
 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR VALDIR 
FLORINDO VICE PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 02ª REIGÃO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO CENTRO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA- SINTEPS, 

pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ sob nº. 00.175.847/0001-07, 

situado na Praça Coronel Fernandes Prestes, nº. 74, Bairro Bom Retiro, São Paulo/SP, 

neste ato representado por sua Presidente Silvia Elena de Lima, inscrita no Cadastro 

de Pessoa Física - CPF nº.065.621.648-42, Registro Geral – RG nº. 8.470.347-7 vem, por 

seu procurador infra-assinado, com procuração ad judicia et extra anexa, à presença de 

Vossa Excelência requerer a instauração de: 

 

PROCEDIMENTO DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO DE DISPUTAS 

COLETIVAS 

 

com CEETEPS – CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA PAULA 

SOUZA, autarquia estadual inscrita no CNPJ sob nº 62.823.257/0001-09, com sede na 

Rua dos Andradas n. 140 Cep. 01208-000, São Paulo - SP, representada por sua 

Superintendente Professora Laura Laganá, e-mail: gds@cps.sp.gov.br, telefone nº. 11-

3324-3003, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

I – DO CONTEXTO FÁTICO 

A categoria é composta em sua grande maioria por docentes e 

auxiliares de docentes, incluindo também agentes técnicos e administrativos, sendo 

mailto:gds@cps.sp.gov.br


 
 

 

que no decorrer da pandemia foram suspensas todas as atividades presenciais em 

razão do alto risco que representam os ambientes escolares, riscos estes agravados 

em grande parte pela falta de infraestrutura e condições sanitárias, bem como 

entrega de Equipamentos de Proteção Individual.  

Em razão deste cenário houve no início do ano de 2020, adoção 

por parte da Instituição supra qualificada, de medidas de isolamento social e garantia 

da saúde da comunidade escolar, as quais foram acompanhadas e solicitadas com 

veemência por esta Entidade Sindical.  

Contudo no início do ano de 2021 a Instituição passou a 

constantemente indicar o posicionamento de retorno presencial das atividades, 

independente dos inúmeros indícios e dados apontando para a necessidade de 

manutenção das atividades de forma remota.  

Neste ponto fazemos apenas um adendo que se fará necessário 

para o completo entendimento a situação. Vejamos: A comunidade escolar da 

Instituição supra qualificada em nada se equipara à educação de base estadual, visto 

que estamos falando de ensino técnico e não básico, onde grande parte dos alunos 

são jovens acima de 15 anos de idade, abarcando não raros casos a faixa etária adulta, 

também alunos dos cursos disponibilizados.  

Seguindo o contexto, a Instituição convencida do pensamento do 

Governo do Estado sobre a necessidade de retorno às aulas presenciais a qualquer 

custo, expediu orientação para o retorno presencial já logo no primeiro mês do ano 

de 2021, conforme Comunicado URH de 19/01/2021.  

Contudo voltou atrás diante do crescente aumento de casos, fato 

este que no início do mês de fevereiro do ano de 2021 obrigou o Governo do Estado 

de São Paulo a suspender as atividades não essenciais presenciais na Administração 

Pública, conforme Decreto Estadual nº.65.502/2021, publicado em diário oficial do 

dia 05/02/2021.  



 
 

 

Não obstante, diante do avanço dos números de forma alarmante, 

o Governo Estadual decidiu decretar fase vermelha em toda a extensão do Estado o 

que conciliado à pressão desta Entidade Sindical, garantiu que a Instituição 

mantivesse suspensas as atividades presenciais durante todo este período, conforme 

Comunicado GDS de 04/03/2021 e Decreto Estadual nº. 65.545/2021, este último que 

estendeu a fase vermelha por todo o estado.  

Mesmo com esta situação pandêmica descontrolada neste 

momento, conforme vemos da nota técnica publicada com o Decreto Estadual nº. 

65.596/2021, a instituição queria a qualquer custo retornar às atividades presenciais, 

sendo oficiada por diversas vezes com denúncias, números, estudos dentre outros 

materiais justificando a necessidade de espera para o retorno presencial.  

Vejamos o preâmbulo do Decreto Estadual nº. 65.596/2021: 

Considerando as recomendações do Centro de Contingência do 

Coronavírus, instituído pela Resolução nº 27, de 13 de  março de 2020, 

da Secretaria da Saúde, fundadas em evidências científicas e informações 

estratégicas em saúde, que sinalizam a permanência de risco 

potencial de colapso da capacidade de resposta do sistema de 

saúde no Estado de São Paulo (Anexo); Considerando a necessidade 

de conter a disseminação da COVID-19, de garantir o adequado 

funcionamento dos serviços de saúde e de preservar a saúde pública, (...). 

Porém no mesmo dia no mesmo diário oficial, o Governo do 

Estado de São Paulo publicou a inclusão da educação como atividade essencial. 

Vejamos o texto do Decreto Estadual nº. 65.597/2021:  

"Artigo 1º-A - Ficam reconhecidas como essenciais as atividades 

desenvolvidas no âmbito da rede pública e das instituições privadas de 

ensino.". 

