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Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador 
LUIZ ANTONIO MOREIRA VIDIGAL 
Presidente 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
São Paulo - SP 

 

 

 

 

 

Portaria GP nº 28/2021. Determinação de retorno à atividade presencial. 
Reabertura prematura que gerará enormes riscos aos servidores. 
Responsabilidade da Administração em preservar saúde e vida de servidores, 
magistrados, trabalhadores terceirizados, advogados e partes. Dados da 
COVID-19 que indicam que a situação ainda é crítica. Novas variantes; 
números elevados de contágio e óbitos. Necessidade de manutenção da 
suspensão do expediente presencial para garantir a vida e saúde da categoria 

e jurisdicionados. 

 

 

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, 

encaminhar a presente REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, conforme razões 

a seguir descritas.  

 

Em razão da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, esse E. Tribunal adotou medidas 

para suspensão do expediente presencial, como forma de evitar a 

contaminação de servidores, magistrados, advogados, trabalhadores 

terceirizados e partes. 
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Em resumo, temos o seguinte quadro: 

 

➢ De 17/03/2020 a 04/10/2020 – suspensão do expediente presencial 

(Resolução CD 01/2020); 

➢ De 05/10/2020 a 05/03/2021 – retorno parcial das atividades 

presenciais (Resolução 03/2020); 

➢ De 06/03/2021 a 25/07/2021 – nova suspensão do expediente 

presencial, em virtude do recrudescimento da pandemia (Portaria 

GP 11/2021). 

 

Conforme constou na recente Portaria GP nº 28, de 8 de julho 

de 2021, a r. Presidência do TRT determinou a reabertura das unidades 

administrativas e judiciárias, a partir do dia 26 de julho de 2021, com o 

retorno do expediente presencial e do atendimento ao público. 

 

Os critérios para o restabelecimento das atividades presenciais 

seguirão o cronograma estabelecido na Resolução GP/CR nº 03, de 10 de 

setembro de 2020. 

 

 

Mas, o problema é que a reabertura das unidades do TRT não respeita 

sequer as medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo, que 

posicionou todo o território na chamada “fase vermelha”, de maior restrição, do 

“Plano São Paulo”, conforme última atualização, em 07/07/2021.1 

 

 
1  https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/ 
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E, diga-se, conforme expressado em requerimentos anteriores o “Plano 

São Paulo” não é a diretrizes mais eficaz de combate à pandemia, já que 

prioriza, para o estabelecimento de fases de restrições, o número de leitos 

disponíveis, o que significa que “relativiza” a tendência de crescimentos de 

contaminações e óbitos. 

 

A partir do que se considera ser, possivelmente, um recurso retórico, a 

intitulada “fase de transição”, anunciada pelo governo estadual, não retira o 

Estado da “fase vermelha”, apenas autorizando, com restrições, algumas 

atividades específicas2, o que não inclui aquelas presenciais do Poder Judiciário. 

 

Diante disso, podemos concluir que o primeiro argumento é que, ainda 

que considerados os contestados termos do Plano São Paulo, que não foram 

suficientes para impedir o avanço da pandemia (haja vista o elevado número de 

contágios e mortes), a Portaria GP 28/2021 está em desacordo com seu 

conteúdo, porque não há autorização, ainda que na “fase de transição”, da 

reabertura do expediente presencial. 

 

É bom dizer que o Sindicato, quando essa Administração resolveu reabrir 

o expediente (entre outubro de 2020 a março de 2021), interrompida pela 

decretação da fase vermelha, expressou sua preocupação, porque, infelizmente, 

aqui no Brasil, não houve efetivo controle da doença, em virtude de erráticas 

condutas das autoridades dos Poderes Executivos.  

 

Não por outro motivo, desde então, reivindica a manutenção da 

suspensão do expediente presencial, não só por conta do principal argumento já 

utilizado inúmeras vezes, de defesa da saúde e vida de servidores, magistrados, 

trabalhadores terceirizados, advogados e jurisdicionados, mas também porque o 

 
2  https://issuu.com/governosp/docs/apresenta__o_plano_sp__1__0ece10c5fe388c 
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método de trabalho remoto, utilizado desde o início da quarentena, se revelou 

adequado e suficiente para garanti a continuidade da prestação jurisdicional. 

 

Há, no entanto, um outro argumento, ainda mais robusto e que indica a 

necessidade da manutenção da suspensão do expediente presencial, que está 

relacionado à realidade, aos números que, lamentavelmente, são extremamente 

preocupantes. Abaixo reproduzimos os levantamentos efetuados pelo próprio 

governo estadual: 

 

 

 

Com a devida vênia, não é crível que se adotem condutas absolutamente 

díspares. Vejamos mais de perto: conforme levantamento efetuado pelo estado 

de São Paulo, até outubro de 2020, quando estava decretada, aqui no TRT, a 

Primeiro período de suspensão expediente TRT 
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suspensão do expediente presencial, os números de óbitos e contaminados 

eram os indicados acima. 

