
 

 

 

NOTA TÉCNICA  

O TRABALHO PRESENCIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS NA PANDEMIA DE 

COVID-19: A IN 109/2020 DEVE SER REVISTA? 

 

1. Introdução 

A pandemia de covid-19 já contaminou mais de 6 milhões de pessoas e matou mais de 170 mil 

brasileiros. Desde março de 2020, o Brasil convive com medidas de intensidades diferentes 

para a contenção da doença, cuja transmissão passou por uma redução em agosto.  

Mesmo com números preocupantes e uma redução contínua do distanciamento social, o 

Ministério da Economia publicou, no dia 3 de novembro de 2020, a Instrução Normativa nº 

109, que “estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial”.  

Em linhas gerais, a IN 109/2020 autoriza, a partir de 3 de novembro, o retorno ao trabalho 

presencial, a critério da autoridade máxima de cada órgão, desde que:  

“Art. 2º Constatadas as condições sanitárias e de atendimento de saúde 

pública que a viabilizem, fica autorizada a retomada das atividades 

presenciais de forma gradual e segura, a partir do dia 3 de novembro de 

2020, na forma desta Instrução Normativa.” 

O normativo, no entanto, não menciona quais critérios e indicadores devem ser utilizados para 

constatar as condições sanitárias e de atendimento de saúde pública que devem ser observadas 

para o retorno das atividades presenciais. Essa lacuna orientativa é problemática, uma vez que, 

no âmbito do mesmo quadro epidemiológico, os órgãos, por meio dos seus dirigentes, poderão 

tomar decisões distintas. 

Além disso, os números recentes da pandemia no Brasil mostram um recrudescimento da 

situação. A taxa de reprodução no País (Rt) subiu nas últimas semanas e está estimada em 1,3. 

Isso significa que cada 100 pessoas com o vírus contaminam outras 130 pessoas. Além disso, 



 

 

tem-se observado o aumento no número de casos, no número de internações e no número de 

mortes.  

A IN 109/2020 estabelece requisitos mínimos para o ambiente de trabalho, como limitação da 

ocupação do espaço físico até 50% da área, utilização obrigatória da máscara e álcool gel e a 

possibilidade de revezamento de equipes, mas esses requisitos não alteram o fato que o retorno 

ao trabalho presencial significa mais pessoas nos transportes públicos, mais pessoas reunidas 

em ambientes fechados, com pouca ventilação ou com ar condicionado, interagindo por muito 

tempo. Essas são justamente as situações de maior risco de contágio. 

Muitos especialistas apontam o início de uma segunda onda da pandemia. Tendo em vista que 

não há medicamentos eficazes e o desenvolvimento de vacinas ainda está em curso, o principal 

instrumento para interromper o ciclo de contaminação é reduzir o contato entre pessoas, 

principalmente em ambientes fechados e por longos períodos. Nesse sentido, é razoável que as 

pessoas não sejam expostas a riscos que possam ser evitados, especialmente se seu trabalho 

puder ser desempenhado em modo remoto. 

Para evitar a imposição de novas medidas restritivas gerais, a manutenção do trabalho remoto, 

nos casos em que ele é possível, é a decisão mais acertada no momento. Essa é a situação de 

alguns setores do serviço público, que, com exceção de algumas atividades, especialmente 

aquelas voltadas ao atendimento direto aos cidadãos, adaptou-se bem a essa modalidade.  

Levantamentos feitos pelo próprio governo apontam que o trabalho remoto reduziu custos e 

aumentou a produtividade1 . Essa realidade também foi identificada por muitas empresas 

privadas, que passaram a adotar o trabalho remoto como prática, independente da pandemia.  

Esta Nota Técnica defende a revisão da IN 109/2020 para: 1) incluir a indicação objetiva de 

critérios sanitários e de atendimento à saúde para orientar a decisão dos órgãos; e 2) exigir que 

os órgãos justifiquem a necessidade de retorno presencial de cada servidor e porque o trabalho 

desempenhado pelo servidor não pode ser feito remotamente.  

