Excelentíssima Senhora Doutora Desembargadora
RILMA HEMETÉRIO
Presidente
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
São Paulo - SP

Resposta ao Ofício 228/202 sobre apresentação de “sugestões” para a
Comissão de Estudos para Retorno Gradual às Atividades Presenciais.

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO
ESTADO DE SÃO PAULO – SINTRAJUD, entidade sindical devidamente registrada
e reconhecida nos termos da Constituição Federal, inscrita no CNPJ sob nº
01.202.841/0001-44, sediada na Rua Antônio de Godoi, nº 88 – 16º andar, Centro,
São Paulo/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, no exercício
de suas atribuições constitucionalmente asseguradas, em atendimento ao r. Ofício GP
nº 228/2020, encaminhar a presente MANIFESTAÇÃO E REIVINDICAÇÕES,
conforme razões a seguir descritas.
1. PRELIMINARMETE. REITERAÇÃO DO PLEITO JÁ APRESENTADO
PARA QUE SEJA ASSEGURADO “ASSENTO” PERMANENTE AO
SINTRAJUD NA COMISSÃO DE ESTUDOS

O Requerente, em três ocasiões, apresentou manifestações à E. Presidência
para a efetivação do compromisso assumido pela Administração, cristalizado no
Ofício GP nº 181/2020, que segue anexo. Neste documento, originado a partir de
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petição conjunta do Sintrajud e AMATRA-2, ficou registrado que ambas entidades
seriam chamadas a participar das discussões relativas ao tema de eventual e futuro
retorno ao trabalho presencial, no contexto da pandemia, em momento oportuno e
para garantir a representatividade das categorias.
Para surpresa do Sindicato, a Administração desse Tribunal, ao editar o ato GP
15/2020, criou a Comissão de Estudos com o desiderato já anunciado e somente
incluiu, em sua composição, um representante da AMATRA-2, tendo ignorado o
compromisso anterior.
Mais do que isso. Exclui do debate o Sindicato que representa os cerca de
5.400 servidores ativos, cujo interesse no assunto é enorme, porque serão suas vidas
e de suas famílias que poderão estar expostas.
O Requerente, como dito, apresentou três pedidos para que fosse sanada a
omissão que, com o devido respeito, além de não respeitar os termos já fixados
anteriormente, não coaduna com o espírito democrático que deveria pautar tais
relações, notadamente em relação à situação tão sensível.
Na última manifestação o Sindicato chegou a indicar um representante para
integrar o Grupo, tendo requerido a retificação do Ato GP 15/2020. Este pleito, até o
presente momento, não foi apreciado, motivo pelo qual, mais uma vez, requer que
seja efetivada a inclusão de seu indicado na Comissão.
A manifestação recebida pelo Requerente, constituída pelo Ofício 228/2020,
não tem o condão de sanar a omissão aqui apontada. O teor deste documento, que
se funda no artigo 4º do Ato 15/2020, apenas solicita ao Sintrajud “sugestões” de
medidas para “enriquecer os estudos para o retorno gradual às atividades
presenciais”.
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O ofício, que determinou que o prazo para as tais sugestões se encerraria dia
25/08, foi enviado por mensagem eletrônica num domingo (dia 23/08), sendo que dele
a entidade teve ciência somente na segunda-feira, dia 24, o que significa que teve
somente um único dia para apresentar o arrazoado.
Não bastasse o exíguo prazo para manifestação, o fato é que por não integrar
as fileiras que compõem a Comissão de Estudos, o Sintrajud não teve ciência de
quais debates estão e já foram levados a efeito nesta instância, o que prejudica
sobremaneira sua atuação. Também não foi franqueado acesso a eventuais
documentos e pareces técnicos, agenda de debates, formulações já realizadas e
propostas discutidas.
Com o devido respeito, para se garantir, de fato, um processo democrático,
notadamente que envolva a categoria que, repita-se, soma mais de 5.000 vidas, não
basta um mero expediente burocrático, um formalismo que exige uma manifestação
realizada de “um dia para outro”.
Para garantir a participação da representação daqueles que serão diretamente
atingidos por eventuais e futuras medidas, é necessário que haja total abertura, que a
entidade de representação se insira, materialmente, no espaço de diálogo, que possa
ter acesso à produção, que possa produzir e, principalmente, que seja ouvida.
Relembramos aquilo que já foi apresentado nas oportunidades anteriores, mas
que é relevante que mais uma vez se realce: o Requerente é entidade sindical de
primeiro grau que representa os servidores públicos do Poder Judiciário da União,
com base de representação no Estado de São Paulo, sendo incumbido da defesa dos
direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, tanto em questões
administrativas quanto judiciais, por expressa determinação da Constituição Federal
(art. 8o, III), estando com ela de acordo o seu estatuto social.
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No exercício de suas atribuições e prerrogativas constitucionais, o Sindicato
deve atuar em todas as atividades e ações para defesa dos interesses da categoria
representada. É certo que o reconhecimento desta representação presume a
possibilidade de participação em tarefas como a que está sendo pleiteada.
Do contrário, far-se-ia letra morta das disposições constitucionais e
infraconstitucionais que asseguram a defesa dos direitos dos trabalhadores à regular
representação destes por associação sindical, em especial, aos servidores públicos
civis federais.
É também princípio do ordenamento constitucional o direito de participação,
como decorrência direta do Estado de Direito e do Princípio Democrático consagrados
na Carta Política, também ele expresso como direito fundamental no seu art. 1º,
caput.
Trata-se, este último, do direito de compartilhar a administração da res publica,
de opinar sobre as políticas públicas e as prioridades administrativas, de fiscalizar a
aplicação dos recursos públicos e pugnar pela sua boa execução.
A atividade sindical constitui-se em instrumento por excelência (por isso que
constitucionalmente valorado e protegido) desse mesmo direito de participação
assegurado em nosso sistema constitucional. Tanto é assim, que a própria
Constituição atribui aos sindicatos o munus de representação, em juízo e fora dele,
dos interesses individuais e coletivos dos trabalhadores (art. 8º).
Esta pretensão também representa o exercício de um direito coletivo (o Direito
de Participação), com verdadeira natureza de interesse geral da categoria
profissional. Visa, também ela, o melhor desempenho da função sindical –
constitucionalmente protegida – de defesa, assistência e representação da categoria
para melhor exercício do Direito de Participação.

Página 4 de 39

Assim, o Sindicato entende que deve registrar, antes de qualquer passo
adiante, o seguinte: o prazo extremamente diminuto que lhe foi conferido para
manifestação sobre assunto tão importante; a ausência de informações sobre os
documentos já produzidos e debates já realizados no âmbito da Comissão de
Estudos; a premência de sua integração efetiva e permanente, como já pleiteado, na
Comissão criada pelo Ato GP 15/2020.
Sobre este último ponto reitera-se para que seja incluído, no mínimo, um
servidor indicado pela entidade na composição na Comissão criada pelo Ato GP nº
15/2020 e, desde já indica o diretor sindical Tarcísio Ferreira para integrar a comissão
requerendo, desse modo, a retificação do Ato GP 15/2020, para que seja incluída a
representação sindical no referido grupo e que seja garantida a participação do
Sintrajud nas reuniões realizadas pela Comissão

2. FATOS

A Entidade Sindical, acima nominada, devidamente reconhecida conforme
prevê a legislação vigente, atua na defesa dos interesses da categoria dos servidores
públicos federais vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e
dirige o presente requerimento com vistas a preservar a saúde e vida destes(as)
trabalhadores(as).
É fato amplamente conhecido que o mundo vive um surto pandêmico, que está
causando milhares de óbitos. Segundo o Ministério da Saúde, o coronavírus (COVID19) é uma família de vírus, altamente contagiosa, que causa infecções respiratórias,
cujos principais sintomas são febre, tosse e dificuldade de respirar. Sua disseminação
ocorre pelo ar ou de pessoa para pessoa, isto é, a contaminação se dá por gotículas
respiratórias ou contato próximo (cerca de 1 metro da pessoa infectada).1

1

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus/sobre-a-doenca#casossuspeito
Página 5 de 39

Como o vírus é altamente contagioso, dentre as medidas de prevenção está a
restrição de circulação, o que diminui o contato pessoal, que é o principal vetor de
transmissão. Não foi por outro motivo que a totalidade dos países que foram atingidos
pela epidemia adotaram medidas de isolamento social, tendo em vista que ainda não
existem tratamentos que se mostrem efetivos ou vacinas já validadas, de forma que o
distanciamento é o único enfrentamento eficaz à doença.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, conforme posição adotada por
sua Presidência e Corregedoria, cioso de suas responsabilidades, editou em março,
logo no início da detecção dos problemas decorrentes do coronavírus, ato normativo
que estabeleceu medidas quanto ao funcionamento de suas unidades, de modo a
fixar o trabalho remoto aos(às) servidores(as), conforme Resoluções Corpo Diretivo
01 e 02 /2020 e Comunicado da Presidência de 04/06/2020.
Toda a construção normativa que determinou o trabalho remoto, não só nesse
Órgão, mas em todas as unidades vinculadas ao Poder Judiciário, se valeu das
diretrizes da OMS, que declarou crise pandêmica, assim como das orientações das
autoridades sanitárias, que indicam a necessidade de evitar contaminações em
grande escala, com máxima redução de risco às pessoas.
A recomendação da OMS para conter o contágio é justamente o
isolamento/distanciamento social2, que, conforme evidências científicas, é capaz de
achatar a curva numérica de pessoas infectadas, fazendo com que haja um menor
número de infectados em curto espaço de tempo3.
Nesta linha, desde o início do ano, vimos as seguintes medidas adotadas em
face da pandemia: em 3 de fevereiro, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº
188/GM/MS, declarou emergência em saúde pública de importância nacional e, no
2

