
ILUSTRISSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE REGIONAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELÉGRAFOS SE/BA-  JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS 

 

C/C GESTOR___________________________________ 

 

 

Eu,__________________________,matrícula_______________________, 

venho através da presente manifestação requerer a RECONSIDERAÇÃO da 

determinação de interrupção do teletrabalho e de convocação para imediato retorno 

ao trabalho presencial, em razão dos fatos e fundamentos a seguir  delineados. 

 

1) Motivo do meu afastamento pela empregadora 

□coabitação com idoso 
□coabitação com doente crônico 
□coabitação com gestante ou lactante 
□coabitação com criança em idade escolar 

 
2) Permanência da situação original 

Tendo em vista a referida determinação, informo à Vossa Senhoria que 

persiste a situação fática que ensejou a concessão do teletrabalho, qual 

seja, (colocar por extenso o motivo__________________ 

___________________________________________________________

_______________________________________________________). 

É cediço que por meio da Portaria 188, de 03/02/2020, o Ministro da Saúde 

declarou EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL em 

decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o Coronavírus 

(COVID-19) é uma PANDEMIA. 



A manutenção do teletrabalho neste cenário consubstancia-se também pelo 

fato de que a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida( arts 1º, III e 

IV, art. 3º, art. 30 e art 230 CF, Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03 art. 2º, 3º, 4º e 9º) , 

além de conferir proteção de mesma amplitude à gravidez e a infância, conforme 

determinam a CF e o Estatuto da Criança e do Adolescente . 

O informativo “PRIMEIRA HORA EXTRA” noticiou que a administração 

central da ECT determinou que trabalhadores abrangidos pelo chamado “grupo de 

risco”, bem como, os que coabitassem com “grupo de risco” de contágio do COVID-19 

deveriam executar suas atividades de forma remota pelo período inicial de 30 dias. 

Vejamos: 

- Gestantes, lactantes e grupos de risco (pessoas com 60 anos 

ou mais e pessoas imunodeficientes ou com doenças 

preexistentes crônicas ou graves) deverão executar a 

modalidade de trabalho remoto pelo período de 30 dias. O 

prazo de liberação poderá ser reavaliado, de acordo com a 

situação. Empregados que residam com gestantes, lactantes e 

grupos de risco também poderão trabalhar de forma remota, 

excepcionalmente e mediante autorização da chefia imediata, 

pelo mesmo prazo. Em ambos os casos, a comprovação de que 

o empregado se enquadra em grupo de risco ocorrerá mediante 

autodeclaração (anexo 2 e 3), a ser enviada por e-mail para o 

gestor imediato. Vale ressaltar que a prestação de informação 

falsa sujeitará o servidor ou empregado público às sanções 

penais e administrativas previstas em Lei; 

 

A empresa ainda determinou ainda o trabalho remoto para 

os trabalhadores que possuíssem filhos em idade escolar ou inferior, e que 

necessitassem da assistência de um dos pais. A solicitação do trabalhador para seu 

enquadramento nesta modalidade de atividade deveria ser realizada mediante 



autodeclaração, conforme reza no documento “PRIMEIRA HORA EXTRA” de 

17/03/2020: 

- Os gestores poderão autorizar os empregados que possuam 

filhos em idade escolar ou inferior, e que necessitem da 

assistência de um dos pais, a executarem suas atribuições 

remotamente, enquanto vigorar a norma local que suspenda as 

atividades escolares ou em creches por motivo de força maior. 

A solicitação deve ser feita pelo empregado, por meio de 

autodeclaração (anexo 4) a ser enviada por e-mail para o gestor 

imediato; 

Esse também é o entendimento do Memorando Circular. 

nº 172/2020/SEI-MCTIC dos Correios: 

Os servidores, empregados e estagiários com doenças crônicas, 

ou cujos familiares que habitam na mesma residência tenham 

doenças crônicas, gestantes e lactantes, ou com idade superior a 

60 anos, podem, excepcionalmente e mediante autorização da 

chefia imediata, ser dispensados do controle de ponto e trabalhar 

de maneira remota pelo período citado no item 3 (30/4/2020). 