Veja então que após esta publicação a instituição moveu toda sua 

gestão para o retorno presencial, uma vez que validado pelo Decreto Estadual, 



 
 

 

esquecendo todos os outros critérios necessários de se analisar durante um período 

pandêmico.  

Desta feita, em Memorando GSE 10/2021 publicado no dia 

28/04/2021, foi determinado o retorno às atividades presenciais a partir do dia 10 do 

mês de maio de 2021, caso os municípios onde ficam localizadas as unidades 

educacionais, tivessem saído da fase vermelha do plano São Paulo, o que não 

ocorreu.  

Contudo com o ajuizamento de Ação Civil Pública nº. 1000533-

91.2021.5.02.0076, por esta Entidade Sindical, foi deferida a liminar pelo juízo de 

primeira instância suspendendo o retorno às aulas presenciais, visto alguns pontos 

importantes de se destacar. Vejamos as principais:  

1 – Ausência de entrega de EPI´s; 

2 – Falta de Estrutura e Departamento de Medicina e Segurança do 

Trabalho;  

3 – Desconsideração do critério científico do plano São Paulo que 

dispunha sobre o retorno às aulas apenas quando houvesse no 

município 28 (vinte e oito) dias de estabilidade do Município na 

fase amarela do Plano.   

A decisão liminar teve sua vigência de 07/05/2021 até 

26/05/2021, quando por decisão monocrática em incidente de Suspensão de Liminar 

e Sentença – Processo nº. 1002155-45.2021.5.02.0000, entendeu o D. Desembargador 

Presidente pela suspensão dos efeitos da liminar por entender que havia na decisão 

grave violação à ordem pública.  

Da referida decisão esta Entidade Sindical recorreu, visto que 

trabalhadores não possuem nem máscaras faciais para o trabalho, tendo sido 

fornecido quando uma unidade de máscara de pano, enquanto o próprio protocolo 

sanitário da Instituição determina a troca a cada 3 horas.  



 
 

 

O referido recurso foi interposto da decisão e com a vinda de 

parecer do Ministério Público do Trabalho, verifica-se que o referido Órgão 

Ministerial concordou com as razões do recurso e pugnou pelo provimento deste 

com reestabelecimento da decisão liminar.  

Neste interregno a Instituição novamente determinou o retorno 

presencial em Comunicado URH de 28/05/2021, que exigia as atividades presenciais 

a partir do dia 07/06/2021, a qual acabou não ocorrendo também por pressão desta 

Entidade Sindical. 

Após isto em último comunicado foi determinado o retorno 

presencial das atividades para o mês de agosto, quando então esta Entidade Sindical 

convocou assembleia de greve diante da impossibilidade de diálogo com a 

instituição.  

Veja ainda que após convocar e a categoria aderir em massa ao 

movimento de greve houve recuo da Instituição e abertura para diálogo que ocorreu, 

apenas uma vez no ano de 2021, por meio de reunião virtual no dia 16/08/2021, da 

qual participaram os diretores desta Entidade Sindical, os membros da Comissão de 

Greve e toda a gestão da Instituição.  

Na referida reunião ficou definido que seria publicada orientação 

pela Superintendência no curso da semana do dia 16/08/2021, de modo a expor 

sobre possível suspensão do retorno às aulas e acolhimento das pautas deliberadas 

em assembleia de greve.  

Desta forma foi publicado Comunicado GDS de 27/08/2021 

determinando o retorno presencial para 1º de setembro do ano de 2021, não acatando 

em nenhum ponto a preocupação e reinvindicações da categoria em relação a 

tiragem de pauta da Assembleia de greve, visto que o principal é a permanência em 

teletrabalho daqueles que não se sentem seguros para o retorno presencial, até que 

vacinada a comunidade escolar por completo e aliado a isto a pandemia esteja sob 

controle em seus números. 



 
 

 

Necessário pontuar também que estando em greve, devidamente 

convocada e com notificação enviada à Instituição supra qualificada na qualidade de 

empregadora, o ato de determinar que aqueles que estiverem em greve e não 

comparecerem terão os dias computados como faltas injustificadas, atenta ao direito 

constitucional de greve.  

Não fosse só, para ratificar a decisão da categoria, estando toda ela 

em estado permanente de greve, foi convocada e realizada assembleia no dia 

30/08/2021 para deliberação sobre a continuidade ou não da greve, onde ficou 

deliberado pela categoria de forma unânime a permanência do movimento.  

Com destaque à informação de que em todos momentos onde é 

citado o termo greve, refere-se à greve sanitária, onde não houve qualquer 

suspensão do trabalho, tendo os grevistas apenas mantido o trabalho diário de 

forma virtual.  

Necessário destacar ainda que a situação do trabalho remoto está 

vigente desde o início da pandemia e que após muitos avanços se tornou um meio 

alternativo necessário ao combate da pandemia e durante a sua gravidade elevada.  

Por fim da assembleia realizada em 30/08/2021 a Instituição 

supra qualificada foi devidamente notificada nos dias subsequentes pela deliberação 

da categoria em permanecer no movimento de greve, modalidade greve sanitária, 

onde há prestação normal de trabalho pela via remota.   

