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Ofício Condsef/Fenadsef nº 049/2020.          Brasília-DF, 02 de junho de 2020. 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor 
BRUNO BIANCO LEAL  
Secretário Especial de Previdência e Trabalho – Ministério da Economia 
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 8º andar, Brasília-DF 
E-mail: bruno.leal@previdencia.gov.br 
 

Assunto:  Solicitação de audiência e apresentação de pauta de reivindicações para o período da 
pandemia. 

 

 

Senhor Secretário, 

 

A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF e a Federação 

Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF, em conjunto com os sindicatos 

estaduais dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, representantes dos servidores integrantes do 

Quadro de Pessoal do Ministério da Economia, lotados na Secretaria do Trabalho, vêm considerar o 

abaixo e ao final requerer o que segue: 

Considerando a pandemia do COVID-19, avaliada como a maior crise sanitária dos últimos 

cem anos, cujo quadro no país segue em escala crescente, tanto no número de casos como no de 

mortes; 

Considerando o disposto nos artigos 7º1 e 1962da Constituição Federal e a Lei nº 

13.979/2020, que trata sobre o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus; 

Considerando que não se pode furtar ao reconhecimento de que a prioridade é a vida, e que 

não se deve ceder às pressões de autoridades que contrariam as recomendações das organizações de 

saúde; 

                                                             
1
“Artigo 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;” 

2
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 
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Considerando que ainda não há tratamento validado pela medicina e nem vacina para o 

enfrentamento ao COVID-19, restando para o momento como meio mais seguro, o distanciamento 

social; 

Considerando o caráter imprevisível da pandemia e o risco à vida, caso essa Pasta opte pelo 

retorno ao atendimento presencial nos locais de trabalho, a partir do dia 22 de junho, é que as 

Entidades vêm, pelo presente, solicitar audiência em caráter de URGÊNCIA para discutir as 

reivindicações abaixo: 

 

1. Continuidade do Trabalho Remoto - Segundo dados oficiais o Brasil já registra 514.489 

casos confirmados de pessoas infectadas e 29.314 mortes (31/05/2020), ocupando o 2º lugar no 

ranking mundial em termos de número de casos e o quarto em número de mortes, num contexto de 

aumento acelerado de novas transmissões, internações e mortes. Diante deste quadro, consideramos 

inaceitável e temerária a abertura das unidades do serviço público federal, a partir de 22 de junho, e o 

retorno dos trabalhadores (as) aos locais de trabalho. É preciso preservar vidas, tanto dos servidores 

como da população, enquanto perdurar o pico da transmissão do novo coronavírus, garantindo o 

isolamento social. 

O próprio Governo Federal aponta que, mesmo em quarentena, mais de 500 servidores 

públicos foram confirmados para a Covid-19 desde a segunda quinzena do mês de maio. Os servidores 

têm muitos motivos para se preocuparem com o retorno aos locais de trabalho, porque sem as 

medidas protetivas de quarentena e isolamento social esses números certamente seriam bem maiores. É 

preciso considerar o risco adicional de transmissão para familiares e público atendido, aumentando as 

tragédias pessoais e sociais que caracterizam essa pandemia. 

A outra preocupação é que vários serviços são realizados por estados e municípios, via parceiros 

como PAT’s, POUPATEMPOS, UAI’s e as diversas denominações recebidas nos estados, e que neste 

momento da pandemia, deixaram de fazer a recepção das solicitações dos requerentes. Uma vez que o 

número de servidores federais no órgão é insuficiente para atender toda essa demanda, poderá 

acarretar um atendimento ineficiente e aquém da necessidade da população, especialmente, em um 

momento em que o país já ultrapassa 12 milhões de desempregados e segue em crescimento neste 

período de pandemia, acarretando maior número de solicitações. 

