
Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal do Trabalho Carmen Izabel
Centena Gonzalez
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região

Ofício SSRT nº 15/2021                                  

Assunto: Minuta - Alteração da Portaria nº 3.857/2020 - retorno gradual das atividades 
presenciais   

O  Sindicato  dos  Trabalhadores  do  Judiciário  Federal  e  do

Ministério Publico da União no Rio Grande do Sul - Sintrajufe/RS, entidade sindical de

primeiro grau representativa dos servidores do Poder Judiciário da União e do Ministério

Público da União no Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ nº 03.506.951/0001-25, com

sede na rua Marcilio Dias no 660, CEP 90130-000, Bairro Menino Deus, Porto Alegre, RS,

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no disposto nos

artigos 104 e 240, alínea a, da Lei n⁰ 8.112/90 e nos artigos 6° e 9°, inciso III, da Lei no

9.784/99, apresentar manifestação e requerimento em relação à minuta de alteração da

Portaria nº 3.857/2020 - retorno gradual das atividades presenciais.

Primeiramente, essa entidade reitera a posição apresentada a

V.Exa. na reunião por videoconferência realizada no dia 31 de maio, que é a manutenção
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do trabalho remoto, uma vez que não é o momento de retorno ao trabalho presencial, já

que os números da pandemia do coronavírus  (COVID 19) encontram-se em patamares

muito elevados de contágio e mortes.

O Brasil registra hoje mais de 465 mil mortes por Covid-19. No

Rio Grande do Sul, em 9 de outubro do ano passado, havia 209.623 casos confirmados,

5.068 óbitos por Covid-19 e a ocupação de leitos de UTI estava em 72,7%. Hoje totaliza

1.091.074 casos confirmados, 28.354 óbitos por Covid-19, com ocupação de leitos de UTI

em 87,8%.1 

A esses números trágicos soma-se a descoberta das novas

variantes que possuem uma rápida disseminação, com estudos sobre letalidade em fase

inicial.2

A vacinação  da  população  brasileira  que  iniciou  em janeiro

desse ano segue no Brasil (10,57% com as duas doses) e no RS (13,35% com as duas

doses) em percentuais ainda distantes dos 70% para que a pandemia esteja sob controle,

conforme recomendado pela OMS. 3 e 4 

Além  disso,  entrevistas  recentes  com  epidemiologistas  de

renome nacional e internacional indicam uma nova onda já em curso no Brasil5 e no RS6.

Em segundo lugar, considerando que essa Corte adotou como

parâmetro o Decreto nº 55.882, de 15 de mais de 2021 que instituiu o Sistemas 3As de

monitoramento à pandemia de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul,

para nortear a nova redação dada a Portaria Conjunta nº 3.857, de 15 de outubro de

2020, essa entidade  requer, quanto à minuta de alteração da Portaria nº 3857/2020 e

respectivo  Anexo,  reiterando  algumas das  medidas  já  postuladas  no  Oficio  SOPS nº

130/2020, de 9/10/2020, o que segue: 

1) no Art. 2º, §3º que a implantação das medidas previstas em cada

um  dos  eixos  do  Plano  seja  realizada  por  equipe  técnica  com

profissionais aptos e a expertise necessária para atividade;
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2) no  Art. 3º, incisos I e II,  a redução dos percentuais indicados,

considerando que em Tribunais em que há a realização de trabalho

presencial  a  exigência  máxima  é  de  10% da  lotação  da  unidade

(Resolução nº 61/2020 – TRF4 - em anexo);

3)  no  Art.  3º,  inciso I,  que não haja distinção de percentuais  de

retorno  para  agentes  de  segurança  e  oficiais  de  justiça.  Nesse

aspecto,  cumpre destacar que os oficiais de justiça fazem parte do

grupo pertencente ao segmento em que há mais óbitos por covid, em

relação  aos  servidores  da  justiça  (estadual  e  federal)

proporcionalmente,  razão  pela  qual  não  há  motivo  para  que  num

eventual retorno presencial  sejam esses servidores os que devam

voltar em maior número. Ademais, são esses servidores que estarão

na rua trabalhando, indo a ambientes não controlados e ainda não

estarão vacinados,  embora em nosso entendimento,  deveriam ser

incluídos no Plano Nacional de Imunização;

4) no Art. 5º, §1º, a inclusão de incisos que contemplem as pessoas

com deficiência  e  aquelas  que  tenham sob sua  responsabilidade,

pessoas com deficiência;

5) no  Art. 5º, §1º, inciso IV,  a exclusão da condição “até o retorno

das atividades escolares” contida na parte final;

