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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

TUTELA ANTECIPADA

 

Vistos os presentes autos etc.

 

Aduz o autor SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA
–SINASCE-PA na peça de ingresso (Id. 80fb431) que as atribuições dos AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS e dos AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
– ACE estão previstas no art. 3º e 4º da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006 e são
desenvolvidas através de visitas domiciliares, visando detectar pessoas com sinais ou sintomas
de doenças agudas ou crônicas, de seus agravos ou de eventos de importância para a saúde
pública, portanto, estes profissionais mantêm contato direto com pessoas portadoras de doenças
infectocontagiosas, que podem ser causadas por vírus, fungos, bactérias ou parasitas e,
dependendo do agente infeccioso, podem causar doenças como viroses, Zika, SAAR, h1n1,
tuberculoses, micoses e atualmente coronavírus (COVID-19).

 

Assevera que no desempenho de tais atividades, os profissionais (Agente
Comunitário de Saúde-ACS e Agente de Combate às Endemias-ACE) necessitam de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI's), tais como: protetor facial, máscara respiratória,
luvas descartáveis, álcool em gel, uniformes (calças, camisas e gorros), o que não vem sendo
fornecido regularmente pelo Município de Nova Timboteua, situação que agrava a exposição
dos profissionais as doenças epidêmicas as quais devem combater, em especial, o atual surto de
coronavirus instalado no Brasil. 

 

Destaca que os riscos das atividades são, dentre outros, ser contaminado pelo
COVID-19, e vir a transmitir de forma exponencial o vírus para a população a ser atendida, já
que cada um dos cerca de 4.000 (mil) agentes visitam diariamente em média de 25 (vinte e
cinco) a 30 (trinta) residências na cidade de Nova Timboteua. 

 

Diante do exposto, considerando a pandemia de Coronavírus(COVID-19) e a
exposição dos substituídos no exercício da função, restando presentes o perinclum in mora e
fumus boni iuris, requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar ao
Reclamado (MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA) que forneça imediatamente aos
substituídos os seguintes EPI's: I) Protetor facial; II) Máscara respiratória; III) Luvas
descartáveis; IV) Álcool em gel 70%; e V) Uniforme completo em quantidade suficiente para a
realização das atividades domiciliares) diárias em segurança até o julgamento final do mérito,
sob pena de multa de um salário base por substituído/associado prejudicado por dia de
descumprimento. 

 

Analiso.

 

O art. 300 do CPC/2015 e seus respectivos parágrafos esclarecem os requisitos
necessários para se antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida com o
ajuizamento da ação, exigindo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

 

Esses requisitos, básicos e essenciais ao deferimento das medidas, necessariamente,
hão de ser observados pelo magistrado com as cautelas naturais inerentes ao exercício da
atividade jurisdicional, analisando, com rigor, a gravidade e a extensão do prejuízo alegado pelo
demandante, e a real existência da verossimilhança do direito deduzido pela parte.

 

O sindicato autor, na exordial, afirma que o réu MUNICÍPIO DE NOVA
TIMBOTEUA não está fornecendo os Equipamentos de Proteção Individual (PROTETOR
FACIAL, MÁSCARAS, LUVAS DESCARTÁVEIS, ÁLCOOL EM GEL 70%, E
UNIFORMES), necessários à mitigação dos riscos de contaminação pelo COVID-19, o que
colocaria em risco a saúde dos trabalhadores ocupantes das funções de Agente Comunitário de
Saúde-ACS e Agente de Combate às Endemias-ACE. 

 

Com a disseminação do coronavírus (Sars-Cov-2), considerada pela Organização
Mundial de Saúde como uma pandemia em decorrência do número expressivo e crescente dos
casos de COVID-19, doença provocada pelo vírus, a preocupação com os profissionais de saúde
que tratam dos pacientes infectados se tornou mais evidente, tendo em vista ser deles, também,
a responsabilidade pelo tratamento dos novos pacientes que, diariamente, chegam aos hospitais.

 

Além destes profissionais, outros cujas atividades não podem ser suspensas ou
realizadas virtualmente, demandam atenção especial e cuidados para com a proteção, a vim de
evitar o contágio. Tanto é assim, que há recomendação da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE quanto ao uso obrigatório de equipamentos de proteção individual por aqueles que
estão na linha de frente do controle de saúde desta situação, dentre os quais , por óbvio, inclui
os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias (art. 3º-J, § 1º, XII e
XIII, da Lei nº 13.979/2020), os quais percorrem os domicílios a fim de identificar aqueles que
possam estar apresentando sintomas da mencionada doença, para que sejam orientados nas
medidas de saúde que devem ser tomadas. 

