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DECISÃO

 

Procedimento SEI nº 202100005322
Requerente: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO/ES
Assunto: trabalho remoto
 
 
 
 
 

Trata-se de pe�tório apresentado pela i. representante do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo - SINDIJUDICIÁRIO/ES, por meio do qual postula pelo
retorno do regime especial do trabalho remoto, diante do "...aumento exponencial dos casos de
contaminação e ocupação de leitos decorrentes da COVID-19...", na forma prevista no art. 33 do Ato
Norma�vo nº 88/2020.

O Ato Norma�vo nº 64, disponibilizado no Diário da Jus�ça do dia 23 de março de 2020,
ancorado em regulamento primário editado pelo c. Conselho Nacional de Jus�ça - CNJ (Resolução nº
313/2020), previa o regime especial de trabalho remoto, além de restringir as matérias susce�veis de
análise pela jurisdição, tudo como forma de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19 (art.
1º).

No referido mês de março de 2020, o Poder Execu�vo também editou o Decreto nº
4.593-R, declarando Emergência em Saúde Pública no Estado do Espírito Santo, além de implementar o
Gabinete de Gestão de Crise - Enfrentamento ao Coronavírus (Portaria SESA nº 048-R, de 25 de março de
2020), vindo a ins�tuir o mapeamento de risco, apenas, no mês de abril de 2020, através do Decreto nº
4.636-R.

No momento da edição do Ato Norma�vo nº 64/2020, como se vê, exis�a uma
significa�va incerteza sobre os riscos e medidas sanitárias preven�vas que deveriam ser adotadas para
redução da transmissão por COVID-19, o que resultou na adoção de um regime excepcional de restrição
da prestação da a�vidade jurisdicional e, consequentemente, de alteração do regime de trabalho
ordinário, cujo fundamento de validade era extraído das norma�vas editadas pelo Conselho Nacional de
Jus�ça - CNJ (Resolução nº 313/2020 e suas alterações). 

O mencionado órgão de controle nacional, todavia, no mês de junho de 2020, autorizou
a retomada dos serviços jurisdicionais presenciais no âmbito do Poder Judiciário Nacional (Resolução nº
322/2020), já que a natureza essencial desta a�vidade não comporta uma restrição prolongada do seu
exercício, sob pena de violação do direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XXXV da Cons�tuição
Federal (acesso à jus�ça).

Ao analisar as Resoluções que trataram do retorno das a�vidades presenciais, o
Excelen�ssimo Presidente do C. Conselho Nacional de Jus�ça - CNJ, Ministro Dias Toffoli, inclusive,
enfa�zou de maneira escorreita que "...as Resoluções CNJ 313/2020, 314/2020 e 318/2020, de forma
gradual, possibilitaram o retorno das a�vidades jurisdicionais a patamares próximos aos anteriores à
pandemia, sendo isso uma conquista de enorme importância do Poder Judiciário brasileiro para o seu
principal mister cons�tucional, que é a devida prestação jurisdicional" (Procedimento de Controle
Administra�vo - 0005626-29.2020.2.00.0000, 41ª Sessão Virtual Extraordinária - julgado em 24/07/2020).



Em agosto de 2020, quando exis�am 10 (dez) Municípios em Risco Alto; 46 (quarenta e
seis) em Risco Moderado e 22 (vinte e dois) em Risco Baixo (Portaria SESA nº 154-R/2020), este e.
Tribunal de Jus�ça editou o Ato Norma�vo nº 88/2020 que regulamentou o retorno gradual dos serviços
jurisdicionais presenciais, em 03 (três) fases: 

 
I – DA PRIMEIRA FASE DO RETORNO – A PARTIR DE 12 DE
AGOSTO DE 2020
II – DA FASE INTERMEDIÁRIA – A PARTIR DO DIA 24 DE
AGOSTO DE 2020
III – DA FASE FINAL – A PARTIR DO DIA 28 DE SETEMBRO DE
2020

 

O art. 1º do aludido ato norma�vo, com efeito, restabeleceu de forma gradual os
serviços jurisdicionais presenciais, a par�r de 12 de agosto de 2020, enquanto subsis�r a necessidade de
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, prevalecendo as Resoluções do CNJ e os Atos Norma�vos
deste Tribunal, editados especificamente nesse período de RPE, até o dia 11 de agosto de 2020.

Destarte, em que pese a menção pelo sindicato de "retorno da Fase 01" ao pleitear o
deferimento do trabalho remoto, na realidade, tal regime especial foi ins�tuído pelo Ato Norma�vo nº
64/2020, vigente até 11 de agosto de 2020.