Acessível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas:noticias/agencia:estado/2020/03/26/oms:reforca:proposta:de:
isolamento:social:contra:coronavirus.htm
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel:coronavirus:2019/strategies:plans:and:operations ,
último acesso em 14/05/2020.
3
https://www.dw.com/pt:br/por:que:isolar:grupos:contra:o:novo:coronav%C3%Adrus:n%C3%A3o:
%C3%A9:vi%C3%A1vel:no:brasil/a:52933336

e
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mesmo mês, apresentou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo novo coronavírus; em 6 de fevereiro, editou-se a Lei nº 13.979, dispondo sobre
as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus; em 11 de março, o Ministério da Saúde
editou a Portaria nº 356, dispondo sobre a regulamentação e operacionalização do
disposto na Lei nº 13.979/2020; em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional, por
meio do Decreto Legislativo nº 6, reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade
pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio
da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020; em 20 de março, o Ministério da Saúde
editou a Portaria nº 454, declarando, em todo o território nacional, o estado de
transmissão comunitária do coronavírus.
O manancial de normas iniciais dá conta da relevância e gravidade da situação
e cada Órgão público deve adotar todas as providências cabíveis para minorar os
efeitos da crise pandêmica, não só em relação aos serviços prestados, mas sobretudo
para salvaguardar a vida e saúde dos(as) servidores(as) a ele vinculados(as).
Neste sentido é que o teletrabalho funciona como eficaz medida para conter o
contágio, porque de um lado permite a continuidade da prestação dos serviços
públicos, mediante o uso dos recursos tecnológicos existentes e, de outro, evita os
riscos de contaminação do trabalho presencial, não só pelo contato direto com a
população, no atendimento, mas também por evitar a utilização de transporte público,
que é um dos principais focos de transmissão do vírus.
Justamente pela eloquência dos motivos apresentados foi fixado, aos(às)
servidores(as) do quadro, o trabalho remoto ou teletrabalho, que vige desde então. No
entanto, houve a criação de uma Comissão de Estudos no âmbito desse Regional,
para tratar de eventual retorno ao trabalho presencial.
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Conforme mencionado no item anterior, o Sindicato continua reivindicando
“assento” neste grupo, algo que até o presente momento não foi admitido, mesmo
havendo compromisso neste sentido, assim como foram pontuados o curto prazo para
manifestação e a ausência de acesso às informações e dados já produzidos pela
Administração e Comissão de Estudos, o que prejudica sua atuação.
Em vista desta realidade, neste arrazoado a entidade defende que, com a
devida vênia, não há como, neste momento, efetivar o retorno às atividades
presenciais, porque no atual contexto, o trabalho realizado dentro dos órgãos
representa potencial risco de contaminação aos servidores do quadro da Justiça
Trabalhista da 2ª Região, magistrados, advogados, trabalhadores terceirizados e
jurisdicionados.

3. FUNDAMENTOS

3.1.

Ausência de motivação para o retorno ao trabalho presencial.
Índices de contágio e óbitos crescentes. Trabalho realizado a
contento remotamente, que não justifica a necessidade de retorno
às atividades presenciais

Em março de 2020, considerando a necessidade de se evitar contaminações
pelo coronavírus, a possibilidade dos riscos pela utilização do transporte público, por
conta de ser um dos principais vetores do contágio, da efetiva viabilidade, em vista
dos recursos tecnológicos, da realização do trabalho remoto, foi determinada a
realização dos serviços públicos pelo regime de teletrabalho.
As motivações estão contidas em regulares atos expedidos pelo Corpo Diretivo
dessa Corte. A Presidência, mediante comunicado de 04/06/2020, prorrogou a
suspensão do expediente presencial por tempo indeterminado, em vista da
continuidade da situação de emergência em saúde pública de importância
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internacional decorrente do coronavírus (Covid-19), declarada pela OMS e a
orientação geral no sentido de que as pessoas permaneçam em casa.
As Resoluções 01 e 02/2020 estabeleceram medidas para o enfrentamento da
Pandemia, em especial, para o que importa ao presente debate, fixaram e
prorrogaram o teletrabalho e a suspensão do expediente presencial, sendo que
destacamos abaixo alguns considerandos das normas editadas:
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou
pandemia de coronavírus em decorrência do aumento no número
de casos em escala mundial e que em São Paulo, nas últimas 24
horas, os casos de COVID-19 aumentaram 70%, segundo o
Ministério da Saúde, o que evidencia a gravidade da situação;
[...]
CONSIDERANDO a necessidade de se coadunar os princípios
constitucionais da efetividade jurisdicional, celeridade processual com
o direito à saúde e a obrigação do Poder Público em atuar para
minorar os riscos de expansão da doença, não apenas entre os
jurisdicionados e magistrados, mas também em atenção aos mais
de 2.000 (dois mil) funcionários terceirizados e prestadores de
serviço que circulam nos fóruns deste Regional;
[...]
CONSIDERANDO que o Sistema PJe viabiliza que Magistrados,
Advogados, Procuradores e Servidores exerçam a maioria de
suas atividades remotamente; (Resolução 01/2020 – grifo nosso)
[...]
No âmbito do TRT da 2ª Região, tendo em vista os alarmantes
números de casos de Covid-19 e a preocupante situação de leitos
hospitalares em municípios que integram a jurisdição, informamos que
as atividades permanecerão sendo realizadas remotamente por tempo
indeterminado.
[...]
A manutenção da prestação de serviços de forma remota em toda 2ª
Região também considera a orientação de autoridades de saúde
locais acerca dos índices de isolamento social necessários para
garantir a preservação de vidas, assim como o fato de que esta
modalidade de trabalho vem se mostrando eficaz para a garantia
dos direitos da população por nós atendida.
Ao ratificarmos nosso compromisso em não expor magistrados,
servidores, colaboradores, advogados e jurisdicionados a riscos,
solicitamos a todos que permaneçam em seus lares e
aproveitamos a oportunidade para agradecer pelos esforços
empreendidos em manter nossa Justiça em pleno funcionamento.
(Comunicado da Presidência do dia 04/06/2020 – grifo nosso)
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A eloquência dos motivos para a fixação do trabalho remoto não exige maiores
comentários. O estabelecimento deste tipo de método de labor foi justificado pela
gravidade do vírus, sendo que a prorrogação do teletrabalho foi sendo motivada pelo
fato de que as curvas de contágio e óbitos estavam (e ainda estão) preocupantes.
Como não houve mudança neste contexto, isto é, como ainda há extrema
gravidade da pandemia e os números de contaminados e de falecimentos só
aumentam desde o primeiro caso registrado, podemos concluir que não há motivo
para reverter a determinação inicial de trabalho remoto e de suspensão das atividades
presenciais.
Repetimos que os atos acima descritos, que colocaram a categoria no
teletrabalho e suspenderam as atividades presenciais, foram tomados pela
necessidade de se evitar que os(as) servidores(as) desse Órgão pudessem ser
contaminados(as), sem perder de vista a continuidade do serviço público, que foi
alcançada por obra da tecnologia e do empenho dos(as) trabalhadores(as).
Se a justificativa foi essa, não há fundamento válido para modificação da
diretriz. Vejamos mais de perto a situação.
O sindicato é representante dos(as) servidores(as) vinculados(as) à Justiça do
Trabalho no estado de São Paulo, sendo que existem trabalhadores(as) lotados(as)
em várias cidades e uma parte considerável na Capital. A situação aqui é
particularmente dramática (que se repete, lamentavelmente, em quase todos os
Estados da Federação), senão vejamos.
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O município de São Paulo, somente a partir de 23/03/2020 (poucos dias após a
edição da Resolução 01/2020) começou a divulgar os boletins com dados
epidemiológicos. Neste período, a cidade registrava os seguintes números4:

Passados mais de cinco meses deste marco, no dia 23/08/2020, os dados
declarados pelo município de São Paulo se revelaram assustadores, sobretudo
quando comparados com os primeiros números. Abaixo, a reprodução da 150ª edição
do Boletim Diário do Coronavírus, divulgado pela Prefeitura da Capital5:

4

Acessível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=29
6535
5
Acessível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/20200823_boletim_covid_19_diario_atualizado.pdf
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Neste curto espaço de tempo, os casos confirmados saltaram de 477 para
284.070, o que significa um aumento extremamente brutal de cerca de 59.453%. Se
considerarmos

ainda

que

existem

331.461

casos suspeitos pendentes

de

investigação, a quantidade de infectados pode ser muito pior.
Quanto aos óbitos, infelizmente, as informações são igualmente terríveis: de 30
óbitos na cidade, em 23/03, houve um aumento de cerca 36.590% (!!) e chegamos ao
intolerável quadro de 11.007 mortes só na Capital. Como há muita subnotificação, já
admitida pelas autoridades públicas6, o cenário é mais devastador. Basta resgatar o
estudo7 dos pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, que concluiu que os números de infectados podem ser 14
(quatorze) vezes superior ao declarado pelo Ministério da Saúde.
Para ilustrar o drama do quase exponencial aumento dos casos nos últimos
meses, elaboramos uma planilha com dados semanais de contágios e óbitos,
iniciados de 23/038:

6

Acessível em:
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/23/vice-governador-de-sp-admite-subnotificacao-decoronavirus-5-vezes-mais.htm
7
Acessível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao/
8
Todos os dados foram extraídos das informações fornecidas pela Prefeitura de São Paulo, acessíveis em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=29
5572
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Data
23/03/2020
30/03/2020
06/04/2020
13/04/2020
20/04/2020
27/04/2020
04/05/2020
11/05/2020
18/05/2020
25/05/2020
01/06/2020
08/06/2020
15/06/2020
22/06/2020
29/06/2020
06/07/2020
13/07/2020
20/07/2020
27/07/2020
03/08/2020
10/08/2020
17/08/2020

Casos
Confirmados
477
593
3754
6831
10624
14104
20848
28089
39163
49596
65716
82179
100627
118708
150910
171169
178997
181278
207933
230412
246787
272433

Óbitos
Confirmados
30
100
244
456
896
1183
1709
2302
2845
3573
4347
4985
5703
6422
7069
7676
8289
8876
9315
9731
10202
10602

Quando os dados são transpostos para um gráfico percebemos que a curva de
contaminados e óbitos é ascendente, sem qualquer tendência de estabilização.
Na sequência são reproduzidos os gráficos, que indicam a trajetória de aumento dos
falecimentos e contágios na cidade:
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Os números são implacáveis, o que ratifica a análise supra descrita e que
demonstra que a situação que gerou a necessidade do estabelecimento do trabalho
remoto não só permanece, mas foi severamente intensificada.
Se a cidade de São Paulo, que concentra um considerável número de
servidores(as) da Justiça do Trabalho, tem níveis alarmantes e crescentes de
contágio e letalidade do coronavírus (COVID-19), o estado de São Paulo (Grande São
Paulo e Baixada Santista), onde estão localizadas as demais unidades do Órgão, está
em situação idêntica.
A planilha e gráficos abaixo utilizaram como metodologia a fixação dos
números semanais, computados a partir do primeiro óbito e os dados foram todos
extraídos da página eletrônica do governo estadual9:

Data
17/03/2020
24/03/2020
31/03/2020
07/04/2020
14/04/2020
21/04/2020
28/04/2020
05/05/2020
12/05/2020
19/05/2020
26/05/2020
02/06/2020
09/06/2020
16/06/2020
23/06/2020
30/06/2020
07/07/2020
14/07/2020
21/07/2020

9

Acessível
completo

em:

Casos
Confirmados
164
810
2339
5682
9371
15385
24041
34053
47719
65995
86017
118295
150138
190285
229475
281380
332708
386607
422669

