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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DO TRABALHO 
DA VARA DO TRABALHO DE BIRIGUI, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

Ação Civil Coletiva nº 0010185-66.2021.5.15.0019  

Requerente: SINDICATO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E 
SIMILARES SINDECTEB – BAURU E REGIÃO 

Requerido: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CDD TROPICAL – ARAÇATUBA) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, 

PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA/SP, 

neste ato representado pela Procuradora do Trabalho que a esta subscreve, nos autos da 

Ação Civil Coletiva em epígrafe, que o SINDICATO DOS EMPREGADOS DA 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES 

SINDECTEB – BAURU E REGIÃO move em face da EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS (CDD TROPICAL – ARAÇATUBA), vem, 

respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho exarado em 

22/03/2021, objeto do ID-0242111, e uma vez cientificado sobre o presente feito, vem 

tecer as seguintes considerações iniciais: 
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Trata-se de Ação Civil Coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS 

EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E 

SIMILARES SINDECTEB – BAURU E REGIÃO em desfavor da EMPRESA 

BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, em que após narrar que ao menos 17 

(dezessete) dos 47 (quarenta e sete) empregados lotados na unidade CDD TROPICAL 

localizada em Araçatuba/SP estão sob suspeição de contaminação pelo COVID-19, 10 

(dez) deles já com diagnóstico confirmado, e que mesmo após interpelada via ofício, a 

empregadora não afastou os trabalhadores que aguardam os resultados da testagem, nem 

procedeu à desinfecção e higienização técnica epidemiológica do setor, tampouco emitiu 

as CATs dos infectados já comprovados, e ainda vem realocando novos funcionários para 

trabalhar no local, o Sindicato autor formula os seguintes pedidos a título de tutela de 

urgência, sob pena de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por 

trabalhador atingido: 

 

a) Que a empresa proceda o afastamento, imediatamente, por no 

mínimo 15 dias, do trabalho presencial, sem prejuízo da remuneração, 

de todos os empregados que laboram no CDD TROPICAL que 

tiveram contato com os empregados contaminados e laboraram no 

setor no mesmo período com os empregados contaminados, 

facultando-se à empresa ré a determinação para que eles realizem o 

trabalho remoto ou curso EAD; 

b) Que a reclamada realize imediatamente a desinfecção do CDD 

TROPICAL e tão somente após a desinfecção seja permitido que 
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empregados de outros setores sejam para lá transladados; 

c) Que antes de os empregados do CDD TROPICAL retornarem ao 

trabalho presencial, seja determinado que a empresa ré realize, sem 

qualquer custo aos empregados, exames a fim de detectar ou não a 

contaminação por Covid-19; 

d) Que, caso a empresa ré não adote todas as medidas de proteção e 

prevenção contra o novo coronavírus, incluindo aquelas contidas no 

protocolo de medidas de prevenção ao COVID-19 – coronavírus, 

nos procedimentos para casos de empregados com 

suspeita/confirmação, com liberação para o trabalho remoto do 

CDD TROPICAL, bem como em razão do grave e iminente risco 

para os trabalhadores, seja determinada a interdição deste setor de 

trabalho, mantendo o pagamento integral dos salários, até que sejam 

adotadas todas as providências cabíveis para a execução do trabalho 

presencial na unidade em ambiente de trabalho saudável; 

e) Que a Empresa ré faça a notificação das doenças profissionais e das 

produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, 

comprovadas ou objeto de suspeita, emitindo CATs nos casos de 

COVID-19 no CDD TROPICAL. 

 

Segundo o Sindicato autor, embora a EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELEGRAFOS - EBCT tenha elaborado um "Protocolo de Medidas de 
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Prevenção ao COVID-19 – Coronavirus" em 24/03/2020, com a previsão de medidas 

que incluíam o afastamento do efetivo pelo período de 15 dias em caso de identificação 

de casos confirmados, com a imediata evacuação da unidade para realizar a limpeza do 

local, abrangendo móveis, maçanetas, corrimão, entre outros, posteriormente, porém, em 

20/04/2020 e, depois, em 09/11/2020, essa medida foi flexibilizada para determinar o 

afastamento apenas dos trabalhadores que laboraram a uma distância de 02 (dois) metros 

do empregado contaminado, sendo a distância reduzida para apenas a 01 (um) metro do 

empregado contaminado, na sua última versão do final do ano passado, afirmando que 

nem mesmo essa medida mais permissiva estaria sendo cumprida pela requerida. 

