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Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do 
Ceará.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedido de Providências 
 
 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO CEARÁ (SINSEMPECE) vem perante Vossa Excelência, por 
conduto de seu representante signatário em exercício e com os cumprimentos de 
estilo, para uma vez deduzidas as considerações pertinentes, formular pedidos ao 
final especificado. 

 
O Ato Normativo nº 231/2021 estabeleceu o retorno integral às 

atividades presenciais nos órgãos de execução e unidades administrativas do 
Ministério Público do Estado do Ceará - MPCE. E assim dispunha: “Fica 
determinado, a partir de 7 de janeiro de 2022, o retorno obrigatório às atividades 
presenciais em todos os órgãos de execução e unidades administrativas do 
Ministério Público do Estado do Ceará.” 

 
Entretanto, o Ato Normativo nº 233/2022 suspendeu até 7 de 

fevereiro, o prazo descrito no Ato Normativo 231/2021, assim como determinou a 
realização das sessões dos Órgãos Colegiados, Judercon e plantões de forma 
virtual, ao passo que dispensou os Promotores de Justiça do comparecimento 
presencial nas audiências de custódia.  



                                                                      

O retrocesso ao retorno presencial ocorreu em razão do aumento 
dos dados epidemiológicos e assistenciais relativos a síndromes respiratórias no 
Estado do Ceará, dentre elas a Covid-19, com a ação de uma nova variante de 
rápida propagação, seguindo o Decreto 34.509, de 5 de janeiro de 2022, do 
governo do estado do Ceará. 

 
A decisão foi tomada acertadamente, vez que o Estado do Ceará 

passa por um surto de síndromes gripais, com a epidemia da influenza h3n2 
associada à pandemia da covid e suas variantes.  Nesse sentido, reportagem do 
Jornal O Povo1 esclarece: 

 
“A recomendação atual para quem apresenta sintomas gripais é a de 
realizar um teste de Covid-19. O tratamento inicial deve ser feito em 
casa, segundo recomendações da Sesa, e a ida para emergências 
hospitalares deve ser destinada para grupos mais vulneráveis, como 
idosos, crianças, grávidas, puérperas e imunossuprimidos, ou para quem 
apresenta sintomas mais graves como falta de ar, dor no peito ou 
cansaço excessivo.” 
 
Quando observado o cenário no Brasil percebe-se o quanto a 

Covid-19 e suas cepas têm avançado novamente, conforme notícia veiculada na 
CNN Brasil2, abaixo colacionada: 

 
“Neste domingo (9), o Brasil registrou 44 mortes em decorrência 
da Covid-19 nas últimas 24 horas. A média móvel de casos no Brasil 
é de 32.954 casos de Covid-19 em sete dias (hoje + 6 dias). 
O número representa um crescimento de 10,9% em relação à média 
móvel de sábado (ontem + 6 dias) e um crescimento de 328,8% em 
relação à média móvel da semana anterior (27/12 a 02/01). 
De acordo com monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), essa é a maior média móvel no número de casos do país 
desde 7 agosto de 2021, quando o Brasil registrou 33.417 novos casos 
da doença.” 
 

 
1 Disponível em < https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2021/12/29/ceara-epidemia-sindromes-
gripais-influenza-a-h3n2-prevalece-secretaria.html> Acessado em 12/01/2022. 
2 Disponível em < https://integrasus.saude.ce.gov.br/#/indicadores/indicadores-hospitalares/emergencia-
maior-24-horas-filtro?modoExibicao=painel> Acessado em 12/01/2022. 



                                                                      

O cenário internacional é ainda mais preocupante e já é 
considerada uma nova onda, segundo notícia veicula na BBC News Brasil3 em 
29/12/2021, veja-se: 

 
Pelo segundo dia consecutivo, a França relatou o maior número diário 
de casos já registrados na Europa: 208.000. 
Na semana passada, os Estados Unidos tiveram uma média recorde de 
265.427 casos por dia, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. 
Dinamarca, Portugal, Reino Unido e Austrália também registraram 
recordes recentes. 
(...) 
Mas em outros lugares do mundo a onda continua a preocupar. A 
Polônia teve 794 mortes relacionadas à covid-19 na quarta-feira 
(29/12), o maior número em sua quarta onda da pandemia. Mais de três 
quartos das vítimas não haviam sido vacinadas. 
 
Ocorre que, não obstante a suspensão do retorno obrigatório, as 

unidades administrativas e órgãos de execução, diverso dos citados no Ato 
Normativo 233/2022, continuam com o plano de retorno presencial, previsto no 
Ato Normativo 203/2021 de 9 de agosto de 2021.  

 
Os servidores do MPCE estão trabalhando presencialmente e 

vulneráveis à infecção pelo coronavírus e suas variantes, enquanto os números 
apontam avanço assustador, com alta semelhante a 7 de agosto de 2021, conforme 
noticiado pela CNN Brasil. 

 
Atento a esta mudança de cenário, o Supremo Tribunal Federal – 

STF autorizou o trabalho remoto até 31 de janeiro de 20224, diante das altas taxas 
de infecção e de ocupação da rede hospitalar e a tendência de forte elevação da 
média móvel de casos de covid-19, além do surto de gripe: 

 
“Em razão do aumento significativo de casos de covid-19 e de gripe no 
Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal autorizou as unidades a 
adotarem regime de teletrabalho excepcional até 31 de janeiro. A 
medida está prevista na Portaria GDG 4/2022, editada neste sábado 
(8).” 
 