É certo, por outro lado, que diante das informações de uma possível "segunda onda"
de Sars-CoV-2 nos países europeus e da plausibilidade fá�ca de agravamento da pandemia, foi inserido
no art. 33 do Ato Norma�vo  nº 88/2020, uma regra de cunho informa�vo sobre a viabilidade de retorno
ao Regime de Plantão Extraordinário - RPE "...na hipótese de recrudescimento ou nova onda de infecção
generalizada pela Covid-19, observado, neste caso, o mapa de risco elaborado pelo Poder Execu�vo
Estadual".

A inserção deste permissivo no regulamento, todavia, teve como propósito resguardar
eventual situação de "infecção generalizada", isto é, de eventual retorno ao momento de restrições
severas aos direitos de locomoção e de exercício da a�vidade econômica, como, por exemplo, toque de
recolher, lockdown, fechamento do comércio, circunstâncias que - pela sua excepcionalidade e extrema
necessidade - autorizariam uma restrição das a�vidades essenciais da Jus�ça.

No úl�mo mapa de gestão de risco divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde
(Portaria SESA nº 002-R/2021), todavia, consta que 08 (oito) Municípios estão classificados no nível
de Risco Alto; 59 (cinquenta e nove) no nível de Risco Moderado e 11 (onze) em Risco Baixo, ou seja, o
quadro apresentado no início deste mês de janeiro de 2021, não possui considerável agravamento
quando comparado com o mapa de risco divulgado no mês de agosto de 2020, data do retorno das
a�vidades presenciais deste Poder Judiciário (Portaria SESA nº 154-R/2020)

Daí porque, em que pese a louvável preocupação da en�dade sindical com a vida e
saúde das pessoas que labutam no sistema judicial, o momento atual não se enquadra na situação
prevista no art. 33 do Ato Norma�vo nº 88/2020, pois embora seja inegável o aumento de Municípios
classificados em risco moderado, os dados divulgados pelas autoridades sanitárias e as medidas
preven�vas/restri�vas vigentes (editadas pelo Estado e Municípios), não demonstram um contexto de
extremo risco de infecção generalizada e de imperiosa restrição de direitos, necessário para legi�mar o
restabelecimento da situação emergencial prevista no Ato Norma�vo nº 64/2020 (trabalho remoto).

Não posso deixar de ressaltar, ademais, que as regras de biossegurança previstas no Ato
Norma�vo nº 88/2020, caso observadas na integralidade, reduzem o risco de contágio para níveis
razoavelmente aceitos pelas autoridades sanitárias, merecendo destaque os itens 04 e 05, in verbis:

 
4- REGRAS PARA MANUSEIO DE AUTOS FÍSICOS
 



Caso não seja viável a consulta por meio de documentos
digitalizados, recomenda-se:
– O magistrado/servidor/estagiário deve higienizar as mãos antes e
após manusear os autos físicos;
– Não fumar, comer ou beber durante o manuseio dos autos,
devendo estas atividades serem realizadas em áreas destinadas a
este fim;
– Não colocar os cotovelos sobre os documentos durante a
consulta;
– Não molhar os dedos com saliva para manuseio das folhas;
– Evitar acúmulos de documentos, objetos e materiais sobre a
mesa de trabalho.
– Se os autos forem transportados em caixa, as mesmas devem
ser higienizadas antes de entregar ao servidor ou usuário que fará
a consulta;
– Não transportar caixas ou autos junto ao corpo;
– Utilizar máscara durante o manuseio para evitar contaminação
dos documentos;
 
Cuidados adicionais que podem ser aplicados para garantir maior
proteção:
– Quarentena de 72 horas de autos físicos recebidos pela
instituição: sempre que possível, e quando não trouxer prejuízos à
instituição e usuários dos serviços, é indicada a realização da
quarentena de autos físicos por pelo menos 72 horas.
 
Medidas a serem adotadas:
a) Disponibilizar, dentro do possível, espaço (mesa, bancada ou
sala) reservado para este fim;
b) Se acondicionados em caixas plásticas, estas devem ser
higienizadas com álcool a 70%, antes e após o manuseio;
c) Identificar a data de início da quarentena;
d) O manuseio dos autos dentro ou fora do período de quarentena,
deve ser seguido da lavagem das mãos.
 
