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DECISÃO

Processo: 202200065237

 

Trata-se de requerimento do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do
Espírito Santo - SINDIJUDICIARIO, por meio do qual, diante da alegada manutenção do recrudescimento
das infecções no cenário da pandemia do novo coronavírus, solicita a prorrogação do prazo Ato
Norma�vo Conjunto nº 002/2022 até o dia 31 de março de 2022.

Tecidas estas considerações, verifico que, no úl�mo mapa de gestão de risco divulgado
pela Secretaria de Estado de Saúde (Portaria SESA nº 031-R de 25 de fevereiro de 2022), houve queda dos
municípios classificados no nível de Risco Moderado, aumentando-se, assim, a quan�dade de municípios
classificados em nível de Risco Baixo, ou seja, há uma progressiva queda na infecção generalizada pela
Covid-19, se comparado com a Portaria anterior.

Portanto, não há, de fato, um contexto de extremo risco de infecção generalizada e de
imperiosa restrição de direitos, necessário para legi�mar a manutenção da situação emergencial prevista
no aludido regramento, já que os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde demonstram uma
redução dos municípios classificados em nível moderado.

As medidas de prevenção e controle da Covid-19, ademais, se cumpridas integralmente,
reduzem o risco de contágio para níveis razoavelmente baixos e aceitáveis pelas autoridades sanitárias,
cautelas estas que devem ser observadas pelos servidores/magistrados, tanto no ambiente de trabalho,
como em outros espaços públicos.

Do exposto, com base na comparação das informações apresentadas nos
"mapeamentos de risco" divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde - SESA, INDEFIRO o pedido de
manutenção do regime de trabalho estabelecido no Ato Norma�vo Conjunto nº 002/2022, 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.

Cien�fique-se a r. en�dade sindical.

Diligencie-se.

 

Vitória, 08 de março de 2022. 

 

Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA 
Presidente

Documento assinado eletronicamente por FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRESIDENTE, em
11/03/2022, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sistemas.tjes.jus.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1084583 e o
código CRC B972D594.

202200065237 1084583v9