6) no Art. 5º, §3º que não haja distinção de jornada diária presencial

aos que atuam em audiências, sessões de julgamento, serviços de

segurança e cumprimento de mandados (Oficiais de Justiça);

7)  no  Art.  5º,  §5º a  exclusão  da  compensação  prevista  nesse

dispositivo,  uma vez  que  a  não  realização  do  trabalho  presencial

ocorre  por  força  da  pandemia  e  das  normas  de  biossegurança
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adotadas, não podendo tais circunstâncias serem ônus atribuído ao/à

servidor/a;

8) no Art. 6º, § 3º, no que se refere às atividades internas, cumpre

destacar  que,  apesar  de  ser  atribuição  de  oficiais  de  justiça  o

desempenho  de  cumprimento  de  mandados  remotamente  e  o

contato com as partes (conforme o disposto no art. 154 do CPC) as

demais  atividades  típicas  de  secretarias  não  fazem  parte  das

atribuições do cargo;

9) no Art. 8º que o atendimento presencial ao público externo ocorra,

exclusivamente,  mediante  agendamento  prévio,  evitando  assim  a

possibilidade de aglomerações;

10) no  Anexo Único (Item III,  Eixo Higiene/Proteção Pessoal) a

inclusão da busca ativa e da testagem, conforme Protocolos Gerais

Obrigatórios no Trabalho apresentados pelo governo do Estado do

RS;

11) no Anexo Único (Item XI, Eixo Higiene/Proteção Pessoal), no

que se refere ao uso obrigatório de máscaras, o Sintrajufe entende

que cabe à Administração fornecer aos oficiais de justiça e a todos os

servidores e servidoras que retornarem presencialmente às unidades

judiciárias  máscaras  profissionais  PFF2  (equivalente  ao  padrão

norte-americano  dos  respiradores  N95), conforme  recomendação

dos  especialistas  em  saúde  pública  para  o  momento  atual  da

pandemia;

12) no Anexo Único (Item IV, letra b) a instalação de barreira física

transparente em locais em que ocorram atendimento ao público e

nas salas de audiência;
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Em sendo mantidas as datas de retorno, indicadas na referida

minuta da Portaria, essa entidade requer:

a) seja determinada a testagem sorológica e molecular prévia ao retorno ao trabalho, de

todos os servidores e servidoras que estejam entre aqueles/as que voltarão ao trabalho

presencial,  conforme  Art.  3º,  incisos  I  e  II,  sendo  permitido  o  início  das  atividades

desses/as trabalhadores/as somente após o resultado dos testes;

b) que seja realizada a busca ativa e a testagem nos locais de trabalho, no sentido de

identificar possíveis casos com sintomas compatíveis de síndrome gripal (febre, tosse,

coriza, dor de garganta e dificuldade respiratória), bem como identificar contato domiciliar

ou não, com casos suspeitos ou confirmados da doença;

c) que seja autorizada a vistoria nos prédios por parte do sindicato com a assessoria de

saúde, a fim de verificar as condições de trabalho nos locais em que haverá o retorno do

trabalho presencial.

d) que não haja quaisquer prejuízos funcional e/ou financeiro aos servidores e servidoras

que aderirem a greve sanitária, deliberada em assembleia geral da categoria e informada

a essa Presidência no Oficio no 098/2020, de 14 de setembro de 2020.

Por  fim,  reafirmando  o  qualificado  diálogo  que  temos  com  Vossa  Excelência,

despedimos com nossas cordiais saudações.

SINTRAJUFE – Em defesa da saúde e da vida!!!

Porto Alegre, 02 de junho de 2021.

Arlene da Silva Barcellos
Coordenadora da Secretaria de Assuntos de Aposentadoria e Pensão

Cristina Viana dos Santos
Diretora da Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho
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1 https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/ (dados em 01/06/2021)

2 https://www.camara.leg.br/noticias/767144-especialistas-alertam-para-a-

disseminacao-de-novas-cepas-da-covid-19-no-brasil/

3  https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/

(dados em 01/06/2021)

4  https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2021/05/4927519-pandemia-termina-

apenas-com-70--da-populacao-vacinada-diz-diretor-da-oms.html

5  https://www.brasil247.com/brasil/miguel-nicolelis-brasil-so-vence-a-3-onda-com-3-

milhoes-de-vacinas-por-dia-e-lockdown

6  https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/06/01/quarta-onda-da-

pandemia-especialistas-avaliam-chances-de-novo-pico-de-mortes-no-rs.ghtml
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