A determinação da empresa para o teletrabalho segue a orientação da OMS, 

das autoridades sanitárias e dos governantes, bem como do Ministério Público do 

Trabalho: 

 
“Obediência aos planos de contingência recomendados pelas autoridades 
locais em casos de epidemia, tais como: permitir a ausência no trabalho, 
organizar o processo de trabalho para aumentar a distância entre as pessoas 
e reduzir a força de trabalho necessária, permitir a realização de trabalhos a 
distância; bem como a adoção de outras medidas recomendadas pelas 
autoridades locais, de molde a resguardar os grupos vulneráveis e mitigando 
a transmissão comum;” NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 02/2020 - 
PGT/CODEMAT/CONAP 

 
 

Ademais, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, vinculada ao Ministério da 

Economia editou Instrução Normativa acerca do tema: 



 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 19, DE 12 DE MARÇO DE 2020: Estabelece 

orientações aos órgãos e entidades do Sistemade Pessoal Civil da Administração Pública Federal 

- SIPEC,quanto às medidas de proteção para enfrentamento daemergência de saúde pública de 

importância internacionaldecorrente do coronavírus (COVID-19). 

Art. 6º-B Os órgãos e entidades do SIPEC poderão autorizar os servidores e 

empregados públicos, que possuam filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da 

assistência de um dos pais, a executarem suas atribuições remotamente, enquanto vigorar 

norma local que suspenda as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior 

relacionadas ao coronavírus (COVID-19). 

 

                          Na Bahia, tem-se ainda a proteção liminar proferida na Ação Civil Pública 

nº 0000143-08.2020.5.05.0039, que determina à empregadora que “siga 

rigorosamente todas as determinações de autoridades municipais, estaduais e 

federais a respeito da COVID-19”. 

Portanto, ao realizar o chamamento de retorno ao trabalho presencial 

nos moldes realizados a gestão local, além de descumprir a ordem das autoridades 

judiciais e sanitárias ao efetuarem a remessa de email´s e telegramas com indevida 

notificação para retorno as atividades descumprem também ordem da gestão central 

da empresa em Brasília uma vez que não houve nenhuma determinação por parte da 

direção nacional da ECT no sentido de cancelar o teletrabalho, pois conforme 

documento emitido em 26/03/2020, Primeira Hora Extra, a ECT (Direção Nacional) 

reafirmou a manutenção dos afastamentos para trabalho remoto nos termos da 

Primeira Hora Extra do dia 17/03/2020. 

Eis o teor da Primeira Hora Extra de 26/03/2020(grifou-se): 

No dia de ontem, dia 25, mensagens que circulavam entre os 

empregados por meio do aplicativo WhatsApp foram veiculadas 

em sites de notícias de forma distorcida. Ofício Circular Nº 



13251131/2020 – PRESIDÊNCIA e Primeira Hora Extra do dia 17 

de março de 2020.  

Dessa forma, as instruções divulgadas em caráter oficial nos 

canais de comunicação da empresa permanecem em vigor. 

Oportunamente, lembramos também que todas essas decisões 

têm o respaldo de um Grupo de Trabalho formado por 

empregados de vários setores da empresa e constituído 

exclusivamente para lidar com a presente situação.  

(...) 

A autorização para trabalho remoto permanece válida para 

todos os empregados que se enquadram nas condições 

previstas, bastando apenas o correto preenchimento do 

formulário disponibilizado no SEI. Para aqueles que não se 

enquadram nessa opção (trabalho em domicílio), a orientação é 

estabelecer o rodízio dos horários de expediente, de forma a 

garantir o funcionamento das áreas, principalmente nas 

unidades administrativas.  

 

É cediço que o art. 37 da CF impõe submissão dos 

gestores público e de seus atos ao princípio da legalidade e a Lei nº 9.784 de 1999 

estabelece em seu artigo 50 as situações em que os atos deverão necessariamente ser 

motivados quando afetem direitos dos administrados. 

Portanto, resta induvidoso que não há nenhuma 

motivação técnica, fática ou jurídica que permita a revogação do trabalho remoto do 

requerente eis que o mesmo se enquadra nas condições estabelecidas não somente 

pela ECT, mas por normas dos órgãos nacionais e internacionais de saúde, eis que se 

trata de uma pandemia sem precedentes. 

É importante ressaltar, que caso essa Superintendência 

Estadual e o gestor estejam tomando medidas contrárias às orientações nacionais já 

declaradas no Primeira Hora dos dias 17 e 26 de março de 2020, da autoridade judiciária, 



da OMS e das autoridades públicas e sanitárias colocando em risco de morte dezenas 

de vidas ao revogar unilateralmente as autodeclarações, estará incorrendo em 

responsabilização civil, penal e administrativa, inclusive ao que dispõe o art. 268 do 

Código Penal: “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução 

ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa”  

Dessa forma, requer-se a reconsideração dadeterminação 

de retorno ao trabalho presencial e a manutenção do teletrabalho anteriormente 

concedido. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Salvador, ___ de _______ de 2020. 

 

 
_______________________________________________________ 

              Matrícula nº____________________ 


