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COMUNICADO SINDECTEB - 019/2020 
Bauru, 18 de junho de 2020. 

 
 

SINDECTEB GARANTE PROTEÇÃO AOS TRABALHADORES 
 

Justiça protege os trabalhadores revogando tutela de urgência  
concedida a ECT e exige fornecimento de luvas e máscaras 

 a todos os trabalhadores da região de Bauru  
BAURU, DUARTINA, UBIRAJARA, AREALVA, LUCIANOPOLIS, AVAI, AGUDOS,  

CABRALIA PAULISTA, IACANGA, PRESIDENTE ALVES, PIRATININGA e PAULISTANIA. 
 
 
 
A ECT havia conseguido Tutela de Urgência na ação ingressada pelo 

SINDECTEB, nº 0010342-54.2020.5.15.0090, para que ela não precisasse tomar nenhuma 
destas medidas determinada pelo Juiz de Bauru, ocorre que a tutela foi revogada pelo 
Desembargador do TRT da 15ª Região. Então, a ECT, dentre outras medidas, deverá:  

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

(quarenta e oito) horas, os trabalhadores maiores de 60 anos e os que se 
enquadram no chamado “grupo de risco”, segundo definição do 
Ministério da Saúde, 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 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. 

 
 
É importante ressaltar a perplexidade com que o Desembargador analisou 

as diversas manifestações da ECT durante este processo, a qual julgou que são instrumentos 
de coação bem como agridem a segurança e a vida destes trabalhadores: 

 
“O ato de impor aos trabalhadores a assinatura de um “termo de 

recusa”... retira a credibilidade das medidas administrativas adotadas pelos Correios...” 
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“este consistente e verdadeiro documento de coação, em que o 
trabalhador deve afirmar que se recusa a trabalhar nesta data, visto que a Empresa não 
disponibilizou EPIs para realização dos trabalhos”, e, ao fim, que está “CIENTE que a 
minha recusa para a prestação dos serviços neste momento poderá implicar em sanções 
administrativas pertinentes”.” 

 
“Insiste no fato de que a Empresa se recusa a fornecer EPIs 

colaboradores, atravanca o direcionamento do trabalho home office, faz digressões quanto 
à forma de transmissão do corona vírus;... afirma que a falta de proteção aos 
trabalhadores é em razão da ausência de fornecimento de equipamento de segurança 
alcança não apenas os obreiros, mas toda a coletividade...” 

 
 

Lembrando que a decisão foi conquistada para a região da Justiça do 
Trabalho de Bauru, ou seja, para as unidades que estão nas cidades de Bauru, Duartina, 
Ubirajara, Arealva, Lucianopolis, Avai, Agudos, Cabralia Paulista, Iacanga, Presidente 
Alves, Piratininga E Paulistânia e agora o Departamento Jurídico trabalha na tentativa de 
expandir a decisão para toda a base territorial deste sindicato.  

 
 
Gentileza fixar este Comunicado no Mural de Aviso do Sindicato de sua 

unidade, e dar ampla publicidade.  
  
 
 

Saudações Sindicais, 
 

José Aparecido Gimenes Gandara 
Presidente 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
Gabinete do Desembargador Fábio Bueno de Aguiar - 2ª SDI 
MSCol 0005931-44.2020.5.15.0000 
IMPETRANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 
IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de id.00e4c5d, que
deferiu a tutela de urgência pleiteada pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS e
revogou a tutela de urgência concedida na ação civil pública nº 0010342-54.2020.5.15.0090. 

Em suas razões de agravo, o Sindicato esclarece, inicialmente, que a decisão tida por ato
coator foi objeto de reconsideração pela Autoridade Judicial, em decisão proferida no mesmo dia em que
limitando a imposição de fornecimento de luvas e máscaras aos empregados que exercessem atividade
externa e, quanto aos internos, apenas àqueles que atendessem ao público. Assim, alega que a revogação da
decisão, em sede de mandado de segurança, culminou na autorização implícita para que a Empresa exija
trabalho externo até de idosos, sem a necessidade de fornecimento de qualquer EPI.

Ademais, alega que a Empresa Impetrante disponibilizou em seu informativo interno
denominado “primeira hora”, enquanto ainda vigente a tutela de urgência concedida nos autos da ação
originária, ato descumprindo a decisão judicial, consistente no fornecimento de “termos de recusa” aos
trabalhadores, para que preenchessem caso se recusassem a trabalhar em razão do não fornecimento de luvas
e máscaras, constando, expressamente do documento, a ciência acerca das “sansões administrativas
pertinentes” àqueles empregados que se recusassem a cumprir suas atividades sem EPIs. 

Informa que, após ter ciência destes fatos, o Juízo de Origem proferiu nova decisão,
determinando que a Empresa Impetrante se abstivesse de obrigar os empregados a assinar o mencionado
“termo de recusa” (ou documento congênere), se, em contrapartida, não lhes forneceu luvas e máscaras, nos
termos da decisão liminar anteriormente concedida.

Ademais, aduz que, por meio do Ofício Circular n. 13299512/2020 – Presidência, a
Empresa Impetrante passou a orientar seus gestores para que intercedessem junto às Esferas de Governo
estaduais e municipais, com a finalidade de isentar os Correios de exigências eventualmente incluídas em
decretos acerca de restrições quanto ao seu funcionamento. 