Além disso, o Sindicato acrescentou que os pleitos liminares se fazem 

mais imprescindíveis em razão do resultado da fiscalização empreendida pela Vigilância 

Sanitária em julho de 2020, que inclusive teria motivado movimento paredista de 02 (dois) 

dias de greve ambiental, que dentre as irregularidades verificadas constatou que: "a unidade 

possui três setores de trabalho com mesas próximas dificultando o distanciamento social preconizado 

durante o período da pandemia do COVID-19, pois a linha de trabalho é bastante dinâmica facilitando 

o encontro corporal entre os colaboradores". 

A petição inicial veio instruída, dentre outros, com os seguintes 

documentos: 

- as três versões do "Protocolo de Medidas de Prevenção ao COVID-19 

– Coronavirus" divulgados pela EBCT; 

- o Oficio expedido em 19/03/2021 pelo Sindicato autor endereçado ao 

CDD Tropical, comunicando a existência de 17 (dezessete) empregados com suspeita de 

COVID-19, 10 (dez) deles já confirmados, e  pedindo providências para a imediata 
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interdição da unidade para higienização e sanitização, com a liberação dos trabalhadores 

pelo período de 15 (quinze) dias e testagem gratuita para todos eles, com a abertura de 

CAT para os testados positivos; 

- a relação nominal dos 47 (quarenta e sete) trabalhadores lotados no 

CDD Tropical, exercentes das funções de agente de correios e carteiros I, II e III; 

- 07 (sete) resultados de exames confirmando o diagnóstico de COVID-

19; 

- 04 (quatro) decisões concessivas de liminar em casos similares 

envolvendo outras unidades da EBCT; 

- Ofício expedido em 16/07/2020 pela Vigilância Sanitária Municipal de 

Araçatuba  relatando o resultado da fiscalização realizada no CDD Tropical, durante a 

qual foram constatadas as seguintes irregularidades: quantidade insuficiente de frascos de 

álcool gel antisséptico para as mãos para atender todos os setores do prédio; ausência de 

copos descartáveis no ponto de água potável; ausência de identificação do uso obrigatório 

de máscaras; ausência de identificação da higienização das mãos; ausência de 

distanciamento social na área de atendimento ao público; organização do refeitório para 

atender a demanda durante os horários de almoço; durante o período da vistoria não foi 

observado o uso do álcool gel antisséptico para as mãos por nenhum colaborador; e 

constatado que a unidade possui três setores de trabalho com mesas próximas, 

dificultando o distanciamento social preconizado durante o período da pandemia do 

COVID-19, pois a linha de trabalho é bastante dinâmica facilitando o encontro corporal 

entre os colaboradores. 
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Após distribuída, este D. Juízo determinou a inclusão do Ministério 

Público do Trabalho na qualidade de custos legis, fixando o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para a manifestação ministerial, "diante da gravidade da matéria ventilada na presente ação" 

(ID-0242111). 

Pois bem, diante do atual recrudescimento da pandemia do coronavírus 

(COVID-19), que inclusive motivou a reclassificação de todo o Estado de São Paulo para 

a fase roxa do plano de contingência governamental, principalmente nesta cidade de 

Araçatuba, em que as autoridades estão alertando a população sobre a ocupação da 

capacidade máxima dos leitos de UTI e a preocupação gravíssima do colapso do Sistema 

Único de Saúde, o Ministério Público do Trabalho não apenas concorda com os pedidos 

aviados pelo Sindicato autor, como também reforça a necessidade do seu deferimento 

cautelar, mormente diante dos elementos probatórios já reunidos com a petição 

vestibular, que indicam que a EBCT realmente não vem se atentando para todas as 

medidas de prevenção e proteção contra os iminentes riscos de contaminação pelo 

COVID-19, tanto que em diversas outras localidades vem sendo disseminadas ações 

coletivas similares que já estão recebendo a tutela jurisdicional provisória tendente à 

adoção de providências semelhantes àquelas postuladas no presente feito. 

Até porque, todas as medidas postuladas estão alinhadas com os 

princípios constitucionais de proteção da saúde e segurança do trabalhador, assim 

também com as normas internacionais e convencionais de garantia de um meio ambiente 

laboral hígido, e em compasso com os princípios da prevenção e precaução que norteiam 

o Direito Ambiental, em consonância com os artigos 1º, II, III e IV, 3º, I, II, III, IV, 4º, 

II, 5º, caput, III, XXIII, XXXV, 6º, 7º, caput, XXII, 170, III, VII, VIII, 193, 196, 200, III, 

225 e 230 da Constituição da República e Convenção nº 155 da Organização 
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Internacional do Trabalho, artigos 157 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 

artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91. 