Óbitos
Confirmados
1
40
136
371
695
1093
2049
2851
3949
5147
6423
7994
9522
11132
13068
14763
16475
18324
20171

https://www.seade.gov.br/coronavirus/?utm_source=portal&utm_medium=banner&utm_campaign=boletimPágina 15 de 39

28/07/2020
04/08/2020
11/08/2020
18/08/2020

500301
575589
639562
711530

22389
23702
25571
27315
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Mais do que isso: a dramaticidade da epidemia atingiu todo o país, que passou
a ostentar a posição de epicentro da Covid-19 no mundo, depois de registrar o maior
número de mortes diárias10. Se o Brasil é o epicentro da epidemia no mundo, o estado
de São Paulo é a unidade da Federação com os piores números e o município de São
Paulo é o epicentro no país11, haja vista que a quantidade de infectados e falecidos
supera todas as demais localidades.
Há apenas poucos dias os veículos de comunicação noticiaram12 que foi
registrado, no país, o infeliz recorde de mais de 100 mil óbitos.
Agora, vamos conduzir tudo isso para a situação específica dos(as)
servidores(as) da Justiça do Trabalho. Há justificativa plausível para reverter o
teletrabalho, em tais condições?
Determinar o trabalho presencial aos(às) servidores(as), ainda que de
forma gradativa, nestas circunstâncias, é o mesmo que condená-los(as) ao
contágio e, diante da taxa de letalidade da doença, que é uma das mais altas do
mundo (cerca de 7%)13, podemos concluir que eventual decisão que determine o
trabalho diário dentro da repartição, tem potencial para, inclusive, causar o
óbito dos(as) trabalhadores(as)!
Se a motivação dos atos que estabeleceram e prorrogaram, até agora, o
teletrabalho e a suspensão do expediente presencial estiveram calcadas na
necessidade de salvaguardar a saúde dos(as) servidores(as), em vista do acelerado
ritmo de contágio, reverter o trabalho remoto, no momento em que a doença avança
em ritmo muito maior do que na época da edição dos atos, é medida desarrazoada e
absolutamente injustificável, que coloca em risco a vida de todos(as).

10

Acessível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/com-mais-mortes-diarias-que-os-eua-brasil-e-o-novo-epicentro-dapandemia-de-covid-19/
11
Acessível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pelo-terceiro-dia-seguido-sp-tem-mais-de-5500-novos-casos-decovid-19-mortes-vao-a-7532,70003319919
12
Acessível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/brasil-registra-mais-de-100-mil-mortes-por-covid-19
13
Acessível em: https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/05/05/interna_internacional,1144336/coronavirus-brasiltem-uma-das-maiores-taxas-de-letalidade-do-mundo.shtml
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Em síntese: 1. Ainda estamos no meio da crise pandêmica; 2. Continuam
presentes

as

condições

em

que

o

vírus

se

alastra

rapidamente

e

o

distanciamento/quarentena é a única medida cientificamente válida para evitar o
contágio; 3. Os recursos colocados à disposição dos(as) servidores(as), para
realização do trabalho remoto, permanecem iguais e os trabalhos estão sendo
realizados a contento; 4. Os(as) servidores(as), se forem obrigados(as) ao trabalho
presencial, estarão expostos(as) ao vírus não só por conta das atividades cotidianas,
mas porque terão que usar transporte público nos deslocamentos.
Este último ponto é muito relevante, porque de acordo com o estudo divulgado
pela Universidade Federal de Minas Gerais, o transporte público é o segundo maior
foco de contaminação e só fica atrás de estabelecimentos hospitalares14:

Somente a prorrogação da suspensão do expediente presencial para
todos os servidores poderá, de fato, atenuar os riscos de contágio, não só por

14

Acessível em: https://www.medicina.ufmg.br/saiba-onde-o-risco-de-contagio-do-coronavirus-e-maior/
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tudo o que já foi aduzido, mas também porque a OMS orienta evitar contatos
físicos e ambientes com alta concentração de pessoas. Não há como combinar,
neste momento, o trabalho presencial com as medidas propostas pelo citado
organismo.
Aliás, as medidas de isolamento social estão amparadas nas orientações da
Organização Mundial de Saúde, e são adotadas para reduzir a velocidade da
disseminação do vírus, inclusive para preservar os sistemas de saúde.
A OMS é bem objetiva na definição dos critérios que podem permitir e orientar
comunidades em processos de reabertura pós quarentena15 e entre elas constam, por
exemplo, a exigência de que a transmissão da doença deva estar sob controle, com
queda sustentada por um período razoável de tempo do número de novos casos e
que o sistema de saúde deva ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os
casos e de rastrear todos os contatos de casos positivos.
Não precisamos de grandes investigações para asseverar que nenhuma das
condições descritas estão presentes, notadamente na cidade e estado de São Paulo,
onde estão localizadas as unidades desse Órgão.
A bem da verdade e neste mesmo sentido da argumentação até aqui narrada,
além de não ser possível o trabalho presencial, devemos destacar que “medidas de
proteção” meramente paliativas, no atual momento, não se prestam a consolidar um
quadro que aparentemente teria um suposto condão de elidir as condições de risco.
E isso se dá por um motivo muito simples: os(as) servidores(as) estarão
expostos ao contágio não só na rotina de trabalho presencial, porque terão contato
com outros(as) servidores(as) e público em geral, mas também porque o

15

Disponível https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/13/oms-anuncia-criterios-para-paises-considerandoacabar-com-isolamento.ghtml
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deslocamento que deverá ser feito à unidade será por meio de transporte público, que
é o local mais perigoso, excluindo os estabelecimentos de saúde.
De outro turno, há pesquisas recentes que demonstram a eficácia das medidas
de isolamento para a redução dos níveis de contágio no Brasil, como evidencia o prof.
Eduardo Lima, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ16. Também
segundo pesquisadores da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), em
estudo realizado com base nos dados divulgados diariamente pela União, pelos
Estados e Municípios (com dados atualizados até 11/05/2020), estimou-se que o
Brasil poderia salvar uma vida a cada 1,3 minuto se mantivesse o isolamento feito na
semana anterior ao estudo, pelas duas semanas seguintes.17
A ciência e os dados não deixam dúvidas a respeito da melhor estratégia de
combate à pandemia, pois os locais que permitiram a flexibilização da chamada
quarentena experimentaram aumento da transmissão do coronavírus, como ocorreu,
por exemplo, no estado de Santa Catarina18, no município de Porto Alegre19 e na
Alemanha20.
Até mesmo o Ministério do Turismo, que quis antecipar o retorno de
alguns(mas) servidores(as) ao trabalho presencial, percebeu que sua medida, além
de desnecessária, provocou contágio na categoria e, mediante Ofício Circular nº
392/2020, de 12/06/2020, determinou o retorno de todos(as) ao regime de
teletrabalho:

16

Disponível em: https://www.uerj.br/noticia/11078/
Dados disponíveis em <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/05/11/estudo:brasil:
pode:salvar:quase:uma:vida:por:minuto:se:mantiver:isolamento.htm> e
<http://www.ime.unicamp.br/~pjssilva/vidas_salvas.html>.
18
Acessível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/05/28/sc-tem-aceleracao-de-transmissao-decovid-19-apos-flexibilizar-quarentena.htm
19
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2020/06/08/em-quatro-dias-porto-alegre-tem-aumento-de-409percent-nosleitos-de-utis-com-pacientes-de-covid-19.ghtml
20
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/internacional/2020/05/738168-contagio-sobe-na-alemanha-com-relaxamento-dequarentena.html
17
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Se não há motivo para ativação dos trabalhos presenciais, do ponto de vista da
manutenção dos riscos de contaminação, porque ainda em níveis ascendentes, a
mesma circunstância vale para outro indicador: a continuidade do serviço público
prestado pela Justiça do Trabalho neste período de quarentena.
Note que os serviços se mantiveram, mesmo com a suspensão do expediente
processual, de forma que no período de 17/03 a 16/08/2020, os servidores expediram
mais de 21 milhões de atos, foram proferidas mais de 328 mil decisões, 1,04 milhões
de despachos, além de 181 mil sentenças e 80 mil acórdãos21.
E a realidade demonstrou que a Justiça do Trabalho da 2ª Região,
servidores(s) e magistrados(as) se desdobraram e mantiveram um altíssimo nível de
movimentação processual. Foi possível, por meio dos avanços tecnológicos, a
realização de julgamentos, inclusive por meio de sessões virtuais, com a garantia da
ampla defesa às partes, realização de audiências e até mesmo a eleição de um novo
Corpo Diretivo da Corte.
Se a própria Administração reconhece que o formato utilizado para a
continuidade da prestação do serviço público, pela via do teletrabalho, produziu bons

21

Acessível em: https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/covid-19/produtividade/Decisometro_trt02_AC_6.pdf
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resultados e ainda se mostra a única forma segura de evitar o contágio, não há
justificativa para exigir o retorno ao trabalho presencial.
Não há, também neste aspecto, uma justificativa plausível para expor a vida e
saúde de milhares de servidores(as) à contaminação, já que estes(as) continuam, de
forma exemplar, realizando os serviços necessários à manutenção da prestação
jurisdicional.
Por todos os ângulos que se analise a questão, percebe-se que não há
viabilidade para a retomada do trabalho presencial.

3.2.

Dever do Órgão de salvaguardar a saúde dos servidores. Proteção
ao meio ambiente do trabalho e do direito à redução dos riscos
inerentes ao trabalho

É papel de toda a sociedade, em esforço conjunto, conter a disseminação da
doença (COVID-19). Nesse sentido, imperioso registrar que no Brasil a Lei Orgânica
da Saúde - Lei nº 8.080/90 - prevê que a saúde é direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2º,
caput).
No plano constitucional, não há dúvidas de que o disposto pelos artigos 5º,
caput, 6º, 7º, XXII, 23, II, 196, 197, 200 e 230 impõem aos empregadores, inclusive a
Administração Pública direta, indireta, autárquica e fundacional, a obrigação em
adotarem medidas para promoção da saúde e segurança no ambiente laboral,
enquanto asseguram aos trabalhadores a preservação de sua higidez física e mental
no âmbito das relações laborais. No mesmo sentido, o artigo 16 da Convenção 155 da
OIT, ratificada pelo Brasil, impõe aos empregadores a adoção de medidas para
promoção da segurança no meio ambiente de trabalho.
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Há, portanto, uma responsabilidade dos empregadores e também da
Administração

Pública

na

promoção

da

saúde

e

segurança

dos

(as) trabalhadores(as) e servidores(as), no marco das relações laborais, o que impõe
a adoção das medidas necessárias para prevenir o contágio pelo novo cononavírus,
no estado de pandemia e transmissão comunitária com a gravidade já abordada
(aumento exponencial na cidade e estado de São Paulo).
Note, ainda neste escaninho, que o encargo do empregador quanto à
observância de garantia de condições adequadas aos trabalhadores e o imperativo de
evitar danos à saúde deles é ainda de maior relevo quando se tratar de ente público,
uma vez que nos termos do artigo 37, §6º da Constituição, a responsabilidade pelos
atos da Administração Pública e seus agentes é objetiva.
Na linha do que já foi acima defendido, devemos ainda destacar a necessidade
de garantia de um meio ambiente de trabalho saudável, cuja diretriz está estabelecida
como finalidade expressa na Constituição Federal, conforme artigos 200, VIII, e 225.
É atribuição direta do empregador sua garantia, a quem cabe a adoção de
providências tendentes ao cumprimento das normas de saúde e segurança no
trabalho (conforme previsto, a título de exemplo, no art. 157, I, CLT).
Conforme defendido pelo jurista Raimundo Simão Melo, o meio ambiente do
trabalho envolve “o local de trabalho, os instrumentos de trabalho, o modo de
execução de tarefas e a maneira como o trabalhador é tratado pelo empregador ou
tomador de serviço e pelos próprios colegas de trabalho”22.

