
 

 

 

 

Cajamar, 06 de Abril de 2020. 

 

À DIREÇÃO E GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DE TODAS AS EMPRESAS 

QUE COMPÕEM A CATEGORIA E A BASE TERRITORIAL REPRESENTADA POR 

ESTE SINDICATO. 

 

REF. PANDEMIA – COVID 19: ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE 

INFECÇÃO DOS TRABALHADORES E SOBRE FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA 

DE TRABALHO E SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, ENTRE 

OUTRAS. 

 

** URGENTE** 

 

SOLICITAMOS QUE ESTA EMPRESA DIVULGUE ESTE DOCUMENTO NOS 

QUADROS DE AVISO INTERNO E/OU POR OUTRO MEIO EFICAZ A TODOS 

SEUS EMPREGADOS, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO, LEI 8080/90, PORTARIA 1823/03 E RECOMENDAÇÃO Nº 

4763.2020 DE 19.03.20 DO MPT. 

 

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE CAJAMAR E REGIÃO, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais, 

infraconstitucionais e estatutárias, vem por meio de seu 

Diretor Presidente que ao final subscreve, informar todas as 

empresas e trabalhadores da categoria sobre as ORIENTAÇÕES 

DESTA ENTIDADE DE CLASSE ACERCA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE 

INFECÇÃO DOS TRABALHADORES, BEM COMO ORIENTAÇÕES SOBRE A 

POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO NOS CONTRATOS DE TRABALHO DE 

SEUS EMPREGADOS, conforme a seguir expostas: 

 

 

 



 

 

 

 

1. SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DOS EMPREGADOS: 

Considerando o quadro de PANDEMIA declarado pela 

Organização Mundial de Saúde, bem como a decretação de estado 

de calamidade pública pelo Governo do Estado de São Paulo, 

além de diversos municípios, inclusive que compõem nossa base 

territorial, decretarem situação de emergência devido aos 

inúmeros casos de doenças causados pelo vírus COVID-19. 

Considerando todo o disposto na Lei nº 8080/90, 

PORTARIA 1823/03 e, principalmente, o disposto na 

RECOMENDAÇÃO Nº 4763.2020 de 19 de Março de 2020, do 

Ilustríssimo Ministério Público do Trabalho, mais 

especificamente do seu Colégio de Procuradores do Trabalho, 

que de maneira exemplar neste momento vivido por todos, nos 

informou e solicitou que divulgue amplamente ÀS EMPRESAS E 

AOS TRABALHADORES, e por todos os meios de divulgação 

disponíveis, as seguintes RECOMENDAÇÕES: 

 

1. DESENVOLVER um plano de prevenção de infecções de acordo 

com as legislações locais tais como: 

 

- fornecer espaço para lavagem adequada das mãos e na 

ausência ou distância do local de trabalho, fornecer álcool 

gel ou outro sanitizante adequado;  

- orientar para que os trabalhadores permaneçam em casa se 

doentes; 

- orientar os trabalhadores a cobrirem o rosto quando tossir 

ou espirrar conforme orientações dos órgãos de saúde; 

- fornecer lenços de papel, papel-toalha e lixeira para os 

trabalhadores e o público em geral; 

- permitir e organizar os processos de trabalho, se possível, 

para a realização de teletrabalho (ou home office); 



 

 

 

- flexibilizar os horários de trabalho para evitar 

proximidade entre os trabalhadores; 

- alertar para que os trabalhadores não utilizem equipamentos 

dos colegas de trabalho, como fones, aparelhos de telefone, 

mesas e outros, fornecendo esses materiais para cada 

trabalhador; 

- realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de forma 

regular, utilizando os procedimentos e produtos recomendados 

e registrados pela autoridade sanitária; 

- estabelecer política de autocuidado para identificação de 

potenciais sinais e sintomas, seguido de posterior isolamento 

e contato imediato dos serviços de saúde na identificação de 

casos suspeitos; 

 

 

2. SOBRE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO DOS EMPREGADOS: 

Considerando que a atual pandemia vivida, bem como as 

medidas adotadas pelos Governos estadual e municipais, além 

das orientações dos técnicos da área de saúde no sentido da 

adoção do isolamento social como uma das armas para coibir o 

avanço da proliferação do vírus COVID-19, entre outras, nos 

traz repercussões negativas em relação à economia financeira 

do país e, por consequência, às empresas e seu empregados. 

Considerando que diante do momento, atendendo a 

reivindicação de grupos de empresários, o DESASTRADO Governo 

federal editou Medida Provisória, MP nº936, de 01 de Abril de 

2020, denominado de “PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO DO 

EMPREGO E RENDA”. 

Considerando que, em síntese, a MP 936 traz dentre 

suas possibilidades a redução proporcional da jornada de 

trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de 



 

 

 

trabalho que, em ambos os casos, procurou excluir o Sindicato 

das negociações coletivas, priorizando o acordo individual, 

afrontado nossa Constituição Federal e colocando o lado 

hipossuficiente em uma condição enfraquecida na negociação 

deste contrato individual com seu empregador. 

Considerando que, por meio da RECOMENDAÇÃO Nº 

4763.2020 de 19 de Março de 2020, do Ilustríssimo Ministério 

Público do Trabalho, mais especificamente do seu Colégio de 

Procuradores do Trabalho, este Sindicato informa ao final 

desta, as diretrizes para que as empresas adotem tais 

procedimentos, OS QUAIS DEVEM SER ADOTADOS NA ÍNTEGRA, A FIM 

DE SE EVITAR FUTURAS AÇÕES INDIVIDUAIS, COLETIVA E ATÉ MESMO 

AÇÕES CIVIS PÚBLICAS DIANTE DO PASSIVO CONSTITUÍDO E DO 

DESCUMPRIMENTO DE TAIS MEDIDAS, INCLUSIVE AÇÕES PENAIS AS 

QUAIS SEUS REPRESENTANTES RESPONDERÃO. 