 

 

 
1 Vide, por exemplo, “Com aumento da produtividade, governo quer ampliar teletrabalho no serviço 
público”, Valor Econômico, 30/07/2020. Disponível em: 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07/30/com-aumento-da-produtividade-governo-quer-
ampliar-teletrabalho-no-servico-publico.ghtml  

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07/30/com-aumento-da-produtividade-governo-quer-ampliar-teletrabalho-no-servico-publico.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/07/30/com-aumento-da-produtividade-governo-quer-ampliar-teletrabalho-no-servico-publico.ghtml


 

 

2. A situação da pandemia de covid-19 no Brasil 

O Coronavírus SARS-CoV-2 entrou na agenda brasileira no início de 2020. Em 6 de fevereiro, 

foi sancionada a lei nº 13.979/2020 que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

responsável pelo surto de 2019.”. A lei dava às autoridades poderes de tomar medidas para 

conter a disseminação do vírus, como determinar o distanciamento social, quarentena, 

obrigatoriedade da realização de exames, uso obrigatório de máscaras, dentre outras medidas.  

Em fevereiro, a pandemia já assumia proporções graves na Europa, Ásia, mas ainda era 

incipiente no Brasil. Em março, com o aparecimento dos primeiros casos, estados e municípios 

começaram a tomar medidas de isolamento para evitar que o vírus se espalhasse.  

Gráfico 1 - Média móvel de 14 dias de novos casos diários 

 

Fonte: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html - 

extraído dia 24/11/2020, às 17h00 

 

O gráfico 1 acima mostra a evolução da pandemia no Brasil. Observa-se um aumento  

acentuado dos casos a partir de maio, atingindo um pico em julho e começando a diminuir em 

agosto. Mesmo com a redução a partir de agosto, os número de contaminações e mortes 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


 

 

permaneceu alto, cerca de 50 mil novos casos e mil mortes por dia. O monitoramento do quadro 

epidemiológico, indica que em novembro o número de casos volta a subir com uma curva mais 

inclinada que a observada no pior momento da disseminação, em julho.  

Gráfico 2 - Média móvel de 14 dias de mortes por dia 

 

Fonte: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html - 

extraído dia 24/11/2020, às 17h00 

 

A curva do número de mortes (gráfico 2) é parecida com a curva no número de casos, sendo 

que a média móvel mantém-se mais ou menos constante entre junho e julho, começa a cair em 

agosto e volta a subir em novembro.  

De fato, os epidemiologistas já não parecem mais ter dúvidas de que estamos vivendo uma 

segunda onda da pandemia, a exemplo do que está ocorrendo nos países da Europa. O Núcleo 

de Altos Estudos em Desenvolvimento do Instituto de Física da Universidade de Brasília, 

publicou estudo com cientistas de diversas universidades, apontando que o número de 

reprodução efetivo (Rt) está acima de 1 (um) em muitos estados da federação, conforme figura 

1 abaixo. Isso significa que o número de casos está aumentando a cada dia. Apenas para ilustrar, 

com um Rt de 1,2 (estimativa para o Rio Grande do Sul), cada 100 pessoas contamina outras 

https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html


 

 

120 pessoas. Parece pouco, mas com uma simulação simples, partindo do número de novos 

casos do dia 23 de novembro, ao final de 10 t’s (sendo t o tempo que uma pessoa leva para 

infectar 1,2 pessoas) são 420 mil novos casos, o que, pelas estatísticas conhecidas, 

corresponderiam a mais de 10 mil mortes.  

Tabela 1 - Simulação de contágios para Rt = 1,2 

 

 

A seguir, o mapa de calor com os números de reprodução efetivo estimados pelo estudo a partir 

dos dados das secretarias estaduais (Rt). 