Sua defesa se ampara na literal disposição contida na Constituição da
República Federativa do Brasil que prevê:

22

MELO. Raimundo Simão de. Direito Ambiental do Trabalho e Saúde do Trabalhador. 5ª Edição. São Paulo: LTR, 2013, p. 29.
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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;

A disposição constitucional é reafirmada pela já citada Convenção 155 da OIT,
que impõe, como dever jurídico, a adoção de medidas necessárias para a promoção
da segurança no trabalho, com o objetivo de prevenir acidentes e danos para a saúde
(arts. 3º e 4º) e pelo PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS,
SOCIAIS E CULTURAIS, que estabelece como obrigatórias, em seu artigo 12º,
medidas necessárias para “a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e
do meio ambiente”.
À luz de tudo o que foi narrado, considerando a gravidade da situação,
especialmente no âmbito do estado de São Paulo, epicentro da disseminação do vírus
no país, não há outra saída senão a continuidade do teletrabalho e da suspensão do
expediente presencial.
Não é crível que estes(as) servidores(as) fiquem submetidos aos riscos
decorrentes do coronavírus, que podem redundar em óbitos. Conforme descrito na
legislação supra mencionada, é dever da Administração garantir condições de saúde
adequadas aos(às) servidores(as) que, neste momento, representa a impossibilidade
de trabalho presencial.

3.3.

Conteúdo da Resolução 322 do E. CNJ

A despeito de que não há condições de segurança para a reabertura, como
explicitado acima e reafirmado no item abaixo, o ato normativo expedido pelo
Conselho foi muito enfático ao declarar que o atendimento virtual deve ser mantido
preferencialmente, o que significa que, se há condições para tanto, o Tribunal deve
manter a suspensão do expediente presencial.
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Segue a disposição:
Art. 2º [...]
§ 4o Será preferencialmente mantido o atendimento virtual, na
forma das Resoluções do Conselho Nacional de Justiça referidas no §
3o deste artigo, adotando-se o atendimento presencial apenas quando
estritamente necessário.

Desde o início da alcunhada quarentena, determinada pela Administração
dessa Corte, o atendimento virtual foi e está sendo realizado por diversos canais, o
que significa que não há sequer suspensão deste tipo de atividade, que ocorre de
forma praticamente normal.
O Tribunal disponibilizou atendimento por telefone, por e-mail, realizou quase
18 mil audiências23, sessões de julgamento por videoconferência, sessões virtuais,
entre tantas outras iniciativas que não causaram qualquer impacto para quem precisa
de atendimento, uma vez que todas estas plataformas foram suficientes para fazer
frente à demanda.
Se as condições sanitárias não permitem a retomada das atividades
presenciais, se o E. CNJ indica, muito objetivamente, que dever ser mantido o
atendimento virtual, se a Administração criou mecanismos hábeis ao atendimento,
que contempla todos os ramos possíveis e em pleno funcionamento, a reabertura dos
prédios e o retorno ao atendimento presencial, além de perigoso e desnecessário,
também contraria a disposição contida na Resolução 322, acima transcrita.
Justamente por isso que se defende a manutenção da suspensão das
atividades presenciais.

3.4.

Crítica ao chamado Plano São Paulo. Reabertura de setores sem
diminuição da curva de contágio e óbito. Flagrante contrariedade

23

Acessível em: https://ww2.trt2.jus.br/noticias//noticias/noticia/news/trt-2-realiza-quase-18-mil-audiencias-virtuais-durante-apandemia/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fbe6871487c7b98b9e214745344
a8d76
Página 25 de 39

de um programa de abertura, nas atuais condições, às diretrizes da
Organização Mundial da Saúde. Decisão do E. STF na ADI 6241, que
determinou a observância das orientações dos organismos
internacionais

Também devemos tecer críticas às chamadas fases estabelecidas pelo
Governador do Estado de São Paulo, nos termos do Decreto n.º 64.994, de 28 de
maio de 2020.
O citado Decreto criou o Plano São Paulo, vigente a partir de 01/06/2020, em
que o Governo do Estado estabeleceu parâmetros para retorno gradual das
atividades e, para tanto, criou fases (vermelha, laranja, amarela, verde e azul),
aplicáveis aos Departamentos Regionais de Saúde.
A depender da fase, se vermelha, por exemplo, somente são admissíveis
atividades essenciais e as demais fases indicam possibilidade de reaberturas com
algumas ressalvas.
Há um pressuposto neste plano que é absolutamente temerário: para fixar as
fases, usou 5 (cinco) indicadores e cada um deles tem um determinado peso. São
eles: taxa de ocupação de leitos; leitos por cem mil habitantes; número de novos
casos nos últimos 7 (sete) dias; número de novas internações nos últimos 7 (sete)
dias; número de óbitos nos últimos 7 (sete) dias.
O grande problema é que o maior peso está na taxa de ocupação (peso 4),
seguido pelo número de novas internações (peso 3), enquanto os indicadores
relacionados aos números de novas mortes e novas contaminações tem apenas peso
1 (um).
Sem explicar o motivo de jogar tanta importância na taxa de ocupação e
desdenhar o aumento de mortes e contágio, podemos concluir que o tal Plano São
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Paulo não se preocupa com óbitos e contaminados, para definir o nível de isolamento
necessário, mas apenas se as pessoas terão um leito para agonizar, se infectadas!!!
É um verdadeiro plano de morte assistida, em que os interesses econômicos
prevalecem em claro detrimento ao direito à vida e saúde. Note o paradoxo: uma
determinada região, ainda que mantenha elevadas taxas de óbitos e contágios, se
tiver taxa de ocupação relativamente aceitável ou mesmo se abrir novos leitos, poderá
manter a abertura de todas as atividades, diminuindo o isolamento social e agravando
o quadro geral.
Os pesquisadores do Grupo COVID-19 BRASIL, da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, emitiram uma Nota Técnica sobre as Medidas adotadas no Plano São
Paulo, que segue anexa, em que apontam todas as contradições inseridas neste
malfadado programa. Destacamos alguns trechos:
Todo o critério, no plano, foi pensado para privilegiar o comércio
e não a saúde da população. Realmente, segundo o plano, a
classificação final da área corresponderá à menor nota atribuída a um
dos critérios (1) Capacidade do Sistema de Saúde ou (2) Evolução da
Epidemia. Ou seja, um município por exemplo em uma semana
pode elevar a sua ocupação de leitos até perto de 80%, dobrando
o número de casos e de óbitos que esse município vai garantir a
permanência do comércio aberto.
Além disso, como no Estado de São Paulo ainda não é realizada a
testagem em massa, não é possível auferir o indicador (também
reconhecido pela a OMS: detectar, testar, isolar e tratar
adequadamente casos de COVID-19, além de rastrear e monitorar
contato) necessário para se saber o real número de infectados em um
município ou região. Tampouco fica claro no documento como será
apurado o grau de adesão a esses protocolos de testagem por cada
município.
Diante do cenário atual, toda a experiência acumulada, no exterior e
no Brasil, demonstra de modo inquestionável o impacto do
distanciamento social ampliado como medida eficaz no controle da
velocidade de propagação da infecção pelo SARS-CoV-2.
Antes que venhamos a dispor de uma vacina ou tratamento
medicamentoso efetivos contra o novo coronavírus, os cuidados
higiênicos – lavar frequentemente as mãos, o uso de álcool em gel e
de máscaras –, associados ao distanciamento social ampliado, são as
únicas medidas reconhecidas para se contrapor às graves
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consequências, com riscos à saúde pública e à vida das pessoas, da
pandemia. (grifo nosso)

Sobre os indicadores utilizados para estabelecer a fase de cada localidade,
reproduzimos a imagem de um slide utilizado pelo Governo de São Paulo, publicado
no Diário Oficial do Estado24, que explica o peso de cada critério e, na sequência, a
crítica do Grupo de pesquisadores:

Sobre os critérios adotados no Plano São Paulo, como apresentado
acima, destacamos várias inconsistências técnicas:
1. Qual foi o critério adotado para dar peso 4 para a taxa de ocupação
de leitos? Esse fato privilegia muitos municípios do interior a se
deslocarem para zonas mais liberais de relaxamento.
2. Segundo as nossas recomendações, como também as
recomendações da nota técnica da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), para haver qualquer tipo de relaxamento há de se
observar uma redução sustentável no número de novos casos
bem como no número de óbitos. Por sustentável entenda-se que
esses números têm de decrescer de forma observada por um
período de 3 semanas. Sendo assim, não é um critério plausível
uma redução relativa entre semanas.