In casu, independentemente do caráter essencial dos serviços postais, o 

que está em jogo, nesse momento de grave crise humanitária, é a garantia, prioritária, do 

direito fundamental à saúde e à vida, direitos esses que devem ser assegurados não 

somente aos pacientes que procuram tratamento nos hospitais, como também aos 

profissionais de todas as áreas laborais e que atuam, inclusive, nos serviços elementares 

prestados à sociedade, como é o caso dos empregados da requerida. 

Assim, a atuação dos trabalhadores que prestam serviços na EBCT não 

pode agravar ainda mais a situação de contágio vivenciada na humanidade, apenas pelo 

fato de exercerem atividade profissional indispensável à população, máxime considerando 

a iminente e já propalada possibilidade de colapso do Sistema Único de Saúde, com o 

esgotamento de leitos de UTI, o que vem sendo sentido até mesmo no âmbito privado, 

como é o caso da UNIMED Araçatuba. 

Além disso, a existência de trabalhadores já positivados em exames 

médicos confirmando o diagnostico de COVID-19, aliado ao resultado da fiscalização da 

Vigilância Sanitária Municipal que concluiu que “a linha de trabalho é bastante dinâmica 

facilitando o encontro corporal entre os colaboradores”, também fazem prova inicial contundente 

do fumus boni iuris e do periculum in mora, de molde a autorizar a concessão da tutela 

provisória almejada, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei nº 7.347/85 e artigos 300 e 311 

do Código de Processo Civil. 

E especificamente quanto ao pedido voltado à emissão de CATs, 

convém ressaltar que a Lei nº 8.080/90, que normatiza o funcionamento do Sistema 
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Único de Saúde (SUS), estabelece que se incluem, entre as ações do SUS, as ações de 

“informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes 

de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações 

ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética 

profissional”, além da “participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do 

trabalhador nas instituições e empresas públicas e privada”, nos termos do artigo 6º, §3º, incisos V 

e VI, ao passo que o artigo 169 da CLT, determina que “será obrigatória a notificação das 

doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas ou 

objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho”.  

Nesses termos, considerando que o Brasil adota o sistema de lista aberta 

de doenças do trabalho, e qualquer doença pode vir a ser considerada doença do trabalho, 

quando originada das condições especiais de trabalho, nos termos do artigo 20 da Lei nº 

8.213/91, e que o surgimento do novo coronavírus SARS-CoV-2 (risco biológico) 

constitui um novo risco do ambiente de trabalho, este Parquet ratifica a necessidade de 

emissão do Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em caso de confirmação e/ou 

suspeita sintomática de COVID-19, com base no item 7.4.8 da Norma Regulamentadora 

e artigo 169 da CLT, até mesmo para possibilitar a cientificação e alerta das autoridades 

competentes quanto ao número de contaminados e suspeitos, viabilizando, assim, a 

adoção governamental de políticas estratégicas de enfrentamento à contaminação 

comunitária. 

No mais, assim como as circunstâncias da época devem ter conduzido a 

remodelação das medidas contidas no "Protocolo de Medidas de Prevenção ao COVID-

19 – Coronavirus" nas versões de abril e novembro de 2020 divulgadas pela EBCT, o 

Ministério Público do Trabalho adverte que a eclosão de novas cepas do vírus, com maior 
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nível de letalidade, e o atual cenário de piora no quadro de contaminação no Estado de 

São Paulo, agora na classificação da fase roxa do Plano de Contingência da COVID-19, 

também justificam que outras medidas mais restritivas sejam incorporadas àquele 

Protocolo oficial da EBTC, como estas pleiteadas pelo Sindicato autor. 

Por esses motivos, opina o Ministério Público do Trabalho pela 

concessão de todos os pleitos liminares, com o regular prosseguimento do feito, 

requerendo desde já pela ulterior remessa dos autos após a apresentação da defesa da 

empresa ré e o encerramento da instrução processual, para a emissão de parecer 

circunstanciado, bem como a continuidade da intimação ministerial sobre todos os atos 

do processo, conforme determinação do artigo 18, II, “h”, da Lei Complementar nº 

75/1993. 

Respeitosamente, pede deferimento. 

Araçatuba/SP, 23 de março de 2021. 

 

(Assinado digitalmente) 

ANA RAQUEL MACHADO BUENO DE MORAES 
Procuradora do Trabalho 