 

Se aqueles números demandaram o fechamento das unidades para o 

atendimento presencial, não há motivo para que no atual período, em que os 

números simplesmente DOBRARAM em relação ao anterior, seja determinada a 

abertura dos prédios, com exposição muito maior aos riscos do contágio para 

todos os envolvidos. 

 

Neste momento, como é público e notório, no país e no estado de São 

Paulo a situação causada pela pandemia do Novo Coronavírus NÃO ESTÁ 

CONTROLADA, pois, nesta data, só no estado de São Paulo, contabiliza-se 

mais de 3,8 milhões de casos e 132,8 mil óbitos por COVID-193. 

      

Se o estado de São Paulo fosse um país, estaria no ranking mundial de 

contaminados na frente de países como Itália, França, Espanha, países que no 

início da pandemia estavam com os sistemas de saúde e funerário em colapso. 

 

O quadro é ainda mais preocupante se for considerada a detecção da 

entrada no país da “cepa indiana da COVID-19”, classificada pela OMS como 

digna de “preocupação global”4.  

 

Frente às novas cepas do vírus, potencialmente mais transmissíveis, 

mesmo havendo avanço da vacinação, não se pode prescindir do 

distanciamento social como medida complementar ainda necessária, até que se 

atinja a chamada imunidade coletiva, sob pena de se desenvolverem variantes 

 
3  Disponível em https://www.seade.gov.br/coronavirus/ 
4  Acessível em : https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2021/05/21/o-que-se-sabe-sobre-o-navio-que-
trouxe-primeiros-casos-da-variante-indiana-de-covid-ao-brasil.ghtml 
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mais resistentes e de perderem eficácia as vacinas disponíveis, em um mortal 

círculo vicioso. 

   

Diante disso, combinado com a vacinação, que ainda se encontra em 

proporção insuficiente, o único mecanismo eficiente de combate ainda é o 

isolamento social. Vê-se que países que o adotaram com extremado nível de 

adesão conseguiram reduzir a taxa de disseminação do vírus5.  

      

Assim, qualquer medida que não respeite o isolamento social, enquanto 

governo ou instituição, é uma temeridade não só contra aquele que não se isola, 

mas também contra aquele que se isola, porque aquele que não se isola, sendo 

infectado, em algum momento tomará contato com alguém que tem respeitado o 

isolamento social.  

      

Sendo assim, tanto faz se a retomada gradual do Judiciário 

comprometerá até 20% do efetivo. Comprometer 1% já seria suficiente para 

expor vidas a risco. 

      

Evidentemente, expor até 20% do quadro efetivo de servidores, em áreas 

que não são ainda livres de contágio, é atitude perigosa e atentatória à saúde 

pública, ainda mais quando servidores do Judiciário sequer receberam 

prioridade para receber a vacina contra o novo coronavírus, com exceção 

daquelas  prioridades instituídas em razão da idade ou comorbidades, mas que 

ainda assim não afastaria a dependência e necessidade de um patamar seguro 

de imunização coletiva. 

     

 
5  Lockdown salvou 3,2 milhões de vidas em 11 países, estima estudo. Disponível em 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2020/07/19/interna_ciencia_saude,873345/lockdown-
salvou-3-2-milhoes-de-vidas-em-11-paises-estima-estudo.shtml 
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A Portaria nº 28/2021 não leva em consideração que os servidores que 

serão obrigados a sair de casa para cumprir expediente representam uma 

quantidade maior de pessoas fora do isolamento social, com o todo em toda 

área circundante de qualquer unidade da Justiça.  

 

Há necessidade de uso de transporte público para que os servidores se 

desloquem de suas casas para as unidades judiciárias e, portanto, há 

aglomeração de pessoas em transporte público, que, como sabemos, são 

precários em condições de higiene e extremamente lotados, o que impossibilita 

o necessário isolamento social.  

      

Esses servidores, além de serem alvo constante de prováveis infecções, 

serão eles próprios vetores importantes de propagação do vírus, porque 

transitam em regiões e comunidades diferentes. De um modo ou de outro, a 

Portaria nº 28/21 faz a opção para aquilo que considera ou não aglomeração 

nas unidades judiciárias. E neste caso, admite-se a presença de até 20% dos 

servidores  do quadro em determinada unidade.  

             

A Portaria parece não levar em conta que além destes servidores, haverá 

a presença de jurisdicionados e empregados terceirizados.  Além disso, a atual 

infraestrutura das unidades judiciárias não permite o estabelecimento dos 

protocolos de segurança mínima para que se reduza o risco de contágio. Com 

isso, a retomada gradual representa sérios riscos à saúde da população em 

geral.  

