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Ofício nº. 003/2020  
Brasília, 16 de março de 2020. 

Exmo. Sr.   
Paulo Roberto Nunes Guedes 
Ministro da Economia 
Ministério da Economia 
Bloco P - 5º andar 
 
Assunto: Pandemia. Coronavírus. Situação delicada junto aos servidores ora substituídos. 
Requer  
 

Senhor Ministro da Economia 

 

Cumprimentando V. Exa., reporto-me ao assunto específico em pauta 
mundialmente falando, que é justamente a preocupação extremada das consequências 
causadas em função da proporção ainda não conhecida do alastramento do 
CORONAVIRUS – COVID 19. 

 
Como sabido por todos, na data de 11 de março de 2020, a Organização Mundial 

de Saúde, ante o clamor da necessidade que o tema exigia, reconheceu a condição de 
PANDEMIA ante a inconteste presença do CORONAVIRUS.  

 
Diante de tal reconhecimento, alguns entre governamentais, dentre estes o Distrito 

Federal, adotaram medidas urgentes de modo a tentar encontrar subsídios para estudar 
formas de controlar a propagação do vírus. Dentre as medidas adotadas se encontra o 
Decreto Distrital emitido pelo Sr. Governador do Distrito Federal, que suspendeu as 
atividades escolares (públicas e privadas), bem como aglomerações de pessoas que 
dependam da autorização estatal pelo prazo de 5 dias, a contar do dia 12 de março de 
2020. 

 
Em assim sendo, várias consequências advieram do mencionado decreto, tais 

como a necessidade premente de alocação das crianças que, como visto, ficarão sem aula 
nos dias mencionados. 

 
E, como sabido, vários servidores vinculados à corrente pasta se encontram 

diretamente atingidos pela medida imposta pelo Governador mencionado, eis que não 
conseguiram, diante da surpresa ocasionada, alocarem espaço para guarnecer a presença 
dos seus filhos estudantes. 

 
No mesmo passo, existem ainda outros vários servidores que, como certo, se 

encontram no grupo de risco, quer pela sua condição de idoso, quer por estarem insertos 
no grupo de risco. 

De todo importante lembrar que a orientação vigente das autoridades da pasta de 
saúde do Poder Executivo orientou no sentido de que, quando possível, ser o trabalho 
desempenhado via home office, o que, sem sombra de dúvidas seria o caso de ser 
analisada, com a brevidade que se faz necessária, a possibilidade de adoção por este ente 
governamental de tal postura. 

 
De igual forma, de conhecimento notório desta autoridade que vários servidores 

vinculados ao PECFAZ e ora substituídos se encontram diretamente em contato com o 
contribuinte e/ou para com o público em geral, o que, como certo, enseja um risco direto e 
iminente de tais pessoas ao contato com o novo CORONAVÍRUS. 
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E, de modo a evitar riscos incontestes a tais servidores, é a presente para solicitar, 

em caráter de urgência, seja fornecido aos mesmos um kit básico de segurança do 
trabalho, de modo a evitar, ou ao menos amenizar os riscos de contaminação. O 
mencionado kit, a título de sugestão, há que conter necessariamente máscaras, luvas e 
álcool gel. 

 
Caso assim não entenda, e se justifique a impossibilidade de acatamento ao pleito 

ao argumento de falta de verbas, informa-se que, ante a questões ligadas à saúde, pugna-
se pela suspensão das atividades que demandem contato direto com o público, de modo a 
impedir o risco à saúde dos servidores. 

 
Ante o exposto, é a presente para requerer se digne V. Exa. a, na mesma esteira 

de pensamento do Decreto Distrital, autorizar os servidores com filhos em idade escolar, e 
aqueles servidores insertos no grupo de risco, tais como os idosos com mais de 60 anos 
ou portadores de alguma morbidade, a prestarem seu labor em sistema de home office, 
ante os motivos acima listados, como de direito. 

 
De igual forma, requer seja concedido aos servidores o kit saúde conforme 

declinado alhures, ou caso assim não entenda, que suspenda as atividades laborais que 
demanda contato com o público, ante os motivos alhures listados, como de direito. 

 
Ante o exposto, e diante da urgência que o caso requer, solicita o Sindicato 

postulante seja o mesmo respondido em um prazo de até 48 horas, de modo que, em não 
sendo adotadas as medidas necessárias pelo Ministério, possa o SINDFAZENDA adotar 
as medidas que o caso requer. 

 
Apresento a V. Exa., protestos de estima e apreço. 
 

 

                          Respeitosamente 

 

 

 
Luis Roberto da Silva 

Presidente do SINDFAZENDA      
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