estudo apresentado pelo hospital. 

O estudo apresentado constatou o déficit de enfermeiros e técnicos de enfermagem, 

bem como a priorização da contratação de técnicos, conforme quadro conclusivo abaixo. 
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Após a audiência, o hospital apresentou novo estudo, sem menção à Resolução COFEN nº 

543/2017 em seu método. 

Com as manifestações do SENPA e do COREN/PA, com relatório analítico do 

dimensionamento, concluindo pelo déficit de enfermeiros, foram encaminhados os autos ao 

setor de análise pericial (médico do trabalho), para análise e parecer. 

O perito concluiu pelo déficit de enfermeiros nos quadros da inquirida, tanto pela 

Resolução COFEN nº 543/2017 quanto pela RDC ANVISA nº 7/2010 (UTI): 

 

Também foi identificada quantidade expressiva de horas extras laboradas, conforme 

tabela abaixo (mês de dezembro de 2018): 
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O SENPA requereu audiência para tratar sobre a alteração unilateral de jornada, o que foi 

deferido. 

No dia 6 de junho de 2019 o sindicato informou que não houve contratação para 

cumprimento da Resolução COFEN nº 543/2017; que o hospital estaria contratando enfermeiros 

horistas e folguistas para mascarar a necessidade do dimensionamento e consequente 

contratação de profissionais para a escala regular; que mesmo com a contratação destes não foi 

suprido o quantitativo necessário para o cumprimento do dimensionamento; que os enfermeiros 

estão sobrecarregados, com número excedente de leitos ocupador por plantão, em várias 

clínicas; que não há local apropriado para descanso nas clínicas; e que houve alteração forçada 

da jornada de trabalho dos enfermeiros para 12x36. 

Assim, diante do descumprimento dos arts. 7º, XXII, e 225 da CF/88, Convenção nº 155/1981 

da Organização Internacional do Trabalho, 157, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, art. 15, II, 

da Lei nº 5.905/1973, Resolução COFEN nº 543/2017 e RDC ANVISA nº 7/2010, e da relutância dos 

demandados em ajustar a sua conduta (nos termos acima), não houve alternativa senão o 

ajuizamento de ação civil pública.  

E esta é a questão posta à apreciação deste MM. Juízo – e a RAZÃO DA PRESENTE AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA –, tendo em vista que os ora demandados simplesmente ignoram a legislação 

trabalhista e profissional que deveriam cumprir, como frisado acima, sentindo-se à vontade e 

submetendo os trabalhadores que contrata, e mantém a seu serviço, às irregularidades 

denunciadas nesta petição inicial. 

Deixa-se de pedir a abstenção da prática de horas extraordinárias habituais nesta 

oportunidade por haver ação civil pública ajuizada anteriormente (ACP nº 0010212-

64.2013.5.08.0006 – itens 25 e 26 dos pedidos), tendo sido encaminhadas as informações colhidas 

ao membro responsável pelo acompanhamento desta, para conhecimento e providências. 

Quanto à notícia de que não há local apropriado para descanso, há investigação em curso 

no âmbito do inquérito civil nº 000457.2018.08.000/5, tendo sido encaminhada as informações ao 

membro responsável pela investigação, para conhecimento e providências. 

 
2 DAS COMPETÊNCIAS MATERIAL E FUNCIONAL PARA JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, 

DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, DOS DIREITOS E 

INTERESSES AMEAÇADOS E CERCEADOS PELAS ABUSOS E OCORRÊNCIAS NOTICIADAS E DA 

TUTELA PRETENDIDA E NECESSÁRIA 
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Tratando-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proposta na missão institucional constitucional 

deste parquet, para o fim de proteção e defesa da ordem jurídica e dos direitos sociais dos 

trabalhadores em geral, bem como, em especial, de ajustamento de conduta da sociedade 

empresária ora demandada aos ditames legais atinentes à relação jurídica de trabalho 

subordinado apontada e de satisfação dos referidos direitos, consagrados na Constituição Federal 

e na legislação infraconstitucional aplicada, a competência ex ratione materiae para apreciar a 

presente causa é, sem dúvida, da Justiça do Trabalho, conforme dispõe o art. 114 da CF/88, assim 

se resumindo os dispositivos constitucionais e legais que definem, com absoluta clareza, 1) a 

legitimidade ad causam ativa do Ministério Público do Trabalho e 2) a admissibilidade da presente 

ação, e das medidas e providências requeridas, quais sejam, arts. 127 e 129, III e IX, da CF/88, 6º, VII, 

“a” e “d”, e XII, e 83, I e III da LOMPU, 1º, IV, 4º, 5º, 11, 12 e 21 da LACP e 81, e seu parágrafo único, 

82, I, 84 e 91 do CDC. 