Insiste no fato de que a Empresa Impetrante se recusa a fornecer máscaras e álcool em gel
aos seus colaboradores; atravanca o direcionamento do trabalho para o sistema “home office”; faz digressões
quanto à forma de transmissão docorona vírus por pessoas assintomáticas; invoca nota técnica conjunta n.
02/2020 – PGT/CODE MAT/ CONAP, que coloca os trabalhadores dos correios na classificação daqueles
sujeitos à exposição de contágio; invoca sentença normativa que regulamentou as cláusulas do acordo
coletivo vigente em 2019/2021, que prevê a adoção, por parte dos Correios, de medidas de proteção e
promoção da saúde; afirma que a falta de proteção aos trabalhadores dos Correios, em razão da ausência de
fornecimento de equipamento de segurança alcança não apenas os próprios obreiros, mas toda a coletividade,
por ser a destinatária de correspondências e encomendas manuseadas por trabalhadores sem a devida
proteção (luvas, máscaras, e álcool em gel). 

A decisão de id. 061c68c concedeu vista à parte contrária.

Parecer do Ministério Público do Trabalho, id. bbd8725 pelo conhecimento e
provimento do agravo interno interposto, de forma a restabelecer os efeitos da decisão liminar
inicialmente concedida pelo Juízo de 1º grau, mantendo-se, ademais, a determinação para alocação,
em sistema de home office, dos trabalhadores maiores de 60 anos e os que se enquadram no chamado
grupo de risco para a COVID-19, segundo definição do Ministério da Saúde.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora, id. 3aadaff.
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Pois bem.

Fazendo uso do juízo de retratação previsto no parágrafo 2º do artigo 1.021 do CPC e
no parágrafo 2º do artigo 278 do Regimento Interno deste Regional, revejo a decisão que deferiu a
tutela de urgência, mantendo incólumes as determinações proferidas pela Autoridade Judicial nos
autos da ação civil pública n. 0010342-54.2020.5.15.0090, por verificar, de todos os elementos
apresentados pelo Agravante, que a Empresa Impetrante, ao contrário do que afirmado na petição de
impetração do presente writ, adotou, em paralelo às medidas administrativas destinadas ao cumprimento das
normas, postura contraditória ao seu cumprimento, praticando ato coator em relação aos trabalhadores que
legitimamente viessem a se recusar a se sujeitar ao labor de forma desprotegida, em razão de não terem
disponibilizados os EPIs necessários à sua proteção pessoal. 

O ato de impor aos trabalhadores a assinatura de um “termo de recusa”, no entendimento
deste Relator, retira a credibilidade das medidas administrativas adotadas pelos Correios, que haviam
servido de fundamento para o deferimento da tutela de urgência nesta Seara. 

A agravante logrou apresentar o documento intitulado “Primeira Mão”, consistente em
informativo interno da Empresa Impetrante, datado de 31/03/2020, ou seja, após a concessão da tutela de
urgência nesta ação, que noticia a disponibilização do “modelo de renúncia à autodeclaração” e o “termo
de recusa” do Empregado, este consistente em verdadeiro instrumento de coação, em que o trabalhador deve
afirmar que recusa a “trabalhar nesta data, visto que a Empresa não disponibilizou luvas e máscaras
para realização dos trabalhos”, e, ao fim, que está “CIENTE que a minha recusa para a prestação dos
serviços neste momento poderá implicar em sanções administrativas pertinentes”. 

Ademais, também salta aos olhos o teor do Ofício Circular n. 13299512/2020 –
Presidência, em que os Correios orientam seus gestores para que intercedam junto às Esferas de Governo
estaduais e municipais, com a finalidade de isentar os Correios de exigências eventualmente incluídas em
decretos acerca de restrições quanto ao seu funcionamento, conforme orientações constantes dos anexos 6 e
7. 

A despeito de não ter localizado nestes autos o teor dos mencionados anexos 6 e 7, do
Ofício Circular n. 13299512/2020 – Presidência, a orientação destinada aos gestores quanto à diferenciação
do funcionamento dos estabelecimentos dos Correios (id. 5311854) em relação aos demais estabelecimentos
faz acender uma luz de alerta quanto à real intenção da Empresa em cumprir e fazer cumprir as normas de
segurança e saúde dos trabalhadores editadas pelas competentes Autoridades Executivas. Esta reprovável
postura do impetrante confirma a narrativa dos fatos lançados na peça de ingresso do presente writ, o que lhe
retira totalmente a sua credibilidade.

Assim, entendo que todos os elementos apresentados pelo Sindicato Agravante nestes autos
enrobustecem e dão legitimidade à decisão tida por coatora, que vislumbrou a probabilidade do direito
invocada na ação civil pública, concedendo a tutela de urgência naqueles autos, devendo, por conseguinte,
ser revogada a tutela de urgência concedida nesta Seara, por não mais vislumbrar que aquela decisão
tenha ofendido o direito líquido e certo da Empresa Impetrante.

2 - 

Notifique-se a autoridade tida por coatora a respeito da revogação da tutela de
urgência anteriormente concedida.

 

3 - 

Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito do presente mandado de
segurança pela 2ª SDI.
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Campinas, 04 de junho de 2020.

 

FÁBIO BUENO DE AGUIAR

DESEMBARGADOR RELATOR

 

 

 

 