 

 

Figura 1 - evolução das taxa de Reprodução Efetiva (Rt) no Brasil2 

 
2 Apresentação feita pelo Prof. Tarcísio Marciano da Rocha Filho em live realizada pela Anesp no dia 
23 de novembro de 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=hhPalfmvDVo 

https://www.youtube.com/watch?v=hhPalfmvDVo


 

 

Como podemos ver, a taxa de contágio tem aumentado muito rapidamente. Em duas semanas, 

o número de estados com  Rt acima de 1 (um) passou de dois para treze. A área amarela, que 

representa Rt,max<1, também diminuiu consideravelmente.  

Em outra representação,  a figura 2 apresenta o Rt de cada estado, com as respectivas margens 

de erro. O Rt do Distrito Federal se aproxima de 1 (um). Na mesma direção, estudo do Imperial 

College, de Londres, utilizando dados disponibilizados pelo governo brasileiro, mostrou que a 

taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está tão alto quanto estava em maio, em 1,33.  

 

 

 

Figura 2 - Reprodução Efetiva (Rt) por UF4 

 

 
3 https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-transmissao-da-covid-no-brasil-e-a-maior-
desde-maio-diz-imperial-college,70003526212 
4 Apresentação feita pelo Prof. Tarcísio Marciano da Rocha Filho em live realizada pela Anesp no dia 
23 de novembro de 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=hhPalfmvDVo 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-transmissao-da-covid-no-brasil-e-a-maior-desde-maio-diz-imperial-college,70003526212
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-transmissao-da-covid-no-brasil-e-a-maior-desde-maio-diz-imperial-college,70003526212
https://www.youtube.com/watch?v=hhPalfmvDVo


 

 

3. O que se sabe sobre a transmissão da covid-19 e o risco dos ambientes fechados 

Nos últimos meses, à medida em que se aprende mais sobre a dinâmica de transmissão do vírus 

da Covid-19, diversas matérias na imprensa nacional e internacional alertam para o risco 

representado pelos ambientes fechados e mal ventilados5. A mudança de percepção sobre a via 

prioritária de transmissão do vírus deriva de inúmeras evidências científicas recentes, que 

já constituem status de consenso científico6. 

Em estudo elaborado pela equipe de resposta à covid-19 do Ministério da Saúde, Trabalho e 

Seguridade Social do Japão, em abril de 2020, especificamente sobre a transmissão da doença 

em ambientes fechados, foram examinados 110 casos de transmissão do vírus naquele país. 

Foram comparados casos de transmissão em academias, restaurantes, hospitais e um festival. 

Os pesquisadores concluíram que a chance de um caso primário transmitir a Covid-19 num 

ambiente fechado é 18,7 vezes maior do que em ambientes abertos7. 

Ao contrário de muitos protocolos ainda vigentes no Brasil, tanto a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), quanto o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), autoridade norte-

americana responsável pelo monitoramento, controle e prevenção de doenças dos EUA, 

passaram a adotar protocolos que reconhecem o papel da via de transmissão da Covid-19 por 

aerossóis: 

 
5 A título de exemplo, as reportagens a seguir.  “The Coronavirus Is Airborne Indoors. Why Are We 
Still Scrubbing Surfaces?”, The New York Times, em 18/11/2020. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/asia/covid-cleaning.html. “How Exactly Do You Catch 
Covid-19? There Is a Growing Consensus”. The Wall Street Journal, 16/06/2020. Disponível em: 
https://www.wsj.com/articles/how-exactly-do-you-catch-covid-19-there-is-a-growing-consensus-
11592317650. “COVID-19 Is Transmitted Through Aerosols. We Have Enough Evidence, Now It Is 
Time to Act”. Time Magazine, em 25/08/2020. Disponível em: https://time.com/5883081/covid-19-
transmitted-aerosols/ . “Cientistas alertam sobre evidências ‘avassaladoras ’de transmissão de 
coronavírus por via aérea”, El País, 05/10/2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-
10-05/cientistas-alertam-sobre-evidencias-avassaladoras-de-transmissao-de-coronavirus-por-via-
aerea.html. “Cientistas reconhecem transmissão de coronavírus pelo ar e reforçam necessidade de 
máscara”. Folha de S. Paulo, em 07/07/2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/cientistas-reconhecem-transmissao-de-
coronavirus-pelo-ar-e-reforcam-necessidade-de-mascara.shtml  
6 Vide a seguinte publicação, em um dos mais importantes periódicos médicos do mundo: Alwan, 
Nisreen A. et al. (2020). Scientific consensus on the COVID-19 pandemic: we need to act now. The 
Lancet, Vol. 396, n. 10260, E71-72, 31 de outubro. Disponível em: 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext. No mesmo 
sentido, Morawska, Lidia et al (2020). It Is Time to Address Airborne Transmission of Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19). Clinical Infectious Diseases. Disponível em: 
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798 
7 Nishiura, Hiroshi et al. (2020) Closed environments facilitate secondary transmission of coronavirus 
disease 2019 (COVID-19). Preprint no MedRxiv. Disponível em: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.28.20029272v2  