Vista sob o aspecto funcional, considerando a atuação deste parquet perante a Justiça do 

Trabalho, na defesa da ordem jurídica trabalhista violada, e se tratando de sociedade empresária 

com sede em Belém/PA, a competência para o julgamento da presente causa será de uma das 

Varas do Trabalho de Belém, conforme Orientação Jurisprudencial nº 130 da SBDI-II do Tribunal 

Superior do Trabalho (art. 2º da LACP e 93, I, do CDC). 

Mostra-se, assim, inquestionável a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para 

promover a defesa dos interesses ou direitos dos trabalhadores atingidos no caso ora em exame, 

em que as ações dos demandados se concretizaram ao arrepio das leis aplicáveis, buscando, este 

parquet, a imposição de obrigações de fazer e de não fazer para ajustamento de conduta da 

pessoa jurídica acima aos imperativos legais vinculados à relação trabalhista subordinada e a 

cominação de pena pecuniária por empregado a se reverter ao FUNDO DE AMPARO AO 

TRABALHADOR, órgão público ou outra entidade beneficente indicada por este parquet, ou 

mesmo outra medida a ser arbitrada por esse MM. Juízo (art. 11, parte final, da LACP; art. 84 do 

CDC), desde que suficiente para compeli-la ao adimplemento das medidas que forem fixadas na 

sentença próxima. 

Considerando tudo que foi apresentado (item 1), verifica-se que a demandada 

descumpriu diversos pontos da legislação laboral, com destaque para as normas relacionadas à 

saúde e segurança dos trabalhadores de enfermagem, por não prover o dimensionamento ideal 

do número de enfermeiros por ala, mostrando-se indulgente e resistente frente às tentativas de 

adequação (espontânea) de sua conduta. 

No campo laboral, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à 

sadia qualidade de vida, expressões consagradas pelo art. 225 da Constituição, está diretamente 
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ligado à saúde do trabalhador, ou seja, à implantação de medidas de prevenção contra os 

acidentes de trabalho e as enfermidades profissionais. O art. 200, VIII, atribui ao sistema único de 

saúde o dever de colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

No mesmo sentido, o art. 7º assegura ao trabalhador, dentre outros que visem à melhoria 

de sua condição social, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança (XXII). Garantia esta que, pela evidente relevância, foi 

expressamente estendida pelo legislador constitucional aos servidores públicos, consoante o 

disposto no art. 39, § 3º, numa clara demonstração de que não pode haver distinção entre pessoas 

quando estiver em jogo o direito à vida e à saúde. 

Também a OIT, adotando rígida política de proteção do trabalhador, aprovou a 

Convenção nº 155, ratificada pelo Brasil, que determinou a definição e execução de uma política 

nacional que vise a “prevenir os acidentes e os danos para a saúde que sejam consequência do 

trabalho, guardem relação com a atividade profissional ou sobrevenham durante o trabalho, 

reduzindo ao mínimo, na medida do possível, as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do 

trabalho” (art. 4º). 

Nesse diapasão, garantindo a efetividade dos princípios e normas supracitadas, a CLT em 

capítulo dedicado à Segurança e Medicina do Trabalho, estabelece, dentre outras obrigações, que 

cabe às empresas: a) cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho (art. 

157, I). 

E cumprir o dimensionamento quantitativo e qualitativo de pessoal certamente é medida 

de segurança do trabalho, que evita a exaustão dos profissionais e preserva a segurança e 

qualidade do serviço hospitalar ofertado ao paciente. 

Nessa esteira, a Lei nº 5.905/1973, art. 15, II, atribuiu ao Conselho Regional de Enfermagem 

(COREN) disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do 

respectivo Conselho Federal (COFEN). Por sua vez, o COFEN editou a Resolução nº 293/2004, 

posteriormente substituída pela Resolução nº 543/2017 para tratar da questão, o que repercute no 

Direito do Trabalho e na gestão de pessoal de um hospital. 