24

Acessível
em:
I&NumeroPagina=1
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3. Ainda com relação a variação do número de óbitos e número de
casos é adstringente que municípios podem ser avaliados para estar
na fase laranja (com shoppings e comércio abertos) mesmo em face a
ter os indicadores de evolução da epidemia acima de 2. Isso mostra
que esses indicadores, da maneira como foram expressos foram
pensados para que esse tipo de comércio permaneça aberto
mesmo em face ao crescente dano na população. Com um cálculo
simples um
município pode dobrar o número de óbitos ou o número de casos em
uma semana e mesmo assim ser avaliado para permanecer nessa
fase.
4. Todo o critério foi pensado para privilegiar o comércio e não a
saúde da população. Veja aqui tem um ponto crucial que mostra
essa tentativa. A classificação final da área corresponderá à
menor nota atribuída a um dos critérios (1) Capacidade do
Sistema de Saúde ou (2) Evolução da Epidemia. Ou seja um
município pode ter a sua capacidade do sistema deteriorada e
parâmetros da evolução da epidemia satisfatório e mesmo assim
ter uma classificação final boa (no mínimo de se manter naquela
fase). Então um município por exemplo em uma semana pode
elevar a sua ocupação de leitos até perto de 80%, dobrando o
número de casos e de óbitos que esse município vai garantir a
permanência do comércio aberto. (grifo nosso)

E, é importante frisar: o vírus não negocia, não reconhece credo, ideologia e
posição política. Se o Poder Público não adota as necessárias medidas para sua
contenção o que vemos na sequência, inapelavelmente, é a majoração do número de
doentes e de mortos. A seguir, o balanço do Grupo de Pesquisa a respeito dos efeitos
do Plano São Paulo no primeiro mês de sua vigência:
A partir do dia 1 de junho foi adotado o Plano São Paulo, com um
cenário de flexibilização, sendo que a cada semana se monitorou a
evolução da epidemia de maneira regionalizada no Estado. Esse
monitoramento tem sido apresentado pelo governo do Estado como
uma estratégia segura para a população. Entretanto do ponto de vista
epidemiológico efetivamente o quadro que se observou em todo o
estado, no mês de junho, foi de uma deterioração e agravamento da
disseminação do vírus na população.
O primeiro óbito anotado no Estado de São Paulo foi no dia 17/03
e até o dia 31/05 o estado tinha acumulado 7615 óbitos. Do dia
01/06 até o dia 30/06, tivemos no estado mais 7148 óbitos. Um
acúmulo em um mes de quase 100% dos óbitos observados em quase
3 meses (vale lembrar aqui que o número de óbitos são esperados
crescer de uma a duas semanas após a observação do aumento do
número de casos). (grifo nosso)
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Os dados não comportam contestação quanto ao insucesso do Plano São
Paulo, se seu interesse era, de fato, salvar pessoas. Reprisamos: desde a data do
primeiro óbito até o dia imediatamente anterior de vigência do tal programa, o Estado
acumula 7.615 óbitos. Em um mês do Plano (01 a 30/06), foram 7.148 mortes, o que
significa que a medida aqui questionada não serviu para preservar vidas, mas apenas
para criar um formato intrincado que justificaria a abertura de atividades comerciais.
Fizemos um levantamento do número de casos e óbitos diários no estado de
São Paulo, iniciados a partir do dia 01/04/2020 e há evidente aceleração dos números
a partir da vigência do Plano São Paulo (iniciado em 01/06). O gráfico não deixa a
menor dúvida disso:

Início do Plano São Paulo

Pelos números colacionados no gráfico acima, com dados extraídos dos
boletins oficiais do governo do Estado de São Paulo 25, de 01 de abril até 31 de maio,
apenas no dia 28 de maio houve mais do que 6.000 casos diários. No mês de junho,
com a vigência do Plano de reabertura, este número (de 6.000 casos diários) foi
extrapolado em 11 dias.

25

Acessível em: https://www.seade.gov.br/coronavirus/
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No mês de julho, o aumento se intensifica, sendo que em 21 (vinte e um) dias
houve mais de 6.000 casos diários e no mês de agosto, até dia 23, 16 (dezesseis)
dias foram contabilizados com quantidade superior a este marco, o que significa que o
programa estabelecido pelo governo de São Paulo, de reabertura das atividades, não
só não acarretou em redução de contágio, mas, ao contrário, está promovendo a
aceleração da contaminação entre os paulistas.
O dado mais temerário, no entanto, é que a ação do Poder Público está
promovendo o aumento de óbitos decorrentes da COVID-19. Se até o início da tal
reabertura os números não eram os mais alvissareiros, depois de sua implementação,
o morticínio foi extremamente acentuado:

Início do Plano São Paulo

Ao analisar estes dados, concluímos que de 01/04 a 31/05/2020, somente no
dia 19/05 o Estado contabilizou mais de 300 (trezentas) mortes diárias. A partir do dia
01/06, durante o mês de junho, foram 11 (onze dias) com mais de 300 óbitos.
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Em julho, houve 19 (doze) dias em que este patamar de 300 mortes foi
superado e no mês de agosto, até dia 23/08, 7 (sete) dias! Não há como negar que a
tendência demonstrada pelas informações obtidas junto ao próprio governo de São
Paulo, indica que não há a menor condição de realizar qualquer abertura das
atividades presenciais, porque isso representa, inexoravelmente, o contágio e a morte
da população.
Não há também como a Administração dessa Corte, com a devida vênia,
considerar o chamado Plano São Paulo como parâmetro para qualquer ato que
importe em reinício das atividades presenciais, porque certamente vivemos um
momento em que há maior possibilidade de contaminação, em que não só não foram
elididas as condições que motivaram a suspensão do expediente presencial, mas
também porque houve efetiva piora neste quadro.
A alcunhada flexibilização da quarentena promovida pelo Poder Público
Estadual, não só não tinha condições de ser realizada naquele momento, mas
também redundou em majoração da incidência da doença, com efeitos devastadores,
em vista da quantidade de mortes acumuladas desde então.
Repetimos: não há nenhuma condição de considerar qualquer “regressão da
COVID-19”, porque os dados indicam aumento de doentes e porque é inaceitável
considerarmos normal que cerca de 9.200 pessoas se contaminem por dia e outras
240 morram, só no estado de São Paulo!
Não dá para, com o devido respeito, reproduzir este erro. Hoje, o relaxamento
das medidas de isolamento social significa, necessariamente, exponencial ampliação
de infectados e, por via de consequência, de falecimentos!
Note que, ainda a este respeito, o programa de abertura intitulado Plano São
Paulo, além de todas as contradições sumariadas acima, desconsidera, por completo,
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as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, divulgadas em abril
do corrente ano, que tratam de uma estratégia de controle do vírus.
Em detalhado documento divulgado pelo Organismo Internacional26, os
pontos propostos, que devem ser cumpridos antes de começar a diminuir as
medidas de isolamento social, são os seguintes27:
1) Transmissão do vírus controlada;
2) Sistemas de saúde com capacidade de detectar, testar, isolar e tratar todas
as pessoas com coronavírus e os seus contatos mais próximos;
3) Controle de surtos em locais especiais, como instalações hospitalares;
4) Medidas preventivas de controle em ambientes de trabalho, escolas e
outros lugares onde as pessoas precisam ir;
5) Manejo adequado de possíveis novos casos importados;
6) Comunidade informada e engajada com as medidas de higiene e as novas
normas.
Lamentavelmente, nenhum dos itens supra, definidos pelo mais alto comando
de saúde pública no mundo, está sendo cumprido no Brasil e no estado de São Paulo.
Quanto ao controle de transmissão do vírus, os números acima indicam que, ao
contrário de qualquer açodada leitura praticada pelo órgão estadual, não há controle
de transmissão, porque desde o início da pandemia, os casos, particularmente no
estado de São Paulo, só aumentam.

26

Acessível
em:
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
27
Acessível em: https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-medidas-flexibilizar-isolamento-social/
Página 33 de 39

O segundo item, que exige ampla testagem, também é um grave problema no
país, que é um dos que menos testam, sobretudo quando se constata que é um dos
mais atingidos pela COVID-19 e que boa parte dos testes aplicados (o chamado teste
rápido) não tem eficiência comprovada28.
De igual forma não há qualquer controle de surtos em locais especiais,
notadamente em unidades de atendimento de saúde, pois o Brasil ostenta a infeliz
marca de acumular o maior número de mortes entre profissionais de enfermagem no
mundo, segundo dados do respectivo Conselho Federal29. Na prática, o Poder Público
não consegue evitar as contaminações e não consegue tratar de quem trata os
doentes.
As últimas três medidas propostas pela OMS e seu desrespeito estão
relacionadas diretamente ao negacionismo do Poder Executivo Federal, que tratou a
pior crise sanitária do planeta dos últimos cem anos, com descaso, desdém e ironia.
Medida preventiva como a obrigatoriedade de uso de máscara em ambientes de
aglomerações, como repartições públicas, igrejas, estabelecimentos comerciais,
indústrias etc., foi vetada pelo Sr. Presidente da República, conforme consta na
mensagem de veto da Lei 14.019/2020.
Não bastasse isso, as fronteiras do país estão abertas, o que permite a
importação de novos casos e, diante da postura errática, sem coordenação do Poder
Executivo, que sequer nomeou um Ministro da Saúde titular, podemos concluir, sem
margeio de dúvidas, que a comunidade não está informada e tampouco engajada das
necessárias medidas de proteção.
Inúmeros atos de seguidores do Presidente da República e cenas deploráveis
de desrespeito à coletividade foram registrados ao longo destes últimos meses:
carreatas contra o isolamento, frequentadores de bares que se negavam a respeitar
28

Acessível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/07/03/mesmo-com-testes-rapidos-brasil-testamenos-que-paises-menos-afetados.htm
29
Acessível em: https://cnts.org.br/noticias/brasil-registra-recorde-mundial-de-mortes-de-profissionais-da-enfermagem/
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medidas restritivas e até mesmo a necessidade de uma decisão judicial para obrigar o
chefe do Executivo a usar a máscara, em respeito ao decreto distrital, dão dicas
importantes de que estamos muito longe de cumprir os vetores necessários para o
relaxamento da chamada quarentena.
A necessidade de observância, por parte dos órgãos públicos, das diretrizes
estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, muito mais do que um simples ato
de bom senso, foi determinada expressamente por decisão do E. Supremo Tribunal
Federal, proferida na medida cautelar da ADI 6421.
A aludida ação direta de inconstitucionalidade, movida por diversas entidades
da sociedade civil, discute os termos da Medida Provisória nº 966 que, em resumo,
estabeleceu um tipo de “salvaguarda” aos agentes públicos por ação e omissão em
atos relacionados com a pandemia da COVID-19.
Seu artigo 1º diz que somente poderiam ser responsabilizados os agentes, na
esfera civil e administrativa, que agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro,
nas condutas relacionadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19 e seus efeitos econômicos. O artigo 2º, por sua vez,
conceituou que erro grosseiro seria aquele praticado com culpa grave, com “elevado
grau de negligência, imprudência ou imperícia”.
A Suprema Corte, ao avaliar este texto, entendeu que ignorar, diretamente, as
orientações de organismos internacionais, como a OMS, é erro grosseiro e, além
disso, constituiu, como parâmetro de atuação de todos os agentes públicos, o
princípio da precaução e prevenção. Vejamos o conteúdo da decisão:
Decisão: O Tribunal, por maioria, analisou a medida cautelar, vencido,
preliminarmente, o Ministro Marco Aurélio, que entendia pela
inadequação da ação direta. Na sequência, por maioria, deferiu
parcialmente a cautelar para: a) conferir interpretação conforme à
Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer
que, na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em
consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards,
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normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos
por organizações e entidades internacional e nacionalmente
conhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da
precaução e da prevenção; e b) conferir, ainda, interpretação
conforme à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar
que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual compete a
decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das
normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como
estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas
nacional e internacionalmente; (ii) da observância dos princípios
constitucionais da precaução e da prevenção. Foram firmadas as
seguintes teses: “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo
que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente
equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância:
(i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos
princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A
autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões
técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das
normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como
estabelecidos por organizações e entidades internacional e
nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios
constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se
tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos”. Tudo
nos termos do voto do Relator. Ficaram vencidos os Ministros
Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, que concediam a medida
cautelar em maior extensão, e o Ministro Marco Aurélio, que a
concedia para suspender a eficácia da Medida Provisória até o
julgamento final do feito. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 21.05.2020
(Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução
672/2020/STF, grifo nosso).

