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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO

VARA DO TRABALHO DE GUARATINGUETÁ

PROCESSO:  - Ação Civil Coletiva0010928-10.2020.5.15.0020

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUARATINGUETA

RÉU: MUNICIPIO DE GUARATINGUETA E OUTROS (2)

DESPACHO

Vistos, etc 

Com razão o postulante.

Cumpra o município o quanto previsto no item 1 da decisão judicial

de ID 5d710f2.

Observo que a exigência de que o servidor esteja afastado do

trabalho em gozo de benefício previdenciário ou aposentado como

condição para obter a dispensa do trabalho presencial extrapola os

limites da decisão, sendo relevante destacar que esta se sobrepõe a

Decretos Estaduais ou Municipais editados posteriormente prevendo

tal exigência.

Isso porque os fatos que justificaram o trabalho remoto e a sua

manutenção são os mesmos: pandemia mundial com significativo grau

de letalidade para os que integram grupo de risco, que são os

trabalhadores acima de 60 anos e/ou que possuam alguma comorbidade,

atestada por profissional médico.

Sendo assim, os servidores enquadrados no grupo de risco deverão

permanecer afastados das atividades presenciais, podendo realizá-

las de forma remota, da mesma forma que aqueles que não foram

afastados e que comprovarem tal condição mediante relatório médico

encaminhado ao médico do trabalho do município.
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O réu deverá cumprir a decisão transitada em julgado sob pena de

multa no valor de R$ 2.000,00 por servidor convocado indevidamente

para o trabalho presencial enquanto mantiver-se o risco de contágio

que justifica o afastamento, valendo observar que a campanha de

vacinação já está em curso no município e tão logo a imunização

seja alcançada, os servidores retornarão às atividades regularmente

. A multa será revertida em benefício do programa de combate à

pandemia.

Sem prejuízo, deverá o sindicato autor nominar os servidores

convocados indevidamente, anexando prova do enquadramento na

condição de risco, desde que não tenha havido reconsideração pela

, para que obtenham amunicipalidade após a presente decisão

proteção legal mediante expedição de mandado judicial de dispensa

de comparecimento presencial imediato ao posto de trabalho.

Intimem-se.

GUARATINGUETA/SP, 08 de fevereiro de 2021.

TANIA APARECIDA CLARO

Juiz(íza) do Trabalho

TMCC
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