https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/asia/covid-cleaning.html
https://www.nytimes.com/2020/11/18/world/asia/covid-cleaning.html
https://www.wsj.com/articles/how-exactly-do-you-catch-covid-19-there-is-a-growing-consensus-11592317650
https://www.wsj.com/articles/how-exactly-do-you-catch-covid-19-there-is-a-growing-consensus-11592317650
https://www.wsj.com/articles/how-exactly-do-you-catch-covid-19-there-is-a-growing-consensus-11592317650
https://time.com/5883081/covid-19-transmitted-aerosols/
https://time.com/5883081/covid-19-transmitted-aerosols/
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-10-05/cientistas-alertam-sobre-evidencias-avassaladoras-de-transmissao-de-coronavirus-por-via-aerea.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-10-05/cientistas-alertam-sobre-evidencias-avassaladoras-de-transmissao-de-coronavirus-por-via-aerea.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-10-05/cientistas-alertam-sobre-evidencias-avassaladoras-de-transmissao-de-coronavirus-por-via-aerea.html
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/cientistas-reconhecem-transmissao-de-coronavirus-pelo-ar-e-reforcam-necessidade-de-mascara.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/cientistas-reconhecem-transmissao-de-coronavirus-pelo-ar-e-reforcam-necessidade-de-mascara.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/07/cientistas-reconhecem-transmissao-de-coronavirus-pelo-ar-e-reforcam-necessidade-de-mascara.shtml
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32153-X/fulltext
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.28.20029272v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.28.20029272v2


 

 

 “Algumas infecções podem ser transmitidas pela exposição ao vírus em 

pequenas gotículas e partículas que podem permanecer no ar por minutos a 

horas. Esses vírus podem infectar pessoas que estão a mais de 2 metros de 

distância da pessoa infectada ou depois que essa pessoa deixou o local. Esse 

tipo de disseminação é conhecido como transmissão pelo ar e é uma forma 

importante de disseminação de infecções como tuberculose, sarampo e 

catapora. Há evidências de que, sob certas condições, as pessoas com covid-

19 infectaram outras que estavam a mais de 2 metros de distância. Essas 

transmissões ocorreram em espaços fechados com ventilação 

inadequada.”8.(grifos nossos) 

  

Os aerossóis são pequenas partículas aéreas liberadas quando as pessoas falam, cantam ou 

gritam, que podem permanecer por um longo tempo flutuando em ambientes e carregar consigo 

partículas virais9. 

Fundamental é salientar que a distinção entre gotículas e aerossóis, no que diz respeito à 

transmissão da Covid-19, trata-se de uma convenção arbitrária, uma vez que as partículas 

expelidas pela boca e pelo nariz das pessoas são de vários tamanhos diferentes, num continuum. 

