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DECISÃO PJe-JT

Vistos e examinados.

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE BAURU propõe

Ação Civil Pública em relação à EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

RURAL DE BAURU - EMDURB, na qual pleiteia a concessão de tutela de urgência, para que se

determine, em caráter liminar, as seguintes providências, conforme requerido na petição inicial,

:

“



É o breve relatório.

DECIDO.

É pública e notória a declaração de pandemia, em relação ao novo Coronavírus

(COVID-19), pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11/03/2020, assim como a

Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, em 30/01

/2020.

Também pública e notória, no território nacional, a adoção de várias medidas

excepcionais pelos Governos federal, estaduais e municipais, com vistas a combater o surto da

doença, especialmente o isolamento social.

Nesse contexto, vale destacar, no âmbito federal, a publicação da Lei nº 13.979,

de 06/02/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública decorrente do coronavírus; a Medida Provisória nº 927, de 22/03/2020, que dispõe sobre

as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência

de saúde pública decorrentes do coronavírus; e o Decreto nº 10.282, de 20/03/2020, que

regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.



No âmbito do Município de Bauru, merecem destaque: 1º) o Decreto nº 14.656,

de 16 de março de 2020, que estabelece medidas de enfrentamento e precaução, a fim de evitar

a disseminação da pandemia do Covid-19, na Administração Pública Direta e Indireta; e 2º) o

Decreto nº 14.664, de 20 de março de 2020, que declara situação de emergência em saúde

pública no Município de Bauru e dispõe sobre medidas de enfrentamento da pandemia

provocada pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Poder Executivo do Município de Bauru.

O Sindicato autor anexa os referidos Decretos Municipais aos autos, com a

petição inicial (fls. 55/59).

Nota-se, em todas as esferas do Poder Público, a preocupação com a adoção de

medidas destinada a reduzir a transmissibilidade do Coronavírus (Covid-19), e com a

preservação da saúde das pessoas acima dos 60 anos e daquelas com doenças crônicas, como

diabetes e doenças cardiovasculares, em relação às quais a orientação do Ministério da Saúde é

que permaneçam em casa.

Contudo, o Sindicato autor informa que a requerida não tem adotado medidas

preventivas efetivas para conter a transmissão do Coronavirus (covid-19).

Esclarece que a empresa requerida, até o presente momento, teria se limitado a

editar a Resolução nº 002/2020 (anexada aos autos – fl. 52), com base nos Decretos Municipais

publicados, tendo adotado as seguintes medidas:

afastamento temporário de empregados com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,

salvo aqueles que atuam em trabalhos operacionais essenciais (como os discriminados no

art. 8º da citada Resolução);

adoção de teletrabalho, e eventual redução de jornada 06 horas diárias a critério de cada

g e r ê n c i a .

Analisando a Resolução expedida pela requerida, em especial os artigos 7º e 8º,

verifica-se que, de fato, autorizou o afastamento temporário dos funcionários com idade igual ou

superior a 60 (sessenta) anos, excepcionando aqueles que atuam em serviços operacionais

considerados essenciais à população e aqueles não sujeitos ao trabalho remoto (fl. 53 do PDF).



É certo que, apesar da referida exceção, constante da Resolução expedida pela

requerida, no artigo 8º há previsão da possibilidade de cada Diretor decidir pela liberação de

funcionário, mesmo em se tratando de serviços essenciais e aqueles não sujeitos ao teletrabalho.

No entanto, como vimos, a recomendação do Ministério da Saúde, no que se

refere às pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes e

doenças cardiovasculares, é que permaneçam em casa.

Óbvio que os serviços essenciais não podem sofrer interrupção. Contudo, eles

podem e devem ser exercidos pelas pessoas que tenham menos de 60 anos e que não se

enquadrem no grupo de risco.

Em relação às gestantes, a requerida autorizou o trabalho remoto/teletrabalho

somente para as que atuem nos setores administrativos, que não fazem atendimento direto ao

público, e, ainda, segundo critérios e escalas a serem estabelecidas pelas Gerências, conforme

dispõe o art. 10 da Resolução nº 002/2020.

Em face de sua particular situação, entendo que as gestantes devem ser

tratadas da mesma forma que aqueles que se encontram no grupo de maior vulnerabilidade.

Já, no que se refere às empregadas que se encontram no período de

amamentação, entendo que podem solicitar, ao empregador, a antecipação de férias, conforme

previsto no art. 4º da Resolução nº 002/2020 e Medida Provisória nº 927, de 22/03/2020,

cabendo ao empregador decidir sobre a conveniência de tal concessão.

Com a edição da Resolução nº 002/2020, a empresa requerida demonstra

preocupação com a necessidade de adoção de medidas para minimizar a transmissão do vírus.

Apesar disso, conforme analisamos, as medidas destinadas a proteger a saúde das pessoas

com mais de 60 anos e daquelas com doenças crônicas, como diabetes e doenças

cardiovasculares, além das gestantes, não se mostram suficientes.



Portanto, diante da situação excepcional, que exige a adoção de medidas

urgentes para minimizar a transmissão do vírus, entendo que se encontram presentes a

probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar a concessão da tutela de urgência, em

caráter liminar.

ANTE O EXPOSTO,  para determinarconcedo a tutela de urgência requerida,

à requerida, EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO RURAL DE BAURU, 

a) que sejam colocados em sistema de "home office", no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas, os trabalhadores com mais de 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como

diabetes e doenças cardiovasculares, que se enquadram no chamado “grupo de risco”, segundo

definição do Ministério da Saúde, além das trabalhadoras gestantes, devidamente comprovado

por atestado ou declaração médica, até 30.04.2020. 

b) que forneça para todos os empregados, internos e externos, os EPI´s

necessários, notadamente, máscaras, luvas, sabão antisséptico e álcool em gel (70%), no prazo

de 72 horas.

Caso seja inviável o trabalho no sistema home office (item “a”), haja vista o tipo

de cargo ou função desempenhada, deverão ser concedidas folgas, sem prejuízo do salário, com

lançamento no banco de horas, para compensação futura, nos moldes da Medida Provisória nº

927, de 22/03/2020.

No caso de descumprimento das obrigações acima, a empresa requerida

arcará com o pagamento de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00.

Cientifique-se o Sindicato autor, dessa decisão, por seu advogado.

Cite-se a empresa requerida para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)

dias, cuja ausência implicará na revelia e nas penalidades legais.



Atendendo aos princípios da celeridade e da economia processuais, atribuo à

presente decisão força de EMPRESA MUNICIPALMANDADO para CITAÇÃO da requerida, 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB, a fim de que seja

bemcientificada da propositura da presente ação e do prazo para apresentação de defesa, 

como força de MANDADO para CUMPRIMENTO das determinações constantes desta

decisão.

Diante do caráter de urgência da medida, cumpra-se por oficial de Justiça.

Bauru, 26/03/2020.

SÉRGIO POLASTRO RIBEIRO

Juiz do Trabalho
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