A Resolução COFEN nº 543/2017, que regulamenta o parâmetro para o dimensionamento 

do quadro de enfermagem, deve ser adotado no serviço/local em que é realizada atividade 

privativa do enfermeiro. Esta resolução é baseada em estudo científico, estabelecendo referência 

necessária para o planejamento, programação e priorização da ação de saúde a ser desenvolvida. 

Oportunamente, transcreve-se excertos da Resolução COFEN nº 543/2017: 

 

(...) 
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CONSIDERANDO que o quantitativo e o qualitativo de profissionais de enfermagem 
interferem, diretamente, na segurança e na qualidade da assistência ao paciente; 
CONSIDERANDO que compete ao enfermeiro estabelecer o quadro quantiqualitativo de 
profissionais necessário para a prestação da Assistência de Enfermagem; 
(...) 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, na forma desta Resolução e de seus anexos I e II (que poderão ser 
consultados no endereço eletrônico: www.cofen.gov.br), os parâmetros mínimos para 
dimensionar o quantitativo de profissionais das diferentes categorias de enfermagem para 
os serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem. 
Parágrafo único – Os referidos parâmetros representam normas técnicas mínimas, 
constituindo-se em referências para orientar gestores, gerentes e enfermeiros dos serviços 
de saúde, no planejamento do quantitativo de profissionais necessários para execução das 
ações de enfermagem. 

 

  Acerca da UTI, deve-se mencionar ainda a RDC ANVISA nº 7/2010, que prevê: 

 

Art. 14 Além do disposto no Artigo 13 desta RDC, deve ser designada uma equipe 
multiprofissional, legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada, quantitativa e 
qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade e legislação 
vigente, contendo, para atuação exclusiva na unidade, no mínimo, os seguintes 
profissionais: 
(...) 
III – Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração, em 
cada turno; 
(...) 
V – Técnicos de enfermagem: no mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos em cada turno, 
além de 1 (um) técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio assistencial em cada 
turno; 
(...) 
Art. 15. Médicos plantonistas, enfermeiros assistenciais, fisioterapeutas e técnicos de 
enfermagem devem estar disponíveis em tempo integral para assistência aos pacientes 
internados na UTI, durante o horário em que estão escalados para atuação na UTI. 

 

Destaca-se que a jurisprudência endossa a existência e validade de critério normativo 

infralegal que estabelece número de profissionais de enfermagem em estabelecimento de saúde, 

conforme pode-se verificar no julgado proferido no MS nº 0001237-80.2011.5.03.0000 (TRT3ª). 

E assim, diante das irregularidades trabalhistas praticadas por ação e omissão pela 

demandada descritas acima, e nos documentos anexos a esta inicial, tendo o trabalhador 

frustrada a percepção de diversos direitos trabalhistas constitucional e legalmente garantidos, 

este órgão ministerial especializado não poderia ficar inerte, tolerando a subversão do conjunto 

normativo de proteção ao trabalhador, ao trabalho e ao emprego, daí exsurgindo a relevância 

social do interesse de toda a sociedade em ver respeitada a ordem jurídica violada. 

Este (obrigações de fazer e não fazer e multa, e, também, a reparação pelo dano moral 

coletivo causado) é o mínimo que se pode esperar na presente causa, impedindo-se de uma vez 

por todas a perpetração das lesões que vêm se reiterando, como bem demonstram os 

documentos anexos, com visíveis prejuízos aos trabalhadores contratados e os que, no futuro, 
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possam vir a ser contratados e mantidos em desconformidade com os preceitos de ordem 

pública. E somente desta forma é que este órgão ministerial especializado entende cumprir e 

realizar in casu sua missão institucional (arts. 127 e 129, II, III e IX, da CF/88), sob a consequência de 

os trabalhadores continuarem expostos às ocorrências apuradas e aqui denunciadas, conforme 

relatado acima, não restando, pois, qualquer dúvida, de que é legítima a propositura da presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, como a via cabível e necessária para se compelir a demandada à garantia e à 

satisfação plena e imediata dos direitos garantidos aos trabalhadores, conforme preconizados no 

pedido infra. 