Sabe-se, ademais, que mesmo pessoas assintomáticas, mas portadoras do vírus, podem 

disseminá-lo por meio dessas exalações, ainda que não estejam tossindo ou espirrando, 

meramente por meio da fala. Ou seja, uma vez reconhecido que a doença pode ser transmitida 

tanto por gotículas quanto por aerossóis, as medidas necessárias para a prevenção exigem um 

maior grau de atenção à variável “ventilação dos ambientes”. Na medida do possível, 

ambientes fechados com qualquer tipo de aglomeração de pessoas, especialmente por um longo 

tempo, devem ser evitados. 

Estudo feito por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade Nacional de Jeonbuk, 

da Coréia do Sul, e publicado no Jornal Coreano de Ciências Médicas, corrobora a preocupação 

sobre a transmissão por aerossóis em ambientes fechados, inclusive em situações com grande 

 
8 Tradução livre das orientações do CDC disponíveis em https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html  
9 Abuheghazy, M. et al. (2020) Numerical investigation of aerosol transport in a classroom with 
relevance to COVID-19. Physics of Fluids, Vol. 32, n. 103311. Disponível em: 
https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0029118  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0029118


 

 

distanciamento entre indivíduos (maior do que dois metros). Os pesquisadores investigaram, 

em um surto local ocorrido em 17 de junho, três casos de pessoas que apresentaram a covid-19 

após ir a um restaurante da cidade. A conclusão foi de que o primeiro desses indivíduos 

transmitiu para os outros dois, que estavam a 4,8m e 6,5m de distância, por meio do ar, com 

tempo de exposição de apenas cinco minutos em um dos casos10. 

Nesse sentido, a recomendação da OMS sobre ventilação e ambientes de trabalho destaca:  

“Em todos os locais de trabalho, escolas e alojamentos turísticos, deve haver 

ar fresco e limpo. A OMS recomenda um aumento da taxa de ventilação 

por meios naturais ou mecânicos, de preferência sem recirculação do ar. 

Em caso de recirculação de ar, os filtros devem ser limpos regularmente, 

especialmente para trabalhos que coloquem o indivíduo em médio ou alto 

risco de exposição à covid-19.”11 (grifos nossos) 

Não por acaso, uma abordagem com base em evidências científicas mais recentes, que é aquela 

adotada por grupo de pesquisa com especialistas das Universidades de Oxford e do 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) sugeriu em agosto a adoção de uma “matriz de 

risco”12, na qual as variáveis mais relevantes são (i) o fato de as pessoas estarem ou não 

utilizando máscaras; (ii) o fato de o ambiente estar ou não aglomerado; (iii) o fato de o ambiente 

ser ou não bem ventilado; (iv) a duração do tempo de exposição ao ambiente e (v) a conduta 

das pessoas, a depender se estão em silêncio ou não. Uma tradução dessa matriz de risco, 

publicada no prestigioso periódico médico BMJ (British Medical Journal), pode ser consultada 

abaixo: 

 
10 Kwon, Keun-Sang et. al. "Evidence for long-distance droplet transmission of SaRS-CoV-2 by direct 
air flow in a restaurant in Korea". Journal of Korean Medical Science. 2020. Disponível em 
https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2020.35.e415 
11 Tradução livre das orientações da OMS disponíveis em: https://www.who.int/news-room/q-a-
detail/coronavirus-disease-covid-19-ventilation-and-air-conditioning-in-public-spaces-and-buildings  
12 Jones, Nicholas R. et al. (2020) Two metres or one: what is the evidence for physical distancing in 
covid-19? BMJ, Vol. 370. Disponível em: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223  

https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2020.35.e415
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ventilation-and-air-conditioning-in-public-spaces-and-buildings
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-ventilation-and-air-conditioning-in-public-spaces-and-buildings
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223


 

 

 

Figura 3 - Risco de transmissão do vírus em diferentes cenários 

Pode-se facilmente verificar que em boa parte dos ambientes de trabalho presencial em questão, 

em que há concentração de pessoas em salas compartilhadas por um longo tempo – 

correspondente ao turno de trabalho, ainda que em jornada reduzida – sem circulação cruzada 

de ar natural, mas, ao contrário, com poucas janelas ou alimentados por ar condicionado 

central, e com pessoas falando ao telefone ou em reuniões, correspondem ao maior nível de 

risco da matriz, a cor vermelha, ainda que as pessoas estejam utilizando obrigatoriamente 

máscaras faciais. 