É inconteste de que o isolamento social tem sido apontado como fundamental para conter o 

avanço do contágio pelo COVID-19, sendo, portanto imprescindível que seja prorrogado o período de 

quarentena, mantendo-se em trabalho remoto os servidores de todas as Carreiras do Serviço Público 

Federal, enquanto perdurar o período de pico do contágio. Além disso, o governo federal precisa 

preparar adequadamente as condições para garantir o retorno seguro dos servidores aos locais de 

trabalho. 
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É importante destacar que o MPF e MPT propuseram ação contra a União para instituir o 

trabalho remoto no âmbito de todo o executivo federal, que tramita sob o número 1028547-

52.2020.4.01.3400 perante a 21ª Vara da Justiça Federal. 

2. Avaliação de desempenho e metas para o próximo período - suspensão da avaliação 

de desempenho deste ano, repetindo-se os valores anteriores para efeito de pagamento da 

gratificação de desempenho, assim como, a não utilização dos níveis de produtividade alcançados 

pelos servidores no período de quarentena como parâmetro para o estabelecimento de metas 

futuras. 

3. Fornecimento de materiais de proteção aos servidores como máscaras (com trocas) e 

outros materiais, de acordo com recomendações das organizações de saúde, tais como: máscaras, 

luvas, álcool em gel, viseiras acrílicas, escudo protetor nos guichês de atendimento e termômetros, 

para não colocar em risco à vida desses trabalhadores e da população. Planejamento e orientações às 

chefias e aos servidores de procedimentos e cuidados para evitar aglomerações entre os servidores 

em recintos fechados ou com a presença da população. 

4. Auxílio ou Indenização por trabalho remoto – esta reivindicação se justifica uma vez 

que os servidores vêm garantindo o funcionamento da máquina pública com os próprios recursos, 

tais como, despesas com energia elétrica, internet e equipamentos de trabalho próprios, como 

computadores e notebooks. 

5. Regulamentação do trabalho remoto no âmbito da SRT-ME. 

6. Fiscalização sobre o fornecimento de uniformes e materiais de EPI das empresas 

contratadas para todos os terceirizados (vigilantes, recepcionistas e trabalhadores da limpeza). 

7. Garantia de pagamento de salários aos trabalhadores terceirizados e suspensão das 

demissões durante a pandemia. Reversão das demissões dos terceirizados e novas contratações. 

8. Propor que, após o período da pandemia e do retorno aos locais de trabalho, o 

atendimento à população via e-mail seja suspenso, uma vez que o atendimento presencial de 

entrada do seguro desemprego é feito pelos governos estaduais e municipais (Poupatempo, CAT´s e 

PAT´s, UAI´s, etc.). Adoção de Sistema de Atendimento Agendado, de acordo com a força de trabalho 

disponível em cada área. 

9. Melhoria dos sistemas com a disponibilização de serviços digitais inteligentes, visando 

à diminuição de intercorrências, lentidão e falhas nos programas e sistemas eletrônicos. 

10. Investimento em meios que possibilitem a orientação ao público quanto à utilização 

dos serviços online, com uma linguagem acessível a todos. 

11. Cursos de treinamento aos servidores nos casos de mudança de setor. 

12. Solução de problemas e gargalos provenientes de processos de trabalho das parceiras 

DATAPREV e SERPRO perante as plataformas digitais: Emprega Brasil, Gov.Br, Empregador web, 

Carteira de Trabalho Digital, SINE FÁCIL, etc. 
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13. Retorno urgente do atendimento de 12 horas, em regime de turnos, já que amplia o 

horário de atendimento oferecido à população. 

14. Abertura da negociação urgente em todos os estados, entre os Superintendentes e as 

entidades estaduais para discussão dos problemas locais. 
 

Por fim, solicitamos que a audiência com essa respeitada Secretaria ocorra também com a 

presença de representantes da Secretaria do Trabalho. 
 

Certos de poder contar com vossa compreensão e colaboração no sentido de acolher e 

atender as reivindicações supra alinhadas, agradecemos antecipadamente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Secretário-Geral da CONDSEF/FENADSEF 


