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 RETORNO PRESENCIAL: FALTA DIÁLOGO E SOBRA
AMEAÇA À VIDA DE SERVIDORAS E SERVIDORES

 
 

O Judiciário Federal piauiense está colocando em prática, de forma ágil e sem qualquer
diálogo, o retorno ao trabalho presencial, no que se refere a servidoras e servidores. Vez
que, à magistratura, é facultado retornar ou não, ao trabalho presencial.

As administrações do TRT 22, Justiça Federal e TRE determinaram, por meio de Atos ou
Resoluções, que 50% do efetivo retornem às suas funções presenciais, registrando ponto,
inclusive, e realizando atendimento ao público. Diante dessa realidade e da situação de
pandemia, o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Piauí (Sintrajufe Piauí),
continua atuando em prol da vida, em defesa da segurança sanitária no trabalho
presencial. 

A determinação do retorno ao trabalho presencial, é feita por quem não vai precisar
retornar e ainda, de forma atabalhoada, da noite para o dia, sem a devida preparação do
órgão, o que é criticado pelo Sintrajufe e pela categoria. 

Em assembleia virtual do Sintrajufe/PI, realizada no dia 30/07, diante do Ato GP 92/21, do
TRT 22, as críticas foram contundentes, seguidas de propostas que observem as
necessidades reais para que o retorno, minimamente, observe o básico da segurança
sanitária, como distribuição de máscaras apropriadas, álcool em gel, além da higienização
do ambiente e ar-condicionados, entre outros cuidados.



O Sindicato está desenvolvendo várias ações, no sentido de sensibilizar as
administrações. Além de contatos com membros dos tribunais, o Sintrajufe realizou uma
Pesquisa on-line no TRT, revelando que 81% de servidores(as) estão temerosos com o
retorno presencial. 

A forte mobilização garantiu que o Ato fosse apreciado pelo Pleno do TRT, no dia 11/08,
quando o Advogado do Sintrajufe, Adonias Feitosa, fez sustentação oral pela
manutenção do trabalho remoto, em especial, dos setores que não exigem presença
para realização do trabalho. 

Para nossa surpresa, o Pleno aprovou o Ato, por unanimidade. Dentre as maldades, está
a convocação de servidores vacinados ou não e com comorbidades, que ficarão
expostos ao atendimento aberto à advocacia e ao público jurisdicionado.
 
Mesmo diante da lamentável perda da querida servidora, Mônica Santos Rocha Sobral,
para a covid-19, que trabalhava presencialmente, a administração não revisou os termos
e segue com o plano de ampliar o trabalho presencial. Um verdadeiro absurdo!

Da mesma forma, acontece no TRE Piauí e na Justiça Federal. O Sindicato utilizou a via
do diálogo como meio para possibilitar uma construção coletiva e o respeito ao trabalho
e à vida neste contexto de pandemia, mas também enfrenta a falta de cuidado da
administração.

No que diz respeito ao TRE, lamentamos o descaso, inclusive, desmarcando reuniões e
continua sem apresentar um plano sobre retorno presencial, mesmo quando questionado
pelos diretores do Sintrajufe Piauí. 

Na Justiça Federal, inclusive, uma nova portaria da Diref, 129/2021, amplia o expediente
presencial, que passa a ser de 8h às 15h, determinando registo de ponto e possibilidade
de atendimento sem agendamento. Essa portaria deixa servidoras e servidores mais
vulneráveis, pois exige saída para alimentação e posterior retorno ao setor de trabalho,
sem nenhuma garantia se a pessoa foi ou não exposta à contaminação pelo vírus. 

Ao que parece, as administrações não estão preocupadas com a vida de servidoras e
servidores. Tampouco, levam em consideração a existência da Variante Delta. Posturas
dessa natureza, nos levam a acreditar que o nosso sonho se realizou: "Não existe mais
vírus, nem pandemia e nem necessidade de isolamento social.” Mas infelizmente, não é
isso! Ao contrário, são muitas pessoas partindo, adoecendo e vivendo dissabores,
enquanto a política negacionista do desgoverno federal, continua também, contaminando
a sociedade. 
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Não há nenhuma tratativa sobre a temática com os servidores(as), por meio do
Sindicato. De forma unilateral, os órgãos judiciários anunciam o retorno presencial num
crescente, com falhas graves de permissão de ingresso de público externo sem
agendamento, o que agrava os riscos de contaminação. 

A pergunta que nos vem em mente é até que ponto nossas vidas importam? Em meio a
uma pandemia sem precedentes, que já matou quase seiscentas mil pessoas, em um
Brasil globalizado, assolado pelo desemprego, carestia, fome e miséria, evidenciando
ainda mais, as contradições entre o capital e o trabalho. E mesmo assim, nos deparamos
com o Judiciário Federal no país inteiro convocando os trabalhadores, sem a
preocupação com a saúde física e mental, sem zelo, cuidado ou diálogo. Isso tudo em
nome de quê? 

Para nós, a vida é o bem mais precioso que existe. O trabalho é importante, mas não
pode se sobrepor à vida. Inclusive, a produtividade se manteve durante a pandemia,
tudo foi adaptado ao teletrabalho. As servidoras e servidores nunca trabalharam tanto
para garantir acesso da população à justiça, nunca sofreram tantos episódios de
assédio, mas se mantém firmes, para garantir o serviço público. 

Enquanto sindicato, nós defendemos a prestação dos serviços, mas não podemos
descuidar da saúde e vida de servidoras e servidores. Nesse sentido, entendemos que
os serviços que possam ser realizado virtualmente, devam ser mantidos nessa
modalidade. E que o retorno presencial, seja baseado na real necessidade, com cautela
e dialogado com quem vai colocar o seu corpo em risco, sem precipitações que passam
comprometer a saúde e o bem-estar das pessoas. 

Diante da falta de diálogo por parte das administrações do judiciário federal do Piauí, o
Sintrajufe Piauí se mantem firme defendendo a vida, a saúde e direitos de
trabalhadores(as). Essa é nossa função e iremos cumprir! Seja nas ruas, na luta contra o
governo Bolsonaro, nos locais de trabalho, realizando intervenções, audiências, diálogos
e reflexões. Nossa atuação é baseada em princípios de classe. A defesa da vida e de
direitos é o que nos motiva a trilhar por um outro mundo, que é possível. Convidados
todas e todos a ingressar nas nossas fileiras e juntos fortalecermos o nosso sindicato, a
nossa luta!
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