É importante ressaltar que outra consequência disso é que várias das medidas que vêm sendo 

preconizadas para profilaxia da doença em edifícios públicos – tais como a disponibilização de 

álcool gel, a instalação de biombos de acrílico entre as estações de trabalho etc., podem não ser 

suficientes para não expor as pessoas a risco de saúde. Diante disso, constata-se que num 

ambiente fechado e mal ventilado, ou com recirculação de ar pelo ar condicionado central, uma 



 

 

distância de 1 ou 2 metros pode prevenir da contaminação por gotículas, mas é ineficaz para a 

proteção contra a contaminação pela via de aerossóis. 

4. O impacto do serviço público no isolamento social e na disseminação do vírus  

Segundo o Atlas do Estado Brasileiro, produzido pelo IPEA13, havia em 2017 no Brasil 11,37 

milhões de vínculos de trabalho no setor público14, sendo 6,52 milhões no nível municipal, 

3,67 milhões no nível estadual e 1,18 milhão no nível federal. Os vínculos públicos 

representam 17,1% do total de vínculos formais no Brasil15, mas o peso varia de estado para 

estado. Dez estados têm mais de 30% dos vínculos formais com o setor público (RR, AP, AC, 

TO, DF, PB, PI, MA, PA, AM).  

Os estados que têm maior participação do nível federal no total do serviço público são: Distrito 

Federal, que tem 13,52% dos vínculos públicos no nível federal (400 mil vínculos); Roraima, 

com 1,63% (8,53 mil vínculos); Amapá, com 1,25% (9,93 mil vínculos); e Rio de Janeiro, com 

1,15% (192,3 mil vínculos).  

Quanto maior a participação dos vínculos públicos no total de vínculos, maior o impacto da 

decisão sobre o trabalho presencial ou remoto dos servidores públicos na circulação de pessoas. 

No Distrito Federal, que tem uma população estimada de 3 milhões de pessoas, o retorno ao 

trabalho presencial de todos os servidores públicos coloca em circulação quase 500 mil 

pessoas, aproximadamente 17% do total de pessoas que vivem em Brasília.  

A Instrução Normativa 109/2020, do Ministério da Economia, não diz quais são as condições 

sanitárias e de atendimento de saúde pública que viabilizariam a retomada, deixando a 

responsabilidade por essa decisão para a autoridade máxima de cada órgão. Também estabelece 

algumas condições para o retorno, tais como o limite a 50% da capacidade, uma melhor 

distribuição física da força de trabalho para aumentar a distância entre as pessoas e critérios de 

priorização de pessoas para o trabalho remoto a partir da autodeclaração do servidor em relação 

a fatores de risco.  

Embora a IN 109/2020 seja aplicável apenas ao Poder Executivo Federal, por ser um órgão 

central, acaba servindo de referência para outros poderes e níveis. Ao sinalizar que o retorno 

presencial é um objetivo a ser perseguido, ela estimula o retorno presencial mesmo nos casos 

 
13 https://www.ipea.gov.br/atlasestado/ 
14 Uma pessoa pode ter mais de um vínculo. São 9,9 milhões de pessoas.  
15 53 milhões de vínculos com o setor privado. 

https://www.ipea.gov.br/atlasestado/


 

 

em que as atividades poderiam ser feitas remotamente sem prejuízo para o serviço público. A 

situação é ainda mais crítica quando se considera a omissão da IN 109/2020 em relação às 

condições sanitárias e de atendimento de saúde pública a serem observadas pelas autoridades 

máximas de cada órgão.  

Há critérios para aferir a gravidade da pandemia em cada localidade que poderiam constar na 

IN 109/2020. A Alemanha, por exemplo, utiliza três critérios para avaliar a situação: a taxa de 

reprodução efetiva (Rt), a taxa de novos casos por semana e a taxa de ocupação de leitos de 

UTI, conforme a imagem abaixo.  