 

Por isso, o Ministério da Saúde Brasileiro editou a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de
fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN)
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

 

Também o mesmo Ministério editou a nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº
04/2020, em 31 de março de 2020, a qual discorre sobre as “Orientações para serviços de saúde
referentes as medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos
casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), por meio
dos procedimento operacional padronizado, tais como: o uso de máscaras de proteção
respiratória, limpeza e desinfecção com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 5%; uso de avental,
óculos e luvas.

 

É da empresa o dever legal de manter o ambiente de trabalho sadio (art. 225, CRFB)
e garantir as normas de segurança e medicina e saúde do trabalho aos seus empregados (art.
157, CLT). 

 

O art. 189 da CLT prevê que são consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

 

Na continuidade da leitura da Norma Consolidada, o art. 190 complementa que o
Ministério do Trabalho (atual Ministério da Economia) aprovará o quadro das atividades e
operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os
limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição
do empregado a esses agentes.

 

Uma das formas de eliminar ou neutralizar os agentes insalubres se dá com a
utilização de Equipamentos de Proteção Individual pelo trabalhador, o que permite a
minimização da intensidade do agente agressivo a limites de tolerância (art. 191, II, CLT).

 

As atividades dos empregados substituídos configuram como aquelas em que há
exposição a ambientes capazes de conter agentes biológicos de insalubridade, o que demanda
proteção adequada aos riscos.

 

Ocorre que a proteção ganha relevo neste cenário, também, para evitar a propagação
da doença e o contágio daqueles habilitados para tratar dela, dentre os quais se inserem os
agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, cuja proteção deve ser ainda
mais cuidadosa visto o contato direto com a população local no controle preventivo e repressivo
das doenças.

 

A propósito, é de conhecimento público e notório de toda a sociedade o avanço da
pandemia COVID-19, o que está acarretando, inclusive, o isolamento social e medidas
governamentais severas de restrição de circulação de pessoas, a fim de que não haja um colapso
no sistema de saúde, incapaz de abrigar o número de doentes que o contágio pode abranger.

 

A afirmação do Sindicato Autor, de que a Reclamada não está fornecendo os EPIs
necessários para a mitigação dos riscos de contaminação pelo COVID-19, o que colocaria em
risco a saúde dos empregados ocupantes das funções acima mencionadas é, de fato,
preocupante.

 

Entretanto, embora presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo
Civil e sendo a situação preocupante, sensível a este Juízo, é imperioso registrar que há carência
de provas do mencionado na inicial, tendo em vista que o Sindicato fez uma alegação ampla e
genérica, anexando normativos gerais, mas não trouxe aos autos nenhum indício de prova
aplicável, especialmente, aos substituídos que representa, razão pela qual, no primeiro
momento, demanda manifestação urgente da parte contrária.

 

Sem indício de provas, mas havendo risco ao resultado do processo e perigo de dano
ao direito dos substituídos, os quais, por provável falta de utilização de EPI no ambiente laboral,
podem ser infectados pelo vírus COVID-19, que é altamente contagioso, e que, em última
instância, pode causar a morte dessas pessoas, além da retransmissão em cadeia do citado vírus
a seus familiares e parentes próximos, DECIDO ANTECIPAR, PARCIALMENTE, OS
EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA E DETERMINO:

 

1 – A expedição de Mandado para Cumprimento ao Reclamado MUNICÍPIO DE
NOVA TIMBOTEUA para que apresente, no prazo de 02 dias úteis, em planilha
organizada, a relação de todos os seus empregados exercentes das funções de agentes
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que estejam efetivamente
trabalhando, indicando a função e o local de atendimento (área, bairro, equipe), bem como
apontar em que data foram entregues e regularmente trocados/atualizados, os equipamentos de
proteção individual em quantidade suficiente para a realização das atividades (visitas
domiciliares), quais sejam: protetor facial, máscara respiratória, luvas descartáveis, álcool em
gel 70% e uniformes (calças, camisas e gorros)

 

2 – Em caso de descumprimento da ordem, presumir-se-á que a Reclamada não vem
fornecendo os EPI's supramencionados aos empregados das funções discriminadas, o que
implicará em multa de R$ 1.000,00, por substituído, a ser revertida em favor de cada um deles.

 

Dar ciência ao Autor via DEJT, e Intimar a Reclamada, com urgência, por Oficial de
Justiça, para a devida ciência e cumprimento desta decisão, que deve seguir em inteiro teor.

 

Inclua-se o MPT no feito para atuar como custus legis.

 

CAPANEMA/PA, 15 de julho de 2020.

ANDRE FERNANDO DOS ANJOS CRUZ
Juiz do Trabalho Substituto
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