 

3 DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

A existência da Resolução COFEN nº 543/2017 e RDC ANVISA nº 7/2010 não foi, como visto, 

suficiente para compelir a ora demandada a cumprir os parâmetros mínimos para evitar o 

desgaste acentuado dos profissionais de enfermagem contratados, não sendo à toa a quantidade 

expressiva de horas extraordinárias cumpridas. 

Não obstante os esforços empreendidos e a oportunidade para regularização 

extrajudicial, a demandada ainda resiste ao cumprimento das normas relativas ao 

dimensionamento adequado do seu quadro de enfermeiros e técnicos de enfermagem, tornando 

a ação judicial o único meio de levá-la ao efetivo cumprimento. 

Contudo, é preciso reconhecer que o tempo de decurso de uma ação judicial é, via de 

regra, um fator que vai de encontro ao direito que essa ação busca tutelar. No presente caso, a 

situação não é diversa. Para coibir tal situação insta que o Poder Judiciário atue de forma 

enérgica, levando em conta o considerável lapso temporal já transcorrido desde a edição das 

Resoluções em apreço. 

Portanto, cumpre, desde logo, impedir que tal recalcitrância persista, por meio da 

concessão de TUTELA ANTECIPADA, em caráter liminar, no sentido da imposição imediata das 

obrigações listadas no item 4.3 e 4.4 da inicial, a partir da concessão da medida. 

Consigne-se, também, que a antecipação em apreço é medida de caráter satisfativo, 

calcada no disposto no art. 294 e seguintes do CPC e arts. 11, 12 e 21 da LACP e 84, § 3º do CDC. 

Como ensina Cândido Rangel Dinamarco (Reforma do Código de Processo Civil. 2ª ed. 

Malheiros: São Paulo, 1995. P. 143), trata-se de noção de probabilidade. 

No mesmo diapasão, o ensinamento de Nelson Nery Júnior, in verbis: 
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“A antecipação dos efeitos executivos da tutela de mérito é dada mediante cognição 
sumária, devendo o juiz certificar-se apenas da probabilidade da existência do direito 
afirmado em juízo” (in Atualidades Sobre o Processo Civil. 2ª ed. RT: São Paulo, 1996. P. 61). 

 

 Frise-se, por oportuno, que é evidente a relevância dos direitos colocados em debate, que 

permite que um juízo de probabilidade se sobreponha, ainda que temporariamente, à certeza 

consectária de uma cognição plena. 

O fumus bonis iuris está plenamente caracterizado diante do farto material probatório 

acostado à petição inicial, que demonstra, de forma inequívoca, a violação de diversos 

dispositivos constitucionais, convencionais, legais e infralegais, em especial das normas de saúde 

e segurança do trabalho. 

A própria demandada apresentou estudo de dimensionamento em que se constata o 

déficit de enfermeiros e técnicos de enfermagem. 

O periculum in mora caracteriza-se pelo fato de que a demandada está descumprindo 

normas que tenham ligação com a proteção da saúde e da segurança laboral, cujo 

descumprimento enseja riscos à integridade física, à saúde e privacidade dos trabalhadores 

presentes e futuros. A demora na prestação jurisdicional irá ensejar danos irreparáveis, que não 

poderão ser restaurados, o que justifica, inegavelmente, a concessão da antecipação da tutela 

pretendida, que corresponde ao exato cumprimento da ordem legal, inexistindo, pois, qualquer 

risco de irreversibilidade da medida. 

Assim, presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, e em atenção ao 

Princípio da Prevenção, deve o Poder Judiciário concedê-la, o que requer este parquet 

especializado. 

 

44  DDOOSS  PPEEDDIIDDOOSS  EE  RREEQQUUEERRIIMMEENNTTOOSS  FFIINNAAIISS  

 

Em face de todo o exposto e pelo mais que há de ser suprido pelo elevado descortino 

jurídico de V. Exa., o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, por seu Membro oficiante nesta 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO da 8ª REGIÃO, requer: 

1. a regular notificação da sociedade empresária HOSPITAL PORTO DIAS Ltda. 