Os princípios da precaução e prevenção, citados na decisão acima, já foram
utilizados pelo Supremo Tribunal Federal na mesma situação da pandemia, quando o
Governo Federal pretendeu circular uma peça publicitária intitulada “O Brasil não
pode parar”, em que fomentava a abertura das atividades econômicas, em pleno surto
da doença. Nesta ocasião, lapidarmente, o ministro Luís Roberto Barroso, na ADPF
669, definiu os princípios como sendo a linha que orienta a política pública a, na
dúvida sobre uma medida sanitária, adotar aquela que mais representa proteção à
saúde. Segue a ementa:
Decisão: Ementa: Direito constitucional e sanitário. Arguições de
Descumprimento de Preceito Fundamental. Saúde pública e COVID19. Campanha publicitária apta a gerar grave risco à vida e à saúde
dos cidadãos. Princípios da precaução e da prevenção. Cautelar
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deferida. 1. Arguições de descumprimento de preceito fundamental
contra a contratação e veiculação de campanha publicitária, pela
União, afirmando que “O Brasil Não Pode Parar”, conclamando a
população a retomar as suas atividades e, por conseguinte,
transmitindo-lhe a impressão de que a pandemia mundial (COVID-19)
não representa grave ameaça à vida e à saúde de todos os brasileiros.
2. As orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério
da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira
de Infectologia, entre outros, assim como a experiência dos demais
países que estão enfrentando o vírus, apontam para a
imprescindibilidade de medidas de distanciamento social
voltadas a reduzir a velocidade de contágio e a permitir que o
sistema de saúde seja capaz de progressivamente absorver o
quantitativo de pessoas infectadas. 3. Plausibilidade do direito
alegado. Proteção do direito à vida, à saúde e à informação da
população (art. 5º, caput, XIV e XXXIII, art. 6º e art. 196, CF).
Incidência dos princípios da prevenção e da precaução (art. 225,
CF), que determinam, na forma da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que, na dúvida quanto à adoção de uma medida
sanitária, deve prevalecer a escolha que ofereça proteção mais
ampla à saúde. 4. Perigo na demora reconhecido. Disseminação da
campanha “O Brasil Não Pode Parar” que já se encontra em curso, ao
menos com base em vídeo preliminar. Necessidade urgente de evitar
a divulgação de informações que possam comprometer o engajamento
da população nas medidas necessárias a conter o contágio do COVID19, bem como importância de evitar dispêndio indevido de recursos
públicos escassos em momento de emergência sanitária. 5. Medida
cautelar concedida para vedar a produção e circulação, por qualquer
meio, de qualquer campanha que pregue que “O Brasil Não Pode
Parar” ou que sugira que a população deve retornar às suas atividades
plenas, ou, ainda, que expresse que a pandemia constitui evento de
diminuta gravidade para a saúde e a vida da população. Determino,
ainda, a sustação da contratação de qualquer campanha publicitária
destinada ao mesmo fim.
(STF - MC ADPF: 669 DF - DISTRITO FEDERAL 008907648.2020.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento: 31/03/2020, Data de Publicação: DJe-082 03/04/2020,
grifo nosso)

Temos o seguinte quadro: é indiscutível que os números de óbitos e contágios
não estão diminuindo, mas acelerando e, mesmo se estivessem num mesmo nível,
seria absolutamente inaceitável considerar normal uma situação em que temos, no
Estado, milhares novos casos e mais de duas centenas de mortes em média por
dia(!); a OMS definiu, muito criteriosamente, parâmetros para a flexibilização das
medidas de distanciamento e nenhum deles está presente no atual momento; as
orientações deste organismo internacional devem ser respeitadas pelos agentes
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públicos, de forma que sua desconsideração pode ser considerado erro grosseiro, na
forma expressada pelo E. STF; a Suprema Corte ainda cuidou de alinhar a
necessidade de respeito aos princípios da precaução e prevenção, de forma que, se
houver um único átomo de dúvida a respeito de uma determinada política, o Poder
Público deve sempre adotar a medida de maior resguardo da saúde e vida.
Tudo isso significa que não há qualquer segurança na retomada da atividade
presencial e, à guisa desta realidade, por força dos já mencionados princípios acima,
deve ser abraçada a postura que previna, com maior amplitude, a vida e saúde de
servidores(as),

magistrados(as),

trabalhadores(as)

terceirizados(as),

jurisdicionados(as) e suas respectivas famílias.
Esta postura, necessariamente, é a manutenção da suspensão do expediente
presencial, única forma possível de evitação de contágio.

4. REIVINDICAÇÕES

Face ao exposto, a entidade sindical requer:
1. que seja incluído, no mínimo, um servidor indicado pela entidade na
composição na Comissão criada pelo Ato GP nº 15/2020 e, desde já indica
o diretor sindical Tarcísio Ferreira para integrar a comissão requerendo,
desse modo, a retificação do Ato GP 15/2020, para que seja incluída a
representação sindical no referido grupo e que seja garantida a participação
do Sintrajud nas reuniões realizadas pela Comissão;
2. que sejam sopesados os argumentos e, sem prejuízo de demais
manifestações, seja mantida a suspensão das atividades presenciais, uma
vez que estão presentes as condições de risco de contágio do
coronavírus (COVID-19), como medida necessária para promoção da
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saúde e segurança de todos(as), seus respectivos familiares, bem como da
população, prevenindo a contaminação e disseminação do vírus.
Registre-se, mais uma vez, que este arrazoado é apresentado no curto prazo
conferido pela Administração e se dá, portanto, sem prejuízo de eventuais
manifestações que poderão ser oportunamente apresentadas pelo Sindicato, assim
como sem prejuízo ao pedido de integrar a Comissão de Estudos e participar das
reuniões do grupo.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
TARCÍSIO FERREIRA
SINTRAJUD
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Ofício GP nº 181/2020
São Paulo, 7 de julho de 2020

A Sua Excelência o Senhor
Frederico Monacci Cerutti
Presidente da Amatra2
A Sua Senhoria o Senhor
Tarcísio Ferreira
Coordenador Geral do Sintrajud

Prezados Senhores,

Em atenção ao expediente por meio qual essas entidades requerem a
manutenção da suspensão das atividades presenciais, saliento que qualquer iniciativa de retorno
deverá levar em consideração a proteção daqueles que integram os grupos de risco, o indispensável
distanciamento físico, a menor quantidade possível de pessoas circulando em um mesmo ambiente
além de tantas outras medidas que garantam as condições mínimas necessárias à preservação da
saúde e integridade de todos os magistrados, servidores, demais trabalhadores e jurisdicionados, em
cumprimento à Resolução CNJ nº 322/2020.
No contexto de retomada das atividades presenciais, informo que este
Tribunal aguarda as diretrizes em elaboração pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para
tomar as providências internas, que viabilizem a implantação de um plano de ação seguro e eficaz
para todos quando da reabertura dos Fóruns. Muitas aquisições serão necessárias, algumas já
previstas e em execução, e irão requerer aporte financeiro a ser autorizado pelo CSJT.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Em momento oportuno e a fim de garantir representatividade, as categorias
envolvidas serão chamadas a participar das discussões relativas ao tema.
Reafirmo o compromisso desta Administração em estar sempre atenta às
reivindicações dos magistrados e servidores e o retorno aos serviços presenciais será planejado com
enfoque na excelência da prestação jurisdicional e na segurança de todos.
Renovo protestos de estima e consideração.
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Desembargadora Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Nota Técnica Sobre as Medidas adotadas no Plano São Paulo
Nota produzida pelos pesquisadores do grupo COVID-19 BRASIL
(https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/)

Síntese e conclusões
No dia 27/05, o Governador do Estado de São Paulo, João Doria, em coletiva à
imprensa, apresentou o seu plano de relaxamento das medidas de isolamento social. O
plano faz uma distribuição temerária (e política, sem critérios fundamentados) dos
municípios que poderiam se enquadrar em cada fase de abertura. No dia 29/05 foi
publicado no Diário Oficial um decreto complementar ao Plano São Paulo nº 64.994, de 28
de maio de 2020 dispondo as condições epidemiológicas e estruturais do plano São Paulo.
A epidemia da COVID-19 no Estado de São Paulo, que teve o seu primeiro caso no
dia 25/02, chega ao final de maio em sua situação mais crítica. No mês de junho houve um
agravamento em que o plano esteve vigente houve um agravamento da pandemia no
estado principalmente nas cidades do interior. Ainda em julho, teremos o pior cenário no
enfrentamento da pandemia no Estado. As evidências desse quadro vêm sendo construídas
desde o começo da epidemia no portal de monitoramento e análise COVID-19 BRASIL1.
Na sua apresentação, o Governador argumenta que “medidas de isolamento social
achataram a curva de contágio em São Paulo em relação a outros países e ao Brasil”. Uma
semana mais cedo (20/5), o governador alertava para a possibilidade de um lockdown no
Estado de São Paulo, em razão do crescimento no número de novos casos em todas as
regiões do Estado, em ritmo mais acelerado do que na região metropolitana da capital.2
Duas semanas antes (13/05), classificara o mau exemplo de reabertura parcial da economia
na Alemanha como uma atitude “precipitada”3.
Na ocasião, o governador emitiu a seguinte declaração: "Se nós não tivermos
solidariedade, os índices crescerem ainda mais, e colocarmos em risco a vida das pessoas,
seremos obrigados a adotar o 'lockdown'”. De acordo com o monitoramento do próprio

1
2

https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/coronavirus-cresce-mais-em-todo-o-estado-que