Contudo tomou conhecimento esta Entidade Sindical de que 

inúmeras unidades estão coagindo os trabalhadores a saírem do movimento e 

justificando que terão faltas injustificadas apontadas e que poderão ser demitidos.  

Por todo o exposto entendeu esta Entidade Sindical importante a 

participação deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho na tentativa das partes 

dialogarem e eventualmente firmarem um acordo sobre o retorno às atividades 

presenciais e para que não haja nova discussão judicial sobre os abusos que estão 



 
 

 

sendo noticiados à entidade sindical, resguardando assim a categoria e a própria 

empregadora.  

Desta feita, estes eram os fatos a relatar.  

II – DOS FUNDAMENTOS PARA BALIZAR A NEGOCIAÇÃO 

Entende esta Entidade Sindical que existem direitos sendo 

violados e que nada mais razoável que sopesá-los e buscarem as partes, com o auxílio 

deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, uma composição amigável.  

Veja com relação ao movimento paredista em curso nota-se que 

pleiteiam os grevistas a permanência do teletrabalho até vacinação completa da 

comunidade escolar de modo a garantir maior segurança à vida de todos e todas.  

Em contrapartida a Instituição entende que as aulas e trabalho 

devem ser realizados de forma presencial, exclusivamente.  

Notemos que os direitos à vida e à saúde são indispensáveis para 

que uma sociedade possa discutir ou até mesmo exercer os demais direitos 

constitucionais e legais previstos.  

Primeiro necessário destacar o direito dos empregados 

substituídos e o dever da administração pública em garantir a saúde e vida de seus 

empregados e apenas com o intuito de pautar os direitos aqui reivindicados pela 

categoria, de modo a observarmos estes e buscarmos, atendendo tais dispositivos 

pactuar uma forma justa de retorno e em um momento acordado e não imposto. 

Na Constituição Federal: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 



 
 

 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

  

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social: 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas 

de saúde, higiene e segurança; 

 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 

democráticas e conservar o patrimônio público; 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência; 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Na Constituição Estadual:  

Artigo 229 - Compete à autoridade estadual, de ofício ou mediante 

denúncia de risco à saúde, proceder à avaliação das fontes de risco 



 
 

 

no ambiente de trabalho e determinar a adoção das devidas 

providências para que cessem os motivos que lhe deram causa. 

§1º - Ao sindicato de trabalhadores, ou a representante que designar, é 

garantido requerer a interdição de máquina, de setor de serviço ou de 

todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 

iminente para a vida ou a saúde dos empregados. 

§2º - Em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho, 

será lícito ao empregado interromper suas atividades, sem 

prejuízo de quaisquer direitos, até a eliminação do risco. 

 

Vejamos então que o conjunto normativo supra destacado é no 

sentido de buscar garantir a saúde e a vida de todos e todas, de modo que o retorno 

às aulas sem a comunidade acadêmica vacinada por completo, torna a situação muito 

grave.  

Veja que são inúmeras as situações, desde docentes com 

comorbidades e idosos dependendo de uma terceira dose, como apontado pela 

ANVISA1, como pessoas que possuem menos idade, porém residem com pessoas 

destes grupos de risco.  

Não fosse só, ainda existe o risco em razão da ausência de 

máscaras faciais com certificados de aprovação, tendo sido distribuído pela 

empregadora máscaras faciais de pano, sem controle de qualidade e em poucas 

quantidades, de modo que o próprio protocolo sanitário da Instituição na prática não 

é cumprido.  

Por fim, cumpre destacar que há pratica reiterada das unidades no 

sentido de coagir os trabalhadores ao retorno presencial sob pena de processos 

disciplinares, punições, demissão, bem como apontamento de faltas injustificadas.  

                                                 
11 https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/nota-anvisa-aplicacao-de-terceira-dose-ou-dose-de-

reforco 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/nota-anvisa-aplicacao-de-terceira-dose-ou-dose-de-reforco
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/nota-anvisa-aplicacao-de-terceira-dose-ou-dose-de-reforco


 
 

 

Contudo vejamos a legislação que regula o direito de greve:  

Na lei de Greve:  

Artigo 6º - São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos: 

§ 2º - É vedado às empresas adotar meios para constranger o 

empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de 

frustrar a divulgação do movimento. 

Tal prática é ilegal e poderá causar diversos prejuízos à categoria e 

para a própria empregadora, que cometendo atos ilegais será processada e terá que 

dispender de erário público para reintegrar grevistas e pagá-los com os devidos 

atrasos.  

Desta feita o melhor caminho sempre será o diálogo, aquele que 

esta Entidade Sindical tenta a todo custo obter com a Instituição e que espera 

conseguir com o auxílio deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho.  

 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

 

São Paulo, 2 de setembro de 2021. 

 

 

AUGUSTO C. BONADIO 

OAB/SP 378.417 

 

VINICIUS A.F.R. CASCONE 

OAB/SP 248.321 