Considerando que em 06 de Abril de 2020, o Supremo 

Tribunal Federal, através de seu ministro Ricardo 

Lewandowski, decidiu que os Acordos de Redução de Jornada de 

Trabalho de empresas privadas APENAS TERÃO VALOR APÓS A 

MANIFESTAÇÃO DO SINDICATO e que, a falta desta manifestação, 

acarretará a INVALIDADE DO ACORDO. 

Diante do todo o exposto, passamos a discorrer sobre 

as orientações às empresas e aos trabalhadores de nossa base 

territorial acerca dos procedimentos a serem adotados nos 

casos de haver necessidade em flexibilizar a jornada de 

trabalho ou suspender o contrato de trabalho, sendo: 

 

- Orientamos que nenhum Trabalhador deverá assinar Acordo 

Individual com a empresa relativo à redução ou suspensão de 

seu contrato de trabalho sem a respectiva participação deste 

Sindicato. 



 

 

 

- orientamos todas as empresas a procurarem este Sindicato, 

quando da necessidade em flexibilizar o contrato de trabalho 

pelos motivos apresentados, a fim de que seja iniciada uma 

negociação coletiva e, ao final, seja confeccionado Acordo 

Coletivo de Trabalho sobre o tema. 

 

3. Ainda sobre o assunto, passamos a orientá-los conforme 

solicitação do Ministério Público do Trabalho na RECOMENDAÇÃO 

Nº 4763.2020 de 19 de Março de 2020, onde a empresa deverá: 

 

 - DESENVOLVER E SEGUIR os planos de contingência 

recomendados pelas autoridades locais, tais como: permitir a 

ausência no trabalho, organizar o processo de trabalho para 

aumentar a distância entre os trabalhadores, bem como entre 

estes e o público em geral e reduzir a força de trabalho 

necessária, permitir a realização de trabalhos a distância 

sempre que possível, observado o princípio da 

irredutibilidade salarial; 

- Considerando que a pandemia caracteriza situação 

excepcional e motivo de força maior, recomenda-se que medidas 

capazes de caracterizar a interrupção da prestação de serviço 

não impliquem redução da remuneração dos trabalhadores, por 

aplicação analógica do disposto no art. 60, § 3º, da Lei nº 

8.213/91; 

- ESTABELECER política de flexibilidade de jornada quando 

serviços de transporte, creches, escolas, dentre outros não 

estejam em funcionamento regular e quando comunicados por 

autoridades, observado o princípio da irredutibilidade 

salarial; 

- ESTABELECER política de flexibilidade de jornada para que 

os trabalhadores que atendam familiares doentes ou em 

situação de vulnerabilidade à infecção pelo coronavírus, 



 

 

 

obedeçam à quarentena e às demais orientações dos serviços de 

saúde, observado o princípio da irredutibilidade salarial; 

- BENEFICIAR trabalhadoras e trabalhadores quando estes 

constituírem famílias monoparentais, ou seja, forem os únicos 

responsáveis por crianças e adolescentes, idosos e pessoas 

com deficiência que necessitem de cuidados em sua família, 

buscando medidas flexibilizadoras da prestação de serviços, 

ou em último caso, a sua substituição temporária, sendo-lhes 

assegurado o direito à manutenção da relação de trabalho; 

- NÃO PERMITIR a circulação de crianças e demais familiares 

dos trabalhadores nos ambientes de trabalho que possam 

representar risco à sua saúde, seja de infecção pelo 

coronavírus, seja dos demais riscos inerentes a esses 

espaços; 

- ADOTAR, sempre que necessário e orientado pelas autoridades 

de saúde locais, nacional e internacionais, medidas de 

controle de cunho administrativo ou estrutural para evitar a 

exposição dos trabalhadores no ambiente de trabalho e assim, 

também, a propagação dos casos para a população em geral; e , 

- SEGUIR os Planos de Contingência e reorganizar a atividade 

empresarial, em caso de a prestação de serviços contratada se 

realizar na modalidade presencial, prevendo: banco de horas, 

antecipação das férias ou medidas negociadas similares, de 

modo a favorecer preferencialmente trabalhadoras e 

trabalhadores com encargos familiares, gestantes, pessoas 

idosas ou com deficiência, nos períodos em que as decisões 

das autoridades públicas tiverem repercussão direta na 

organização da rotina familiar ou resulte na limitação do 

direito de ir e vir das pessoas. 

 

 Como sempre, privilegiamos a negociação coletiva e as 

negociações democráticas e transparentes como forma de 



 

 

 

solucionarmos conflitos ou outros problemas a serem 

enfrentados cujo resultado atinja diretamente os direitos e 

os empregos da classe trabalhadora, 

Desta forma, diante de todo exposto, por meio do 

recebimento desta, seja por meio presencial ou eletrônico 

(via email), considere NOTIFICADA e INFORMADA sobre todas as 

ações a serem tomadas e por todos os procedimentos a serem 

realizados a fim de manter o ser humano, seus empregados, 

longe de infecções no local de trabalho, bem como não ter 

seus direitos abolidos com medidas unilaterais e acordos 

individuais propostos por determinadas empresas. 

Por fim, saudamos a todos e desejamos paz, amor, saúde e 

fé diante do momento que estamos enfrentando, sendo que ao 

final, com certeza, a solidariedade e o amor fraternal irão 

prevalecer entre todos. 

 

Saudações Sindicais!!! 

 

Atenciosamente, 

 

 

Marcos Roberto Martins 

Diretor Presidente 


