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Ofício nº 27/2020  

Fortaleza, 09 de abril de 2020. 

Ilmo.  Gestor(a) 

 

O SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO ESTADO DO CEARÁ - SASEC, inscrito no CNPJ n° 

05.216.155/0001-83, com sede administrativa na rua Irma Bazet, n° 753, lojas 43 e 44, Montese, 

CEP: 60.420-670, em Fortaleza - CE, de endereço eletrônico: falecom@sasec.org.br, neste ato 

representada por sua presidente, Margarida Ravenna Guimarães Chaves, brasileira, solteira, 

Assistente Social inscrita no CRESS sob o nº 5520, CPF nº 029.155.053-30, RG nº 2005015020535 

SSP – CE, vem respeitosamente perante V.Exª. expor e requerer o que segue. 

Considerando a atual pandemia vivida em decorrência do COVID-19 o sindicato 

vem, por meio deste, requerer o afastamento das empregadas gestantes e lactantes, com idade 

superior a 60 anos, imunossuprimidos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas ou portadores de 

pneumopatias, sem prejuízo a sua remuneração. A recomendação do Ministério da Saúde 

sustenta a necessidade de ISOLAMENTO das pessoas que compõem o grupo de risco.  

Segundo o Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção 

Primária de Saúde1, a maior parte dos casos em que ocorreu óbito foi em pacientes com alguma 

comorbidade pré-existente (10,5% doença cardiovascular, 7,3% diabetes, 6,3% doença 

respiratória crônica, 6% hipertensão e 5,6% câncer e/ou idosos). 

Não é à toa que o Ministro da Saúde publicou a Portaria nº 454, de 20 de março de 

2020, declarando em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária2 do novo 

coronavírus (COVID-19), determinando em seu art. 4º a restrição de locomoção aos maiores de 

60 anos: 

 

Art. 4º As pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade devem 

observar o distanciamento social, restringindo seus deslocamentos 

 
1 Disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf> 

Acesso em 26 mar 2020 
2  TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA OU SUSTENTADA: É considerada mais alarmante, uma vez que, neste caso, a 

transmissão do vírus é feita ao mesmo tempo por várias fontes não identificadas e que não estiveram no exterior. 
Resulta no aumento drástico de casos de contágio e dificulta o combate, já que acontece de forma indiscriminada 
e de origem desconhecida. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318-ProtocoloManejo-ver002.pdf
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para realização de atividades estritamente necessárias, evitando 

transporte de utilização coletiva, viagens e eventos esportivos, 

artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com 

concentração próxima de pessoas. (destacou-se). 

Ademais, ressalte-se que segundo o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003: 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária. (destacou-se). 

Assim, resta evidente que manter em atividade presencial os servidores que estão 

no grupo de risco (idosos e aqueles que possuem doença imunossupressora, diabetes, 

hipertensão, pneumopatia, doenças respiratórias crônicas, doenças renais crônicas, 

hematopatia ou cardiopatia grave), sejam profissionais de saúde ou não, denota grave 

irresponsabilidade da administração municipal com a saúde dessas pessoas e grande 

desrespeito à vida humana, ensejando, portanto, ofensa aos valorosos direitos fundamentais 

anunciados na Constituição da República Federativa Brasileira, quais sejam: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. (destacou-se). 

O mesmo se aplica para as servidoras públicas municipais gestantes e lactantes, 

profissionais de saúde ou não, que devem ser encaminhadas para o exercício de trabalho 

remoto, e, na impossibilidade deste, serem afastadas sem qualquer prejuízo à remuneração, 

tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual, ao julgar a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5938, decidiu que as gestantes e lactantes não podem 

permanecer em ambiente insalubre. Confira-se: 
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Ante o exposto, CONHEÇO da presente ação direta, CONFIRMO A 

MEDIDA CAUTELAR e JULGO PROCEDENTE a presente ação, para 

declarar a inconstitucionalidade da expressão “quando apresentar 

atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que 

recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III do art. 394-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inseridos pelo art. 1º da Lei 

13.467/2017. 

Apesar de tratar de legislação trabalhista, a referida decisão firmou o 

posicionamento, o qual deve ser aplicado à servidoras públicas municipais, no sentido de que as 

mulheres gestantes e lactantes não podem ser submetidas a exercer funções que possuam 

quaisquer graus de insalubridade (máximo, médio ou mínimo), independentemente de atestado 

médico, sendo recomendado que, durante a gestação/lactação, a trabalhadora exerça suas 

funções em outro ambiente que não seja aquele considerado insalubre. No presente caso, seria 

através de trabalho remoto em isolamento domiciliar. No caso das gestantes e lactantes, além 

do risco pessoal com a doença, existe ainda o risco de contaminação de seus filhos. Neste caso, 

a insalubridade deve ser presumida, mesmo que ausente perícia médica que a ateste.  

Há de se ressaltar que a RECOMENDAÇÃO n. 24235.2020, de 17/03/2020, da 

Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região (disponível através do link 

https://bit.ly/2xXWP6u), já estabelece a possibilidade de realização das atividades profissionais 

de modo remoto dos trabalhadores com encargos familiares que possam ter complicações em 

decorrência do COVID-19, que é o caso das lactantes, ou gestantes.  

Diante do exposto, ante a impossibilidade de os empregados dos grupos supra 

listados desenvolverem suas atribuições em local salubre ou mediante teletrabalho, requer sua 

dispensa da prestação de qualquer atividade laboral, sem prejuízo da remuneração total e dos 

demais benefícios. 

Na oportunidade, apresenta seus protestos de alta estima e distinta consideração, 

na certeza de que as solicitações serão prontamente atendidas.  

 

 

https://bit.ly/2xXWP6u