Higienização de autos físicos:
 
– A utilização de produtos químicos para higienização de
documentos deve ser criteriosa devido ao risco de danificar
documentos valorosos, por vezes de maneira irreversível, podendo
causar oxidação, dissolução de tintas, de anotações,
desbotamento da cor, entre outras possibilidades.
– Desta forma, é preferível a adoção do período de quarentena.
– Em relação à limpeza úmida e aplicação de produtos químicos
em autos físicos com capas plastificadas, recomenda-se que essa
indicação seja avaliada e normatizada por profissional
especializado em conservação de acervos.
– Observação: É suficiente a correta lavagem das mãos antes e
após o manuseio de autos, não sendo necessária a utilização de
luvas. Caso seja utilizada luva, reforça-se a necessidade de
lavagem das mãos após a retirada da luva.
 
5- MEDIDAS SOB A RESPONSABILIDADE DOS
MAGISTRADOS/SERVIDORES/ESTAGIÁRIOS
 
– Todos devem manter os cuidados gerais frente à pandemia por
COVID-19 em relação à higienização dos ambientes, assim como
os cuidados de higiene pessoal e distanciamento social.



– As medidas de prevenção devem ser intensificadas nos
ambientes de trabalho e tornarem-se hábitos diários na prevenção
do COVID-19.
 
Recomendações:
 
– Realizar a limpeza adequada e frequente das mãos com
sabão líquido e água ou, na impossibilidade, utilizar álcool em
gel a 70%, principalmente a cada contato com outra pessoa e
após manuseio de material e superfície, bem como higienizar
telefones celulares e óculos e outros objetos pessoais que
permanecem em contatos com mãos ou superfícies;
– Não utilizar acessórios de uso pessoal e adornos (brincos,
colares, pulseiras, anéis, relógios e outros), uma vez que estes
aumentam o risco de contaminação;
– Manter as unhas aparadas e os cabelos presos;
– Quando necessário o uso de bolsas, mochilas ou crachás
recomenda-se que sejam laváveis ou de fácil desinfecção;
– Não tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos;
– Cobrir boca e nariz ao tossir;
– Ao espirrar ou higienizar o nariz utilizar um lenço descartável e
descartá-lo imediatamente em lixeiras;
– Manter distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as
pessoas;
– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência
como telefone, teclado e mouse do computador, botões de
elevador, maçanetas, corrimãos;
– Evitar compartilhar objetos de uso pessoal e de trabalho,
como calculadoras, computadores, bancadas, canetas, blocos
de anotação, entre outros. Se compartilhados, estes deverão
ser lavados com água e sabão ou desinfetados com álcool
70%;
– Comunicar à chefia, imediatamente, o aparecimento de sintomas
gripais e procurar os serviços de saúde de referência para
atendimento a COVID- 19;
– Evitar cumprimentar colegas de trabalho e clientes com
aperto de mãos, abraços, beijos ou outras formas que
promovam o contato físico.

 

O distanciamento mínimo previsto no item 5 (1,5 metros entre as pessoas) e as outras
medidas de prevenção, como se vê, são capazes de evitar a caracterização das situações previstas na
Portaria Conjunta nº 20/2020, editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da
Economia e Ministério de Estado da Saúde:

 
2.3 Considera-se contatante de caso confirmado da COVID-19 o
trabalhador assintomático que teve contato com o caso confirmado
da COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o início
dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial, em uma das
situações abaixo:
a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um
metro de distância;
b) permanecer a menos de um metro de distância durante
transporte;
c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
d) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente
de um caso da COVID-19, ou trabalhador de laboratório que
manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção
recomendada.



 
2.4 Considera-se contatante de caso suspeito da COVID-19 o
trabalhador assintomático que teve contato com caso suspeito da
COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos
sintomas do caso, em uma das situações abaixo:
a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um
metro de distância;
b) permanecer a menos de um metro de distância durante
transporte;
c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou
d) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente
de um caso da COVID-19, ou trabalhador de laboratório que
manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção
recomendada.
 

Do exposto, com base na comparação das informações apresentadas nos
"mapeamentos de risco" divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde - SESA e diante do atual nível de
restrições estabelecidas pelo Estado e Municípios (Portaria SESA nº 226-R, de 21 de novembro de 2020),
INDEFIRO o pedido de restabelecimento do regime de trabalho remoto, sem prejuízo de eventual
reexame da questão na hipótese de recrudescimento das medidas restri�vas no Estado do Espírito Santo
e da comprovação da necessidade excepcional de limitação do exercício da a�vidade jurisdicional.

Encaminhe-se ao setor pessoal para in�mação da r. en�dade sindical.

Cumpra-se.

 

Vitória/ES, 11 de janeiro de 2021.

 

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
Presidente do TJES
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