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Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em 

Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e 

Conservação (Limpeza Urbana, Limpeza Ambiental 

e Áreas Verdes) do Município de Jundiaí e Região 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR DO TRABALHO DA 

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS. 

 

 

 

 

 

 

    DISTRIBUIÇÃO c/ URGÊNCIA 

     

    SINDICATO DOS EMPREGADOS E 

TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO 

E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA URBANA, LIMPEZA AMBIENTAL, ÁREAS 

VERDES DOS MUNICÍPIOS DE JUNDIAÍ E REGIÃO (SINDITERCEIRIZADOS), 

inscrito no CNPJ sob o n.º 00.873.750/0001-78, cadastrado junto ao Ministério do 

Trabalho e Emprego sob o n.º 46010.001770/95, localizado na Rua Rangel 

Pestana, 880 – Centro, Jundiaí – SP, CEP 13201-903, representado por seu 

Presidente Sr. Sergio Rodrigues de Sousa, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, por sua Procuradora infra-assinada (Procuração anexa), em 

atenção a PROBLEMÁTICA OCASIONADA AOS EMPREGADOS E 

TRABALHADORES, especialmente, DO SEGMENTO, em virtude da PANDEMIA 

DE COVID-19, expor e, ao final, requerer o quanto segue: 
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Douto Procurador, é sabido que o mundo do trabalho 

está sendo profundamente afetado pela pandemia global do coronavírus. Além 

da ameaça à saúde pública, a pandemia acarreta impactos econômicos e sociais 

que afetam os meios de subsistência e o bem-estar de milhões de pessoas a 

longo prazo.  

Em razão disto, o Requerente, bem como as empresas 

do segmento, assentem que, neste momento, o Ministério Público do Trabalho 

tem o dever de desempenhar um papel crucial, em meio as medidas de 

combate ao surto, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS TRABALHADORES e a 

SUSTENTABILIDADE DAS EMPRESAS DA CATEGORIA E DOS EMPREGOS. 

   

    Senão, vejamos: 

 

    Inicialmente, cumpre esclarecer que vem causando 

enorme preocupação ao Sindicato, aos trabalhadores e às empresas, duas 

vertentes primordiais: TRABALHADOR INFECTADO x TRABALHADOR 

SUSPEITO. 

 

    Isto porque, Nobre Procurador, o Requerente, nos 

últimos dias, tem atendido trabalhadores do segmento, cujos empregadores 

(empresas prestadoras de serviços) e tomadores (postos de serviços), diante de 

casos concretos variáveis, vêm enfrentando dificuldades, por não saberem qual a 

conduta a ser adotada, à luz das normas trabalhistas, diante destas situações. 
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    Mencionados casos concretos variáveis, dizem 

respeito as seguintes hipóteses, por exemplo: - casos em que o trabalhador 

encontra-se atestado por 11 (onze) dias com um teste positivo para a Covid-19 

realizado por solicitação do empregador e outro teste negativo para a Covid-19 

realizado por solicitação do tomador de serviços, cuja empresa empregadora não 

sabe se deve aceitar ou rejeitar o atestado de afastamento; - casos em que o 

trabalhador, simplesmente, testou negativo para a Covid-19 e o empregador teme 

o retorno do colaborador ao trabalho; e, dentre outros tantos, - casos em que o 

trabalhador encontra-se atestado por 14 (quatorze) dias, porém não realizou o teste 

para a confirmação da infecção por Covid-19.  

 

    Perceba, Nobre Julgador, a questão é extremante 

complexa, tanto do ponto de vista das relações sociais, quanto das questões 

trabalhistas, além das previdenciárias. 

 

    Vale lembrar que tanto o SUS, quanto os convênios 

médicos, estão, sem sombra de dúvidas saturados e, compreensivelmente, 

impossibilitados de atenderem a demanda de casos de contaminados, em virtude 

da Pandemia de Coronavírus. 

 

    Assim sendo, todo e qualquer caso de suspeita de 

infecção pelo vírus, está sendo atestado pelos sistemas públicos e privados de 

saúde por 14 (quatorze) dias; por motivos óbvios, cujo período conveniente de 

afastamento, será abordado mais adiante, sem, contudo, haver a realização de 

teste que comprove que o trabalhador está infectado pelo Coronavírus. 
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    Assim sendo, estamos diante de inúmeros casos em 

que o trabalhador que poderia, seguramente, estar prestando serviços, na 

incerteza, está ficando em casa e a mercê da própria sorte, já que, em 

contrapartida, o fato de não ter realizado o teste, lhe impõe, inclusive, uma 

condição de medo, já que pode provocar a contaminação de sua família. 

 

    Imperioso destacar, com relação ao prazo de 14 

(quatorze) dias que, como já dito, os sistemas de saúde vem adotando como 

padrão, que, certamente, tal prazo visa, além de promover a quarentena 

necessária, ter ainda o condão de não permitir que, ultrapassados os 15 (quinze) 

dias, o trabalhador seja afastado pelo INSS, cuja previdência social encontra-se 

em crise. 