-na-capital-e-sp-pode-ampliar-megaferiado.shtml?origin=uol
3
“Em várias regiões da Alemanha, o que havia sido aberto voltou a ser fechado. O governo
alemão reconheceu uma precipitação na reabertura do comércio em algumas regiões. A própria
chanceler Angela Merkel fez, de maneira muito zelosa, este reconhecimento”
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/13/doria-diz-que-isolamento-salvou-25-mil-vidas-e
m-sp-e-admite-novas-medidas-em-caso-de-2a-onda-de-contaminacao-por-coronavirus.ghtml

governo estadual, desde então o isolamento social não aumentou em São Paulo. Ao
contrário, diminuiu4. Gostaríamos de saber, portanto, o que mudou na análise de lá pra cá.
Mas então, qual é o raciocínio que tem sido apresentado pelo governo do Estado de
São Paulo como uma “quarentena inteligente”. Primeiramente vale lembrar que na definição
de quarentena especificamente não cabe a idéia de flexibilização bem como não existe e
nem nunca existiu nos anais da ciência ou da medicina uma “quarentena heterogênea”,
uma quarentena com qualquer tipo de relaxamento.
Todo o critério, no plano, foi pensado para privilegiar o comércio e não a saúde da
população. Realmente, segundo o plano, a classificação final da área corresponderá à
menor nota atribuída a um dos critérios (1) Capacidade do Sistema de Saúde ou (2)
Evolução da Epidemia. Ou seja, um município por exemplo em uma semana pode elevar a
sua ocupação de leitos até perto de 80%, dobrando o número de casos e de óbitos que
esse município vai garantir a permanência do comércio aberto.
Além disso, como no Estado de São Paulo ainda não é realizada a testagem em
massa, não é possível auferir o indicador (também reconhecido pela a OMS: detectar,
testar, isolar e tratar adequadamente casos de COVID-19, além de rastrear e monitorar
contato) necessário para se saber o real número de infectados em um município ou região.
Tampouco fica claro no documento como será apurado o grau de adesão a esses
protocolos de testagem por cada município.
Diante do cenário atual, toda a experiência acumulada, no exterior e no Brasil,
demonstra de modo inquestionável o impacto do distanciamento social ampliado como
medida eficaz no controle da velocidade de propagação da infecção pelo SARS-CoV-2.
Antes que venhamos a dispor de uma vacina ou tratamento medicamentoso efetivos contra
o novo coronavírus, os cuidados higiênicos – lavar frequentemente as mãos, o uso de álcool
em gel e de máscaras –, associados ao distanciamento social ampliado, são as únicas
medidas reconhecidas para se contrapor às graves consequências, com riscos à saúde
pública e à vida das pessoas, da pandemia.
Apresentamos a seguir, primeiramente uma análise detalhada dos pressupostos do
plano São Paulo, mostrando que em sua concepção existem falhas e interpretações erradas
dos fatos em sua origem. Na sequência, apresentamos um conjunto de evidências
coletadas sobre o real cenário em que se encontram as regiões e municípios do Estado de
São Paulo e estudos apresentados por diferentes grupos de pesquisa do Estado de São
Paulo, fazendo uma análise dos danos causados à população, devido ao relaxamento,
como foi planejado e adotado a partir do dia 1º de junho. Esses danos são discutidos em
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um horizonte de um mês após a pretendida abertura em diante, mostrando que as
prerrogativas assinaladas pelos gestores do Estado para essa tomada de decisão não estão
embasadas em evidências científicas, mas em questões políticas, alijadas de uma visão
voltada para a saúde pública. Na última seção, apresentamos um conjunto de
recomendações a serem seguidas para preservar vidas.

O Plano São Paulo
Frente à apresentação feita pelo governador João Dória a respeito do plano de
relaxamento das medidas de isolamento social, elencamos um conjunto de evidências
científicas para embasar a síntese e as conclusões sobre tais medidas, buscando explicitar
como o plano pode afetar de imediato a saúde da população.
Neste documento, contestamos alguns pressupostos e critérios das medidas a
serem adotadas no Estado de São Paulo. Em seguida, elencamos algumas estimativas de
possíveis danos causados pelas medidas de relaxamento, se seguirem enquanto tais.
1) Pressuposto 1 - medidas de isolamento social achataram a curva de contágio em
São Paulo em relação a outros países e ao Brasil (slide 4 no “plano”)
Segundo a apresentação de 27/05, um dos pressupostos da decisão de
adotar medidas de relaxamento tem base no gráfico abaixo (apresentado no slide 4 do
plano original apresentado no dia 27/05 e estranhamente retirado da apresentação que
consta

no

site

do

governo

atualmente

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PlanoSP-apresentacao.pdf)
que mostra o comparativo da evolução do número de casos de São Paulo em relação ao
Brasil e outros países. Segundo o “Plano”, este gráfico mostraria uma estabilidade da curva
de contágio no Estado.

O mesmo gráfico, visto porém em escala logarítmica, mostra exatamente o contrário
do que argumenta o governador. Realmente, é possível observar nesse gráfico, que a curva
brasileira do Estado de São Paulo, segue uma tendência de crescimento (aceleração),
enquanto que as curvas dos outros países apresentados, como EUA, China e Itália estavam
desacelerando.
Isso corrobora o que vem sendo amplamente divulgado tanto pelo portal Covid-19
BR, como nos portais de acompanhamento de casos de outros centros de referência no
mundo5. É fato que o Brasil já se tornou o epicentro mundial da pandemia.
Além disso, fazemos uma análise adicional da situação do estado de São Paulo
quando da decisão de se adotar o plano. Na Figura 1 é possível observar que a curva
brasileira para número de casos mostra uma tendência de crescimento mais forte em
relação aos demais países. Observando o segundo gráfico da Figura 1, que indica a taxa de
aceleração, caso a curva fique abaixo do eixo X (0) isso significa que o país apresenta
valores negativos de aceleração (está se desacelerando). Neste segundo gráfico é possível
observar que países como Espanha, Suíça e França experimentaram uma taxa de
aceleração muito alta no início, mas agora têm um comportamento de desaceleração.
Ademais, os casos confirmados estão diminuindo e a epidemia está desacelerando
na maioria dos países. As exceções são Brasil, Irã, Índia, Rússia e Austrália. De fato, a
partir do 54º dia, o Brasil é o país com a maior taxa de crescimento de casos confirmados.
No Brasil, as curvas da taxa de aceleração dos casos confirmados ainda estão aumentando

Imperial College report 21 especial sobre o Brasil
https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-21-brazil/
e John Hopkins https://coronavirus.jhu.edu/
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desde o início da pandemia. Olhando para o número absoluto de casos, em 22 de maio, o
Brasil se tornou o segundo país no ranking mundial do número de casos confirmados.
Na mesma figura, é possível observar a situação do Estado de São Paulo, que
apesar de apresentar taxa de aceleração ligeiramente menor do que a do Brasil, ainda
apresenta taxa de aceleração positiva, diferindo do padrão da maioria dos outros países.

Figura 1: Total de casos confirmados de COVID-19 e taxa de aceleração dos casos confirmados. A
curva superior representa os casos confirmados de COVID-19. O número de casos informados é menor que o
número real, principalmente por causa da limitação de testes. A curva inferior apresenta a taxa de aceleração do
número confirmado de casos calculado para os mesmos países. Fonte: COVID-19 BRASIL
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/

2) Pressuposto 2 - Caiu a participação de São Paulo no número de casos e mortes por
coronavírus no Brasil (slide 5 do “plano”)
Este argumento, utilizado também como pressuposto para planejar o relaxamento
das medidas de restrição, é falho (e também foi retirado da apresentação do plano que
consta

no

site

do

governo

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/PlanoSP-apresentacao.pdf).

Como o Estado de São Paulo foi o primeiro Estado Brasileiro a apresentar casos no
Brasil, com o avançar da pandemia em outros Estados, sempre a partir da evolução dos
casos em suas capitais, a contribuição de São Paulo para o cômputo de casos e de óbitos
no Brasil deve, de forma lógica, diminuir. Isso não quer dizer que a epidemia em São Paulo
esteja controlada no período que abrange os slides do governo. Ao contrário, o padrão da
(preocupante) evolução dos casos em outros estados brasileiros segue sendo observado
também em São Paulo.
Esta é uma questão de matemática simples. Se São Paulo, no início da pandemia
contava com aproximadamente 100% dos casos no Brasil, esse número, conforme a
pandemia chegue à outras regiões e Estados, deve sempre declinar.
3) Sobre os Critérios adotados para definir fases de relaxamento das medidas de
isolamento

Os critérios adotados para avaliar quando um município pode flexibilizar as medidas
de isolamento (como apresentado no slide 11 da apresentação) seguem de forma
relativamente completa os critérios apresentados pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em sua última atualização6.
À primeira vista, os indicadores para a retomada das atividades (ver figura 2) de
forma segura no Estado parecem adequados, já que esses números refletem a gravidade
da epidemia em um município. Dito isto, é importante ressaltar que o Governo do Estado de
São Paulo não estabeleceu quais valores ou tendências esses indicadores devem ter para
que um município possa pleitear estar em uma das 5 fases estabelecidas (como consta na
figura 3).

Figura 2: Slide da apresentação do governo do Estado de São Paulo onde são apresentados os
critérios de cálculo de fases
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Figura 3: Slide da apresentação do governo do estado de São Paulo onde são apresentados os níveis
de restrição por fases

Embora o documento apresente um panorama de como o relaxamento da
mobilidade pode ocorrer em fases (projetando horizontes no tempo para o retorno à
atividade), alertamos que a projeção está sendo feita sem um planejamento baseado
em dados, que devem ser espelhados por valores e tendências dos indicadores
estabelecidos para tal.

4) Parecer sobre as condições epidemiológicas e estruturais do plano São Paulo
publicadas no Diário Oficial decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020
No Diário Oficial do dia 29/05, o Governador João Dória publicou o decreto nº
64.994, de 28 de maio de 2020, dispondo sobre medidas de quarentena relativas ao plano
São Paulo. A Tabela abaixo (slide 2) discrimina em números os critérios de transição entre
as diferentes fase do plano São Paulo.

Sobre os critérios adotados no Plano São Paulo, como apresentado acima,
destacamos várias inconsistências técnicas:
1. Qual foi o critério adotado para dar peso 4 para a taxa de ocupação de leitos? Esse
fato privilegia muitos municípios do interior a se deslocarem para zonas mais liberais
de relaxamento.
2. Segundo as nossas recomendações, como também as recomendações da nota
técnica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para haver qualquer tipo de
relaxamento há de se observar uma redução sustentável no número de novos casos
bem como no número de óbitos. Por sustentável entenda-se que esses números têm
de decrescer de forma observada por um período de 3 semanas. Sendo assim, não
é um critério plausível uma redução relativa entre semanas.
3. Ainda com relação a variação do número de óbitos e número de casos é
adstringente que municípios podem ser avaliados para estar na fase laranja (com
shoppings e comércio abertos) mesmo em face a ter os indicadores de evolução da
epidemia acima de 2. Isso mostra que esses indicadores, da maneira como foram
expressos foram pensados para que esse tipo de comércio permaneça aberto
mesmo em face ao crescente dano na população. Com um cálculo simples um
município pode dobrar o número de óbitos ou o número de casos em uma semana e
mesmo assim ser avaliado para permanecer nessa fase.
4. Todo o critério foi pensado para privilegiar o comércio e não a saúde da população.
Veja aqui tem um ponto crucial que mostra essa tentativa. A classificação final da
área corresponderá à menor nota atribuída a um dos critérios (1) Capacidade do

Sistema de Saúde ou (2) Evolução da Epidemia. Ou seja um município pode ter a
sua capacidade do sistema deteriorada e parâmetros da evolução da epidemia
satisfatório e mesmo assim ter uma classificação final boa (no minimo de se manter
naquela fase). Então um município por exemplo em uma semana pode elevar a sua
ocupação de leitos até perto de 80%, dobrando o número de casos e de óbitos que
esse município vai garantir a permanência do comércio aberto.
Por fim, as condições apresentadas no Anexo III do decreto, relacionados na tabela
abaixo, não garantem de maneira nenhuma a diminuição da transmissão do vírus nesses
ambientes. Ao contrário, o fato de concentrar a demanda (já bastante reprimida) do público
em horários reduzidos de funcionamento para shoppings, comércios, serviços, bares,
salões, pode causar ainda mais aglomerações.