(HOSPITAL PORTO DIAS) e de seus sócios, srs. ADRIANA BARBARA PORTO DIAS e ANTÔNIO 

CARLOS CORREIA DIAS, nos endereços acima informados, para, querendo, na forma e SOB AS 

CONSEQUÊNCIAS DA LEI, I) contestarem a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, e, também SOB AS 

CONSEQUÊNCIAS DA LEI, II) a apresentação da documentação atinente às alegações que vierem a 

proferir em sua defesa; 
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2. a notificação do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ (SENPA), na 

Rua Santo Antônio, nº 316, Andar 2, Sala 201, Bairro da Campina, Belém/PA, CEP: 66.010-105, 

telefone: (91) 3242-5022 e e-mail: senpa@senpa.org.br, e do CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DO PARÁ (COREN PA), na Avenida Duque de Caxias, nº 862, Bairro do Marco, 

Belém/PA, CEP: 66.630-505, para que intervenham como terceiros interessados, caso queiram; 

3. a procedência dos pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, em todos 

os seus termos, inclusive liminarmente, condenando a sociedade empresária HOSPITAL PORTO 

DIAS Ltda. (HOSPITAL PORTO DIAS) e aos seus sócios, srs. ADRIANA BARBARA PORTO DIAS e 

ANTÔNIO CARLOS CORREIA DIAS, a CONTRATAR E MANTER profissionais de enfermagem e 

técnicos de enfermagem em número suficiente para cumprir o dimensionamento estabelecido 

pela Resolução COFEN nº 543/2017 e RDC ANVISA nº 7/2010 ou outras que vierem a substituí-las; 

4. a cominação de pena pecuniária à demandada e aos seus sócios, 

SOLIDARIAMENTE, em caso de descumprimento das obrigações a ela imposta (em face de todo o 

disposto no item 3 supra, deste pedido), consistente em multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) por vaga não preenchida para o cumprimento do dimensionamento, a cada constatação, 

nos termos do art. 11 da LACP, dentre outras medidas cabíveis, a se reverter ao FAT ou a órgão 

público ou entidade beneficente, indicada por este parquet especializado; 

5. a condenação a título de reparação pelo dano moral coletivo à demandada e aos 

seus sócios, SOLIDARIAMENTE, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a se 

reverter ao FAT ou a órgão público ou entidade beneficente, indicada por este parquet 

especializado;  

6. a aposição de cópia da decisão definitiva desta demanda em seus quadros de 

avisos ou qualquer outro meio de comunicação interna da sociedade empresária, em caso de 

procedência dos pedidos supra, pelo prazo de 1 (um) ano, para ampla publicidade da decisão aos 

empregados, sob a consequência de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a 

cada constatação, a se reverter ao FAT ou a órgão público ou entidade beneficente, indicada por 

este parquet especializado; 

7. a condenação da demanda e seus sócios ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais. 

Este órgão ministerial especializado requer, por fim, a observância às prerrogativas 

institucionais e processuais conferidas pela LOMPU a todos os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA UNIÃO, em especial, a intimação pessoal e nos autos do membro que subscreve a 

presente petição inicial (arts. 18, II, “h”, e 84, IV; art. 43 da Consolidação de Provimentos da 

CGJT), especialmente de toda e qualquer decisão proferida no presente feito, a se efetivar na 
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sede da PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO da 8ª REGIÃO ou por intimação eletrônica, 

protestando este parquet especializado, ainda, por todos os meios de prova admitidos em direito, 

e que se fizerem necessários, para deslinde da controvérsia, principalmente os documentos 

anexos à presente petição inicial, concernentes ao IC nº 001108.2017.08.000/1. 

Dá-se à presente causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para todos 

os efeitos legais. 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Belém, 27 de junho de 2019. 

 

FAUSTINO BARTOLOMEU ALVES PIMENTA 
PROCURADOR DO TRABALHO 

PRT da 8ª Região 
 

DOCUMENTOS ANEXOS: cópias de documentos extraídos do IC nº 001108.2017.08.000/1, aos quais, 

na forma da lei, dou e reconheço a necessária fé para todos os fins. 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

3ª VARA DO TRABALHO DE BELÉM

Travessa Dom Pedro I, 698, 3º Andar, Umarizal, BELEM - PA - CEP: 66055-100

Tel.: 4008-7152 - Email:

NOTIFICAÇÃO INICIAL - PJe-JT

Processo: 0000557-67.2019.5.08.0003

Reclamante: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

 Reclamado(a): HOSPITAL PORTO DIAS LTDA e outros (2)

Destinatário(a): MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER , 652, NAZARÉ, BELEM - PA - CEP:
66040-282

                   Fica a parte indicada no campo  notificada para comparecer à audiência"DESTINATÁRIO"
inaugural que será realizada no dia , na sala de audiências da 3ª VARA DO06/08/2019 09:40 horas
TRABALHO DE BELÉM, endereço no cabeçalho.

