
PODER JUDICIÁRIO
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
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ATA DE AUDIÊNCIA

Em 21 de julho de 2021, na sala de sessões da MM. 12ª VARA DO TRABALHO DE PORTO
ALEGRE, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho ROZI ENGELKE, realizou-se audiência
por  teleconferência,  relativa  à  Ação  Civil  Pública  Cível  número  0020294-06.2020.5.04.0012,
supramencionada.

Às 9:01, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente a parte autora SIND PROF ENF TEC DUCH MAS EMP HOSP CASAS SAUDE
RS,  representado(a)  pela  vice-presidente,  Sr.(a)  Ivanir  Claudete  Rodrigues  Miranda,  acompanhado(a)  de
seu(a) advogado(a), Dr(a). RENATO KLIEMANN PAESE, OAB 29134/RS.

Presente a parte autora ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO GRUPO HOSPITALAR
CONCEICAO, representado(a) pelo presidente, Sr.(a) Arlindo Ritter, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a),
Dr(a). RENATO KLIEMANN PAESE, OAB 29134/RS.

Presente  a  parte  autora  SINDICATO  DOS  ENFERMEIROS  NO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE DO  SUL,  representado(a)  pela  presidente,  Sr.(a)  Claudia  Franco,  acompanhado(a)  de  seu(a)
advogado(a), Dr(a). RENATO KLIEMANN PAESE, OAB 29134/RS.

Presente a parte autora SINDICATO DOS TECNICOS DE SEGURANCA DO TRAB DO
ESTADO R, representado(a) pelo presidente Sr.(a) Nilson Laucksen, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a),
Dr(a). RENATO KLIEMANN PAESE, OAB 29134/RS.

Presente  a  parte  autora  SINDICATO  DOS  FARMACEUTICOS  NO  EST  DO  RIO
GRANDE DO SUL,  representado(a)  pela  presidente  Sr.(a)  Debora  Melecchi,  acompanhado(a)  de  seu(a)
advogado(a), Dr(a). RENATO KLIEMANN PAESE, OAB 29134/RS.

Presente  a  parte  ré  HOSPITAL  NOSSA  SENHORA  DA  CONCEICAO  S.A.,
representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Giovani Marzullo, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a).
THAYSE MARTINS ZANCHI, OAB 78680/RS.

Presente  o  Ministério  Público  do  Trabalho,  na  pessoa  do  procurador,  Dr.  Ivan  Sérgio
Camargo dos Santos.

Resolvem as partes conciliar na presente demanda, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira

Para os fins exclusivos do presente acordo, ficam definidas como comorbidades graves para
a COVID-19, conforme dispõe o CDC americano, as seguintes doenças/condições: 1. Câncer; 2. Doença
renal  crônica;  3.  Doença pulmonar obstrutiva crônica;  4.  Estado imunocomprometido por  transplante  de
órgãos  sólidos;  5.  Obesidade  (índice  de  massa  corporal  igual  ou  superior  a  30  kg/m2);  6.  Doença
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cardiovascular  grave;  7.  Insuficiência  cardíaca;  8.  Doença  coronoariana;  9.  Cardiopatias;  10.  Anemia
falciforme; 11. Fumante; 12. Diabetes mellitus tipo 2.

Cláusula Segunda

Os empregados de todas as idades que possuem uma ou mais comorbidades constantes da
Cláusula Primeira permanecerão afastados da atuação em setores da linha de frente da COVID-19, ainda que
já tenham sido vacinados.

 Cláusula Terceira

Os empregados que possuem idade de 60 a 65 anos poderão ser convocados para atuar em
setores da linha de frente da COVID-19, desde que não possuam alguma comorbidade grave arrolada na
Cláusula Primeira e  desde que tenham tomado,  há pelo menos 21 dias,  duas doses de uma das vacinas
disponibilizadas pelo GHC, a menos que a vacina disponibilizada seja reconhecida como eficaz com dose
única pelo seu ANVISA;

Cláusula Quarta

Os empregados  com idade de 66  anos ou mais  poderão ser  convocados  para atuar  em
setores que não atendam pacientes com COVID-19, desde que não possuam alguma comorbidade grave
arrolada na Cláusula Primeira e desde que tenham tomado, há pelo menos 21 dias, duas doses de uma das
vacinas disponibilizadas pelo GHC, duas doses de uma das vacinas disponibilizadas pelo GHC, a menos que
a vacina disponibilizada seja reconhecida como eficaz com dose única pela ANVISA.

Cláusula Quinta

As  empregadas  gestantes,  embora  não  constem  do  rol  de  comorbidades  da  Cláusula
Primeira, permanecerão afastadas do trabalho presencial.

Cláusula Sexta

As  empregadas  lactantes,  embora  não  constem  do  rol  de  comorbidades  da  Cláusula
Primeira, permanecerão afastadas de setores insalubres conforme decisão exarada nos autos do processo nº
0021169-86.2019.5.04.0019.

Cláusula Sétima

Será facultado aos empregados integrantes do grupo de risco (Cláusula Primeira), à exceção
das gestantes (item 6),  permanecerem trabalhando, se assim desejarem, por decisão pessoal  e voluntária,
independentemente  das  restrições  ajustadas  entre  as  partes,  mediante  assinatura  de  termo  a  ser
disponibilizado pelo GHC.

Cláusula Oitava

As partes afirmam a necessidade de cumprir as normativas Federal, Estadual e Municipal
de segurança e saúde dos trabalhadores, em especial quanto ao fornecimento de EPI's e medidas de proteção
e segurança dos trabalhadores.

Cláusula Nona

Tendo em vista o caráter cíclico e de instabilidade da pandemia do coronavírus, os termos
do presente acordo poderão ser revistos por solicitação de qualquer das partes caso venham a ser modificadas
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as condições de risco dos empregados do GHC, seja por eventual melhora em razão da vacinação ou queda
dos índices de contaminação, seja por eventual agravamento indesejado do cenário atual.  

Cláusula Décima

As partes requerem a extinção da presente ação, com julgamento do mérito, e do Mandado
de Segurança nº 0020853-96.2020.5.04.0000, por perda de objeto.

A vigência das presente cláusulas vigorarão pelo período de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus declarada em lei federal (nº 13979/20 ou outra que
venha a sucedê-la, seja Lei seja Medida Provisória).

HOMOLOGO. Custas pela parte ré no importe de R$2.000,00, calculadas sobre o valor da
ação R$ 100.000,00, dispensadas, tendo em vista tratar-se de ACP na forma da Lei 7347/85, artigo 18.

INSS: tendo em vista tratar-se de obrigação de fazer, não há recolhimento previdenciário.
Ciência à União.

Remeta-se  à  Vice-presidência  do  TRT da  4ª  Região o  inteiro  teor  desta  ata,  para
ciência.

Cumprido, arquivem-se. Descumprido, cite-se. Cientes os presentes. Audiência encerrada
às 09:35. Nada mais.

ROZI ENGELKE
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por ITALO ROQUE MADRUGA SABADIN, Secretário(a) de Audiência.
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