Os danos do plano São Paulo (mês de junho)
A partir do dia 1 de junho foi adotado o Plano São Paulo, com um cenário de
flexibilização, sendo que a cada semana se monitorou a evolução da epidemia de maneira
regionalizada no Estado. Esse monitoramento tem sido apresentado pelo governo do
Estado como uma estratégia segura para a população. Entretanto do ponto de vista
epidemiológico efetivamente o quadro que se observou em todo o estado, no mês de junho,
foi de uma deterioração e agravamento da disseminação do vírus na população.
O primeiro óbito anotado no Estado de São Paulo foi no dia 17/03 e até o dia 31/05
o estado tinha acumulado 7615 óbitos. Do dia 01/06 até o dia 30/06, tivemos no estado
mais 7148 óbitos. Um acúmulo em um mes de quase 100% dos óbitos observados em
quase 3 meses (vale lembrar aqui que o número de óbitos são esperados crescer de uma a
duas semanas após a observação do aumento do número de casos).

Logo nas duas primeiras semanas do Plano São Paulo foi possível observar, no
interior do Estado uma intensificação no número de casos, como pode ser observado nos
gráficos figura abaixo, que representam os casos acumulados e a aceleração do aumento
diário dos casos em vários Departamentos Regionais de Saúde (DRSs) do interior de São
Paulo

Particularmente é possível observar o agravamento nos, DRS V de Barretos, no DRS VIII
de Franca, DRS XIII de Rbieirão Preto e no DRS XV de São José do Rio Preto. Alguns
deles, logo ao fim da primeira semana de junho tiveram de retroceder à fase vermelha e tem
observado um aumento descontrolado na taxa de ocupação de leitos e de óbitos (como no
caso do DRS VIII e DRS XIII) e outros voltaram mais recentemente a fase laranja mesmo
com o agravamento observado no número de casos e internações (como no caso do DRS V
e DRS XV.
É interessante observar que a para vários municípios dessas regionais (como de
outros no estado) menores, mas que são próximos das cidades polos, até o momento da
abertura de shoppings e o comércio no dia 01/06, estabelecido para a fase laranja o número

de casos era pequeno ou inexistente, como mostrado na tabela a situação do DRS V de
Barretos.

Nessa tabela pode ser observado o caso do município de Severínia que até o dia
31/05 não tinha nenhum caso e a partir da abertura do Shopping em Barretos no dia 01/06
apresentou casos logo nos primeiros 5 dias de abertura e depois de 16 dias da abertura, já
tinha 23 casos.
A figura abaixo dá um cenário mais preciso do dano causado a população ao se
observar para as cidades polos do Estado o crescimento exacerbado de casos a partir do
dia 01/06 em relação a cidade de São Paulo que foi a primeira cidade do Brasil a apresentar
casos (tem 127 dias de epidemia). Nessa figura é possível observar, que muitos desses
municípios em que a epidemia começou com mais de um mês de atraso em relação a
capital, a partir da adoção do plano São Paulo, apresentaram casos por 100 mil habitantes,
maiores que a capital.
É importante frisar, que muitos desses municípios, mesmo em face ao aumento de
casos e de óbitos tem apresentado recursos junto a Secretaria de Saúde de São Paulo,
para progredir de fase (como é o caso de Santos).

Outro aspecto que é importante frizar que segundo as projeções do grupo COVID 19
Brasil e do IHME (https://covid19.healthdata.org/brazil/sao-paulo) ao se continuar com o
plano São Paulo de flexibilização devemos observar perto de 30 mil óbitos e mais de 185
mil internações.
Vale lembrar que na definição de quarentena especificamente não cabe a idéia de
flexibilização bem como não existe e nem nunca existiu nos anais da ciência ou da medicina
uma “quarentena heterogênea”, uma quarentena com qualquer tipo de relaxamento.
Além do mais, de uma maneira cínica o plano São Paulo fala de medidas de higiene
a serem tomadas para ambientes fechados e transportes publicos (como medir temperatura
ao entrar, disponibilidade de álcool em gel, etc). Essas medidas não são de maneira
nenhuma suficientes para controlar a disseminação do vírus na população já que com o
aumento de casos observado a única medida conhecida até aqui é o isolamento social. Não
existe isolamento com pessoas aglomeradas em comércios, ambientes de trabalho e
transportes públicos, bem como não há fiscalização efetiva para isso. Não existe diferença
em ambientes fechados para um número ideal de pessoas, havendo pessoas o risco de
contaminação é o mesmo.
Assim, fica a preocupação que adicionalmente às medidas de progressão de
relaxamento que estão incluídas no plano São Paulo, tem sido planejado a volta às aulas, a
volta da prática de esportes em campeonatos do Estado e a possibilidade das eleições
municipais ainda este ano. Todas essas atividades envolvem riscos a saúde da população e
só deveriam ser pensadas caso o Estado de São Paulo observe as recomendações abaixo

Recomendações sobre o atual cenário
Corroboramos com a Organização Mundial de Saúde (OMS) que recomenda
enfaticamente a importância de os governos planejarem antecipadamente com cuidado e
responsabilidade o momento mais adequado de flexibilizar as medidas de distanciamento
social, com forte mobilização e corresponsabilização dos diferentes setores da sociedade.
Assim, seguindo as recomendações da OMS, como também observando a experiência
internacional de países que começaram a praticar esse relaxamento, seria fundamental
estabelecer um quadro de critérios mais completo para a tomada de decisão.
1) Comportamento dos indicadores para Flexibilizar
Como sugestão, para se enquadrar objetivamente um município em uma fase
qualquer estabelecida para o relaxamento os critérios a serem adotados deveriam observar:
1. A diminuição do número de infectados consistentemente durante um prazo
de 3 semanas (OMS: a transmissão da COVID-19 deve estar sob controle,
com redução sustentada do número de novos casos e óbitos por um período
de tempo determinado);
2. Que o número de óbitos deve diminuir por no mínimo 2 semanas.
3. Que o número de internações por COVID 19 não deve aumentar por no
mínimo 2 semanas.
4. Que a taxa de ocupação de leitos não deva crescer de maneira sustentável
por no mínimo 2 semanas (essa deve ser medida de forma regionalizada
para municípios que são referências regionais de saúde).
5. A quantidade de leitos de UTI COVID por 100.000 habitantes. Deve ser
levado em consideração se esta capacidade (aferida para um município)
regionalizada atende ao município.
2) A questão das testagens
Outro indicador importante que consta no relatório da OMS, citado de maneira
secundária na apresentação do Governo do Estado de São Paulo, é a capacidade de cada
município de fazer testagem na população.
Com relação à adesão aos protocolos de testagem, o documento não especifica
quais protocolos deverão ser seguidos, nem o volume de testes que serão realizados na
população. Isso é importante pois o protocolo padrão que tem sido adotado no Brasil é
insuficiente para se saber o real número de infectados em cada município.

O protocolo vigente no país recomenda testes apenas em pessoas que sofrem
internações. Atualmente poucos municípios no Estado fazem testes em sintomáticos leves,
e pouquíssimos ou nenhum fazem testes em assintomáticos.
Vale lembrar aqui as recomendações específicas da OMS, em um contexto mais
amplo:
1- o sistema de saúde ter a capacidade de detectar, testar, isolar e tratar
adequadamente casos de COVID-19, além de rastrear e monitorar contatos;
2- reduzir a possibilidade de ocorrência de transmissão intensificada de
SARS-CoV-2 em territórios e populações com maior vulnerabilidade social;
3- adotar medidas preventivas consistentes em locais de trabalho (específicas para
cada setor da economia com corresponsabilização do empresariado), escolas e outros
locais onde seja essencial a presença de pessoas e seu deslocamento;
4- atuar sistemicamente, prevenindo o risco de importação de casos de outras
áreas; e
5- envidar esforços para que as comunidades estejam suficientemente informadas,
educadas, engajadas e empoderadas para se ajustarem aos novos contextos de
“normalidade”.
Como no Estado de São Paulo ainda não é realizada a testagem em massa, não é
possível auferir o indicador (reconhecido pela a OMS) necessário para se saber o real
número de infectados em um município ou região. Tampouco fica claro no documento como
será apurado o grau de adesão a esses protocolos de testagem por cada município.
O rastreamento do número de testes realizados também fornece poucas
informações úteis. É mais útil rastrear a porcentagem de testes positivos e ainda mais úteis
para monitorar tendências nos números e taxas de positividade. Mas o mais importante é se
o teste é feito da maneira certa (como também o teste correto, ou seja do tipo PCR): logo
após os pacientes se sentirem doentes; intensivamente em casas de repouso e outras
instalações congregadas; e seguido por isolamento imediato, rastreamento de contato e
quarentena. Assim, de maneira complementar é necessário que cada município deve
ampliar os testes (segundo a OMS idealmente deveríamos ter de 10 a 30 testes por caso
positivo), observando:
Número de infecções não vinculadas. O rastreamento do número de infecções
sem um caso ou evento de origem identificado revela a eficácia do processo de
rastreamento de contatos. Áreas com infecções não vinculadas podem controlar o vírus,
melhorando o rastreamento de contatos e o distanciamento físico.

Velocidade de isolar pessoas infectadas. Testar as pessoas certas, obter
resultados rapidamente e encontrar e isolar pacientes interrompe imediatamente a
disseminação. Não deve haver mais de três dias desde o início dos sintomas até o
isolamento.
Proporção de casos que surgem entre contatos em quarentena. Este é o
indicador de resultado fundamental de um programa de rastreamento de contatos. Se todos
os novos casos surgirem entre contatos conhecidos e em quarentena, a propagação da
doença será interrompida.
Número de infecções por profissionais de saúde. Devemos rastrear e reduzir
esse número para melhorar o atendimento à covid-19 e outros problemas de saúde e
proteger as pessoas dispostas a arriscar sua própria saúde pela saúde de outras pessoas.