          Nessa audiência, V.Sa. deverá apresentar até duas testemunhas, caso o valor dado à causa seja igual
ou inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, ou até três testemunhas, se o valor da causa superar os 40
(quarenta) salários mínimos. O não comparecimento do(a) reclamante implicará no arquivamento da ação
(Art. 844 da CLT).

          Os documentos do processo poderão ser acessados no site http://pje.trt8.jus.br/primeirograu/Pro
, digitando-se os códigos a seguir:cesso/ConsultaDocumento/listView.seam

 

Documentos associados ao processo

Título Tipo Chave de acesso**
Procuração, Atos Constitutivos e cartão de
CNPJ

Procuração 19071611013739100000021813451

Solicitação de Habilitação
Solicitação de
Habilitação

19071611003878300000021813428

Documento
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mandado Diverso 19071515025953000000021800468
Devolução de mandado de ID e140b1f Certidão 19071514554434600000021800436
Mandado Mandado 19071214275400800000021781371
Decisão Decisão 19071010123771000000021740966
INFORMAÇÃO PROCESSUAL Certidão 19070309012635000000021648026
Acórdão paradigma. MS
0001237-80.2011.5.03.0000

Documento
Diverso

19062710585957800000021573573

Certidão de comparecimento e informações
SENPA

Documento
Diverso

19062710584651700000021573566

Manifestação com pedido de audiência
SENPA

Documento
Diverso

19062710583590100000021573563

Manifestação SENPA
Documento
Diverso

19062710575671200000021573541

Manifestação com cartões de ponto PORTO
DIAS

Documento
Diverso

19062710581357300000021573555

Manifestação e ESTUDO do
dimensionamento COREN

Documento
Diverso

19062710574492300000021573535

RELATÓRIO DE ANÁLISE PERICIAL
Documento
Diverso

19062710582420000000021573560

Manifestação PORTO DIAS
Documento
Diverso

19062710574535600000021573536

Manifestação PORTO DIAS
Documento
Diverso

19062710573022300000021573526

Manifestação PORTO DIAS
Documento
Diverso

19062710572134200000021573520

Ata de audiência. 5.10.2018
Documento
Diverso

19062710565726000000021573503

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
Documento
Diverso

19062710554490600000021573457

Manifestação e ESTUDO do
dimensionamento PORTO DIAS

Documento
Diverso

19062710563506100000021573487

Manifestação com novo estudo PORTO
DIAS

Documento
Diverso

19062710570423700000021573508

Manifestação com cartões de ponto PORTO
DIAS

Documento
Diverso

19062710553523300000021573445

Manifestação com cartões de ponto PORTO
DIAS

Documento
Diverso

19062710554135800000021573454

Manifestação com cartões de ponto PORTO
DIAS

Documento
Diverso

19062710552251100000021573440

Notícias de fato
Documento
Diverso

19062710550801500000021573434

CNPJ e JUCEPA PORTO DIAS
Documento
Diverso

19062710542430700000021573398

CNPJ SENPA e COREN PA
Documento
Diverso

19062710544262600000021573428

Petição Inicial Petição Inicial 19062710533634300000021573368

.
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Belém, 17 de Julho de 2019.

 

VINICIUS SOUZA FLEXA

Secretária de Audiências

ID. 84c50a9 - Pág. 3

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: VINICIUS SOUZA FLEXA
https://pje.trt8.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19071709444002200000021829160
Número do processo: ACP 0000557-67.2019.5.08.0003
Número do documento: 19071709444002200000021829160
Data de Juntada: 17/07/2019 09:44



SUMÁRIO

 

Documentos

Id. Data de
Juntada

Documento Tipo

203aea0 27/06/2019
11:02

Petição Inicial Petição Inicial

84c50a9 17/07/2019
09:44

Intimação Intimação


	27/06/2019 - Capa
	1. 27/06/2019 - Petição Inicial | Petição Inicial
	2. 17/07/2019 - Intimação | Intimação
	22/07/2019 - Sumário

