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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 3ª VARA DO 
TRABALHO DE ARARAQUARA-SP 
 
 
 
Processo nº 0001339-67.2012.5.15.0151 
 
 
 
    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
(PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA), por 
intermédio do Procurador do Trabalho signatário, nos autos da AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA que move em relação a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, 
vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, expor e requerer o que segue. 
 
    Relativamente ao montante estabelecido na condenação, 
a título de indenização por dano moral coletivo, já houve o integral cumprimento pela 
executada, conforme declarado no r. despacho mais recente (ID. 6c8542b). 
 
    Com isso e tendo em vista o teor do último parágrafo do r. 
despacho de 1/8/2019 (“Cumprido, torne o feito ao autor a fim de indicar a 
destinação dos valores” – ID. dc481d1), bem como levando em consideração a atual 
pandemia da COVID-19, são trazidos fatos reputados como relevantes. 
 
    Na data de ontem, depois de vários levantamentos e 
contatos, foi realizada pelo exequente uma reunião com representantes do Município 
de Araraquara, mais especificamente do Gabinete de Contingência do Coronavírus-
Secretaria de Saúde e da Vigilância Epidemiológica, do CEREST Regional 
Araraquara, do SISMAR-Sindicato dos Servidores Municipais de Araraquara e 
Região e da Lupo S.A., restando consignadas diversas informações úteis (doc. 01). 
 
    Em suma, com um extenso e produtivo debate, houve 
consenso entre os presentes no aludido ato de que a proposta ideal acerca da 
destinação dos depósitos judiciais existentes vinculados ao presente processo é a 
da destinação da quase totalidade do montante ao Município de Araraquara, para 
utilização vinculada à aquisição de EPIs compatíveis aos profissionais da saúde, 
observando os procedimentos atuais de aquisição, com subsequente prestação de 
contas. 
 
    A propósito, foi enfatizado que, desde o início da 
pandemia, aumentou substancialmente o número de equipamentos de proteção 
individual utilizados, além da elevação significativa de preço no mercado. Ademais, 
“Deverá haver o maior pico da doença em 15 (quinze) dias e a demanda por EPIs 
será enorme, pois um grande volume de profissionais as utilizarão” e que “a Santa 
Casa e HEAB não tem estrutura para atender a demanda da microrregião, que será 
atendida pela estrutura montada pelo Município de Araraquara.” 
 
    Consoante divulgado, o hospital de campanha na cidade 
será inaugurado no início da próxima semana (doc. 02). 
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    Como única ressalva e salientando que se trata de um 
percentual pequeno do valor disponível, chegou-se à conclusão de que também 
merece ser contemplada uma outra demanda, tendo os representantes do combativo 
SISMAR – que possui base intermunicipal, abrangendo a grande maioria dos que 
compõem a área das ínclitas Vara do Trabalho de Araraquara – destacado sua 
preocupação quanto a “trabalhadores não ligados diretamente à saúde que estão 
realizando serviços sem máscaras suficientes ou sem máscaras”. 
 
    Contando com a elogiável disposição de todos, ficou 
definido, ao final da reunião, que: 

 

“a) o Município, por meio do Procurador Municipal 

presente, oferecerá os dados bancários para a destinação 

de recursos, bem como outros documentos que forem 

pertinentes; 

b) o SISMAR, pesquisas de valores de mercado, 

apresentação de imagens de trabalhadores e outros 

documentos que entender pertinentes, além dos dados 

bancários; 

c) a Lupo, documentação como especificações técnicas 

das máscaras, informação a respeito de alguma 

identificação (havendo consenso de que constem nas 

máscaras “MPT/JT Araraquara”, ou algo similar), 

acompanhadas de laudos, custo definido, prazo de entrega 

e dados bancários, para posterior liberação judicial, caso 

seja definida a forma direta.” 

 
    E, nas céleres respostas: 
 
    - a entidade sindical apresentou os seus dados bancários 
(doc. 03), fotografias de trabalhadores (doc. 04) e cotações de preços de máscaras 
de tecido de outros fornecedores (docs. 05/07), em valor superior ao indicado pela 
Lupo S.A.; 
 
    - a referida empregadora, notoriamente de maior porte 
local e que efetuou uma série de contribuições à comunidade regional, apresentou 
seus dados bancários e características do “kit” das máscaras que pode produzir de 
pronto (doc. 08), especificações técnicas e características abaixo reproduzidas em 
parte (docs. 09/11) e documento emitido pelo Coordenador do CEPID “CePOF – 
Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica” do IFSC University of São Paulo, com 
endereço em São Carlos, atestando que tais máscaras “podem fazer bloqueio 
mecânico na projeção de gotículas” (doc. 12): 

 

“MÁSCARA DE PROTEÇÃO DE USO SOCIAL 

composição: 

poliamida 98% 

elastano 2%” 
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“A tecnologia Amni Biotech reduz o odor durante o uso 

da máscara, graças a sua ação antimicrobiana, que evita o 

crescimento de bactérias, causadoras do odor indesejado, 

oferecendo maior sensação de conforto e bem-estar. 

Tecnologia com ação permanente.” 
 
    Diante do exposto e sem prejuízo do posterior 
cumprimento das determinações contidas no r. despacho mencionado acima, o 
Ministério Público do Trabalho, com urgência e em harmonia com várias diretrizes 
internas e com a Recomendação TRT 15ª Região/GP nº 001/2020, requer a 
transferência: 
 
    1- de R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e 
quinhentos reais), imediatamente, para a conta nº 0018135-8 da agência 3405 do 
Banco do Brasil, de titularidade do Sindicato dos Servidores Municipais de 
Araraquara e Região-SISMAR, CNPJ nº 56.887.649/0001-20, ou, depois da entrega 
das trinta mil máscaras especificadas à entidade sindical, para a conta 13.000565-6, 
da agência 4501 do banco Santander, de titularidade de Lupo S.A., CNPJ nº 
43.948.405/0001-49, com a finalidade de serem rapidamente distribuídas aos 
servidores municipais e trabalhadores terceirizados com uso compatível, seja do 
Município de Araraquara, seja dos Municípios próximos, pelo SISMAR, em conjunto 
com os entes públicos respectivos; 
 
    2- de todo o valor remanescente ora disponível (mais de 
R$ 800.000,00), imediatamente, para a conta corrente nº 800.000-X da agência 
0082-5 do Banco do Brasil, de titularidade do Município de Araraquara, CNPJ nº 
45.276.128/0001-10 (doc. 13), aberta para as ações de enfrentamento ao 
coronavírus, com a finalidade de aquisição de EPIs aos trabalhadores da rede 
municipal de saúde. 
 
    Por fim, postula-se ainda que, na r. decisão a ser 
proferida, seja explicitado se a ciência aos envolvidos e a provocação concernente 
às provas do correto uso vinculado do numerário – o que demandará algum período, 
por conta dos necessários trâmites – ficarão a cargo desse zeloso Juízo ou do 
exequente, que está à disposição para tanto. 
 
    Nestes termos, com a documentação anexada, pede 
deferimento. 
 
    Em 17 de abril de 2020. 
 

CÁSSIO CALVILANI DALLA-DÉA 
Procurador do Trabalho 
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