     

Não há garantias sanitárias aos trabalhadores durante o trajeto de sua 

casa ao trabalho, quando ônibus, trêns e metrôs estão lotados em todas as 

cidades, com sérios flagrantes de desobediência às determinações oficiais. 
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A retomada dos trabalhos presenciais por orientação do Plano São Paulo 

e as mudanças de fase por região não garante imunidade ao vírus. Algumas 

premissas do plano, como já dito, são extremamente frágeis, como a testagem 

ainda em níveis pífios, baixo índice de vacinação, dentre outros. 

 

Nada garante que a partir do final de julho será diferente. Repetimos que 

neste momento, o estado de São Paulo  – em todas as suas regiões – está com 

a classificação de bandeira vermelha.  

 

    

Reprisamos um dos centrais argumentos já utilizado em manifestações 

anteriores, sobre o retorno ao trabalho presencial. Naquela oportunidade 

apresentamos as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, 

divulgadas em abril de 2020, que tratam de uma estratégia de controle do vírus. 

 

Em detalhado documento divulgado pelo Organismo Internacional6, 

os pontos propostos, que devem ser cumpridos antes de começar a 

diminuir as medidas de isolamento social, são os seguintes7: 

 

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; 

 
6  Acessível em: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-
14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19 

7  Acessível em: https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-medidas-flexibilizar-isolamento-
social/ 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-medidas-flexibilizar-isolamento-social/
https://saude.abril.com.br/medicina/coronavirus-medidas-flexibilizar-isolamento-social/
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4) Medidas preventivas de controle em ambientes de trabalho, escolas e 

outros lugares que 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, não só não há controle de transmissão, mas estamos, 

efetivamente, num quadro de grande nível de contágio. 

 

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-198. 

 

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 Federal9. Na 

prática, o Poder Público não consegue evitar as contaminações e não consegue 

tratar de quem trata os doentes. 

 

 
8  Acessível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/02/08/brasil-baixo-numero-de-
testes-covid.htm 

9  Acessível em: https://cnts.org.br/noticias/brasil-registra-recorde-mundial-de-mortes-de-profissionais-
da-enfermagem/ 

https://cnts.org.br/noticias/brasil-registra-recorde-mundial-de-mortes-de-profissionais-da-enfermagem/
https://cnts.org.br/noticias/brasil-registra-recorde-mundial-de-mortes-de-profissionais-da-enfermagem/
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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 irregular, sem coordenação do 

Poder Executivo, 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 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, 
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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, 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 
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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 
COVID-19. Campanha publicitária apta a gerar grave risco à vida 
e à saúde dos cidadãos. Princípios da precaução e da 
prevenção. Cautelar 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 
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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 
COVID-19, 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 0089076-
48.2020.1.00.0000, 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 ainda estão muito elevados, e mesmo que sejam considerados 

momentaneamente “estáveis”, seria absolutamente inaceitável considerar 

normal uma situação em que temos milhares de novos casos e 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 
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respeitadas pelos agentes 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; há efetivo aumento da doença. 

 

Tudo isso significa que não há qualquer segurança no retorno 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. 

 

Considerando que o patamar de vacinação ainda é insuficiente, que 

novas variantes mais transmissíveis e mais resistentes podem se multiplicar, e 

que os números de infectados e mortes ainda é muito elevado,  essa postura, 

necessariamente, é a manutenção da suspensão do expediente presencial, 

única forma possível de evitação de contágio e que não impede a regular 

continuidade da prestação jurisdicional, pois as atividades centrais da Justiça do 

Trabalho, pela via do trabalho remoto, estão sendo realizadas a contento, 

inclusive aquelas que poderiam demandar a presença de partes e advogados, já 

que até mesmo audiências e sessões de julgamento podem ser realizadas de 

modo virtual. Durante a pandemia, aliás, houve destacado índice de 

produtividade enaltecido pela própria Administração.  

 

Portanto, de um lado temos a situação dramática imposta pela pandemia, 

que exige o isolamento e distanciamento; de outro, presenciamos ao longo 

destes últimos meses de “quarentena” o extremo compromisso de servidores e 
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magistrados na continuidade da prestação dos serviços públicos, assim como 

todos os mecanismos colocados em funcionamento por parte da Administração. 

 

Face ao exposto, a entidade sindical requer, com a máxima urgência, que 

seja revogada ou anulada ou suspensa a Portaria GP nº 28/2021, e mantida a 

suspensão das atividades presenciais, ou adiada a reabertura prevista para o 

próximo dia 26, por precipitada, até que haja controle da pandemia e imunização 

coletiva, tendo em vista das condições de risco de contágio do coronavírus 

(COVID-19), como medida necessária para promoção da saúde e segurança de 

todos(as), seus respectivos familiares, bem como da população, prevenindo a 

contaminação e disseminação do vírus. 

 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

São Paulo, 14 de julho de 2021. 

 

TARCÍSIO FERREIRA 