Além de tudo isso, o apagão de dados do Ministério da Saúde 

 
3 Disponível em < https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59823542> Acessado em 12/01/2022. 
4 Disponível em < http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=479717&ori=1> Acessado 
em 12/01/2022. 



                                                                      

dificulta ainda mais o monitoramento da Pandemia5, razão pela qual é salutar 
adoção de todas as medidas preventivas ao alcance. 

 
Nas últimas 24h, o Brasil registrou 73.617 novos casos de Covid-

19, segundo notícia veiculada no jornal o Globo6 e um aumento na média móvel 
de novos casos de 631%, nas duas últimas semanas, chegando a patamares 
semelhantes a julho de 2021, quando o MPCE estava em teletrabalho. 

 

     
                                               
 

 
 

 
 

 
5 Disponível em < https://www.cnnbrasil.com.br/saude/apagao-de-dados-do-ministerio-da-saude-deixa-
monitoramento-da-pandemia-a-deriva/> Acessado em 12/01/2022. 
6  Disponível em < https://oglobo.globo.com/saude/covid-19-media-movel-de-casos-aumenta-631-nesta-terca-
mostra-consorcio-de-imprensa-25350168> Acessado em 12/01/2022. 



                                                                      

Os bancos têm fechado suas agências, onde houve casos de Covid-
19 para evitar contaminação de demais funcionários e cidadãos7, neste dia 12 de 
janeiro de 2022, conforme notícia veiculada no Diário do Nordeste: 

 

 
 
O Ministério Público do Ceará precisa agir imediatamente em prol 

da saúde de seus integrantes, sejam membros, servidores, estagiários e demais 
colaboradores e a medida que se impõe é a adoção do regime de teletrabalho para 
todos os integrantes.  

 
Apenas na sede do MPCE já foram informados nesta semana 06 

afastamentos de servidores que testaram positivos para Covid-19, conforme os 
seguintes PGA’s: 09.2022.00000942-9; 09.2022.00000985-1; 09.2022.00000907-
3; 09.2022.00001027-0; 09.2022.00001031-4; 09.2022.00001003-6. Além deles, 
ainda há aqueles com sintomas, suspeitos de testarem o falso negativo. 

 
Tendo em vista que a saúde nos locais de trabalho é considerada 

pelo inciso VIII do artigo 200 da Constituição da República como merecedora do 
mesmo conjunto de normas protetivas aos demais componentes do meio 
ambiente8, por consequência, a Administração deve observar o princípio da 

 
7  Disponível em < https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/opiniao/colunistas/samuel-quintela/ceara-teve-
pelo-menos-20-agencias-bancarias-fechadas-por-casos-de-covid-em-2022-1.3179791> Acessado em 12/01/2022. 
8 Constituição da República: Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei: [...] VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 



                                                                      

precaução9 que, nessa situação em que estão em jogo as vidas dos servidores, 
impõe a tomada imediata de todas as providências que lhes preserve a saúde. 

 
Ao passo que reconhecemos a relevância das medidas adotadas até 

o momento, alguns integrantes da categoria dos servidores públicos do MPCE 
ainda permanecem numa rotina de trabalho que lhe impõe severo e desnecessário 
risco à saúde, posto que, sem prejuízo à quantidade e à qualidade dos serviços, 
deveriam fazer as suas tarefas à distância. Isso porque tais servidores (os que não 
estão em regime de teletrabalho) permanecem realizando suas atividades no 
órgão, sendo obrigados a se deslocarem por variados trajetos para chegar ao 
trabalho, passando por pessoas de procedências desconhecidas, além da 
proximidade com outros colaboradores durante o expediente, o que deverá 
agravar o quadro de transmissão do vírus. 

 
Deve ser registrado, por fim, que a adoção de medida que 

determinem a total suspensão de atividades internas e externas nos órgãos 
ministeriais não interessa somente aos servidores do MPCE, eis que há interesse 
coletivo no esforço comum de conter a proliferação do coronavírus, suas 
variantes e a influenza, sendo o isolamento de pessoas a medida mais efetiva. 

 
Pelo exposto, servimos do presente para, com fundamento no 

inciso III do artigo 8º da Constituição Federal10, requerer o seguinte: 
 
 
1. A suspensão das atividades presenciais internas e externas em 

todos os órgãos do Ministério Público do Estado do Ceará 
(MPCE) e unidades administrativas, com implementação do 
teletrabalho, conforme precedente do STF; 
 

2.  Acaso entenda de forma diversa, que seja adotado um 
protocolo claro, para que todos aqueles que apresentem 
sintomas de síndromes gripais sejam colocados em teletrabalho 

 
9  Segundo o Princípio 15 da Declaração do Rio/92, o princípio da precaução funciona para que “o 
ambiente seja protegido, serão aplicadas pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas 
preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza 
científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a 
degradação ambiental". 
10 Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
(...) 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas; 



                                                                      

e o setor ou órgão com atividade presenciais suspensas, como 
nas agências bancárias. 

 
Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 
 
Fortaleza/CE, 12 de janeiro de 2022. 

 
 

 
JOSE POLYCARPO DE NEGREIROS LEITE 
Diretor do SINSEMPECE em exercício 
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