
 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA 3ª VARA DO 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
PROCESSO Nº 0000628-80.2020.5.06.0103 
AUTOR: SINTECT-PE  
RÉU: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

 
SINTECT-PE, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

por seu advogado que subscreve, vem à presença de Vossa informar e requer ao final: 
 
Houve acolhimento, parcial, da tutela antecipada, nos seguintes 

termos: 
 
1. A imediata suspensão das atividades no CDD Olinda a partir da ciência pelos Correios da presente decisão; 
 
1.1. De modo à preservação de direitos de terceiros, somente será permitido o trabalho de 
contingente mínimo e pelo tempo necessário ao trato das mercadorias perecíveis e daquelas 
destinadas aos setores de saúde públicos e privados, referentes àquelas já presentes do CDD Olinda 
quando do conhecimento da presente decisão; 
 
1.2. A suspensão das atividades deverá permanecer pelo tempo necessário à desinfecção do ambiente, a ser 
devidamente demonstrada nos autos, e enquanto não sair os resultados dos 
testes dos trabalhadores, conforme item 2; 
 
1.3. No período de suspensão, os trabalhadores deverão permanecer em afastamento remunerado. 
 
2. A viabilização de testagem para o Covid-19 em todos os trabalhadores do CDD Olinda, à conta dos Correios; 
2.1. A submissão ao teste pelos trabalhadores é obrigatória, haja vista que a questão é de saúde pública e, pois, 
de interesse de toda a coletividade; 
 
2.2. Em caso de recusa a submissão ao teste pelo trabalhador, poderão ser descontados os dias não laborados a 
partir do dia seguinte à desinfecção do ambiente e, pois, sua liberação sanitária; 



 
 

 

 
3. Sendo do interesse dos Correios a tomada de providências com a máxima brevidade, já que sua atividade no 
CDD Olinda estará paralisada, fica concedido o prazo máximo de 30 dias corridos para que comprove nos autos o 
estado de coisas para a solução da questão; 
 
3.1. Transcorrido o prazo sem que haja ação por parte dos Correios, além da permanência da paralisação de suas 
atividades, incorrerá em multa de R$ 10.000,00 por dia, a ser revertida ao Sindicato-autor ou a entidade por ele 
designada no momento oportuno; 
 
4. Desinfectado o ambiente, o retorno à prestação dos serviços se dará em relação aos trabalhadores com teste 
negativo, a partir do dia seguinte ao conhecimento do resultado; 
 
5. Quanto às demais questões vindicadas em sede de tutela de urgência (emissão de CAT e teletrabalho), entendo 
que necessitam de dilação probatória e, ademais, os direitos basilares à saúde e à subsistência já se encontram 
devidamente garantidos pelos itens precedentes, razão pela qual, restam, nesse momento, indeferidas; 

 
Em relação ao item 1.1. da presente decisão, é bastante salutar, 

mas precisamos nos ater ao fato que a desinfecção do ambiente de trabalho com a 
presença de obreiros no interior da unidade, ainda que seja em contingente 
mínimo, não vai surtir o efeito esperado da assepsia, pois o trânsito dos obreiros pode, 
concretamente, infectar o local que, teoricamente, possa já está desinfectado. 

 
Então, a desinfecção do ambiente de trabalho precisa, 

necessariamente, estar livre da presença dos obreiros, restando no interior do ambiente 
apenas as pessoas habilitadas para realizar a assepsia do local. 

 
Outrossim, sugerimos que, após a desinfecção do 

ambiente de trabalho, para garantir o trato das mercadorias perecíveis e daquelas 
destinadas aos setores de saúde públicos e privados, sejam destinados obreiros de 
outras unidades, a critérios dos Correios, isto porque se forem os obreiros que já 
estavam laborando lá, fatalmente, irão contaminar o ambiente de trabalho, acaso 
estejam infectados e antes de realizar o exame do Covid-19.  

 
Inclusive, é nesse sentido o disciplinamento dos Correios, 

por meio do Informativo Primeira Hora, vejamos: 

 

 
 



 
 

 

 
  

Nestes Termos 
Pede Deferimento 

Caruaru/PE, 11 de junho de 2020. 
 
JOSÉ LIVONILSON DE SIQUEIRA 
              OAB/PE 22.443 
 