 

    Ora, Nobre Julgador, dentro desta problemática, há 

que se pensar, de forma conjunta, diretrizes que possibilitem, de forma legal, 

porém menos danosa, equilibrar as relações de trabalho dentro do segmento, 

viabilizando, sobretudo, a manutenção dos contratos de trabalho e a saúde (física, 

mental e econômica) de todos, especialmente, dos trabalhadores da categoria.  

 

    Obviamente, necessária se faz a intervenção do 

Nobre Parquet, para tanto.     
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    Com base no quanto até aqui exposto, vislumbram-se 

soluções que dependem, evidentemente, da manifestação deste Ministério 

Público do Trabalho. 

 

    Nos casos, por exemplo, em que o trabalhador 

encontra-se afastado por 14 (quatorze) dias, mediante atestado mas sem a 

comprovação de teste positivo de Covid-19, seria facultado ao empregador, em 

complementação, solicitar que o trabalhador, às expensas da empresa, realizasse 

o teste para a confirmação da infecção.  

 

    Por sua vez, havendo a comprovação da 

contaminação, o trabalhador seguiria afastado e amparado pelo correspondente 

atestado.  

 

Contudo, mesmo com o atestado pela “suspeita” de 

Covid-19, testando negativo, o trabalhador, segura e imediatamente retornaria 

ao trabalho, minimizando impactos à empresa, em razão da continuidade da 

mão-de-obra, não gerando reflexos futuros, como, num cenário mais grave, o 

encerramento das atividades da empresa. 

 

Outra saída, a fim de não sobrecarregar a Previdência 

Social, nos casos em que o trabalhador, com teste positivo para a Covid-19, tenha 

afastamento superior a 15 (quinze) dias, até o máximo de 30 (trinta) dias, o 

empregador, mediante acordo coletivo ou individual de trabalho, assumiria a 

remuneração do período.  
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Este período de afastamento, com remuneração a 

cargo do empregador, seria computado como banco de horas, para futura 

compensação, num prazo máximo de 12 (doze) meses. Por liberalidade do 

empregador, o trabalhador poderia ser dispensado da compensação ou, em caso 

de rescisão antes do prazo da compensação, as horas poderiam ser descontadas 

das verbas rescisórias, até o limite de 50% (cinquenta por cento). 

 

Todas estas hipóteses, diante do momento delicado e 

sui generis vivenciado pela humanidade, representariam o esforço comum, de 

abdicação compartilhada, na busca de um bem maior: o equilíbrio das relações 

trabalhistas. 

 

Com isso, notadamente, o INSS não teria mais um 

benefício de auxílio-doença a conceder, o empregado não ficaria à míngua de 

recursos financeiros, pois as perícias do INSS dependem de atendimento 

presencial, não totalmente normalizado até a presente data e o empregador não 

sofreria com o absenteísmo tão peculiar neste seguimento de atividades.  

 

    Tais ações, entretanto, necessitam da manifestação do 

MPT, a fim de não configurar condutas discriminatórias ou, até mesmo, assédio 

moral, por parte do empregador, gerando, ao invés de soluções, maiores 

problemas e, fatalmente, o ajuizamento de ações, inclusive com pedidos de 

reparação por dano moral.    
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    Vale ressaltar, Excelência, que esta última hipótese, ou 

seja, casos em que o trabalhador encontra-se atestado por 14 (quatorze) dias, 

porém não realizou o teste para a confirmação da infecção por Covid-19, sem 

dúvida, é a que está gerando muitas dúvidas, com consequências danosas para 

os trabalhadores e para as empresas, via de consequência. 

 

    Por fim, importante lembrar que a vacinação da 

população o quanto antes é incerta, bem como que o auxílio 

emergencial terminou em dezembro de 2020 e que não haverá prorrogação, 

segundo equipe econômica do governo, que já declarou inúmeras vezes que não 

haverá uma prorrogação do auxílio emergencial em 2021, pois a medida 

traria custos extras aos cofres públicos. 

    

Sendo o que competia esclarecer e demonstrar, por 

hora, caso este Douto Procurador entenda necessário, o Sindicato Requerente se 

coloca à inteira disposição para outros esclarecimentos que julgar cabíveis. 

 

Outrossim, REQUER, com a máxima urgência 

possível, a designação de audiência, a fim de que seja conferida a devida e 

necessária oportunidade ao Requerente, para melhor elucidar todas as questões 

aqui aventadas, inclusive, com a participação de empresas do segmento, para 

corroborar com todo o exposto. 

     

    Termos em que, pede e espera deferimento. 
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    Jundiaí, 08 de janeiro de 2021. 

 

 

      FERNANDA NAIR SAI 

    OAB/SP 298.212 

     