 

Figura 4 - Critérios da Alemanha para a classificação da gravidade da pandemia16 

 

Trouxemos o exemplo da Alemanha para demonstrar que é possível definir critérios objetivos 

para orientar a ação de cada órgão. Se os critérios alemães fossem aplicados ao Brasil, nenhum 

estado brasileiro estaria no cenário verde e deveriam estar submetidos a algum tipo de restrição 

de circulação. O Distrito Federal, por exemplo, com o número de novas infecções por semana 

em 122 por 100 mil habitantes e a taxa de ocupação dos leitos de UTI em 44%, estaria 

enquadrado no grupo vermelho.  

 
16 Extraído de apresentação feita pelo Prof. Tarcísio Marciano da Rocha Filho em live realizada pela 
Anesp no dia 23 de novembro de 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=hhPalfmvDVo 

https://www.youtube.com/watch?v=hhPalfmvDVo


 

 

Como afirmar que há condições sanitárias e de atendimento de saúde que justifiquem o retorno 

ao trabalho presencial, principalmente de atividades que podem ser desempenhadas 

remotamente sem prejuízo?  

5. Como está o trabalho remoto no governo federal? 

Anterior à IN 109/2020, a Instrução Normativa nº 19/202017, de 12 de março de 2020, da 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia (SGP/ME), 

estabeleceu "orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19)." 

Após sua publicação, os órgãos da administração pública federal – alguns antes, outros depois 

– tomaram medidas para permitir que todos ou parte significativa de seus servidores adotassem 

o teletrabalho como formato de atuação durante a pandemia, com o objetivo de atender as 

diretrizes de restrição de locomoção para evitar propagação do vírus nos ambientes de trabalho, 

meios de transporte e nos lares dos trabalhadores. O mesmo fenômeno ocorreu no setor 

privado, com diversas empresas adotando o home office parcial ou integral para seus 

colaboradores. 

Dados divulgados pelo Ministério da Economia em 30 de julho de 2020 evidenciaram que 

357.767 servidores públicos federais estavam em teletrabalho àquela época. Isso representava 

95% dos servidores da rede federal de educação e 49% dos servidores federais dos demais 

órgãos18. 

Para manter o clima organizacional e permitir melhor atuação de seus quadros, diversos órgãos 

adotaram estratégias distintas de apoio, engajamento, integração e motivação entre os 

servidores durante o trabalho remoto. A título de exemplo, cita-se o Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (Cade) que disponibilizou equipamentos e mobiliário aos servidores que 

precisassem; adquiriu periféricos necessários para o teletrabalho; organizou um processo de 

 
17 BRASIL. Instrução Normativa nº 19/2020 de 12/03/2020. Disponível em 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008  
18 "Novas regras para o trabalho remoto são divulgadas pelo governo". Governo Federal do Brasil. 
Brasília, 30/07/2020. Disponível em https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-
previdencia/2020/07/novas-regras-para-o-trabalho-remoto-sao-anunciadas-pelo-
governo#:~:text=Um%20balan%C3%A7o%20divulgado%20pelo%20Minist%C3%A9rio,%C3%B3rg%
C3%A3os%20est%C3%A3o%20em%20teletrabalho%20atualmente.  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/07/novas-regras-para-o-trabalho-remoto-sao-anunciadas-pelo-governo%23:~:text=Um%2520balan%25C3%25A7o%2520divulgado%2520pelo%2520Minist%25C3%25A9rio,%25C3%25B3rg%25C3%25A3os%2520est%25C3%25A3o%2520em%2520teletrabalho%2520atualmente
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/07/novas-regras-para-o-trabalho-remoto-sao-anunciadas-pelo-governo%23:~:text=Um%2520balan%25C3%25A7o%2520divulgado%2520pelo%2520Minist%25C3%25A9rio,%25C3%25B3rg%25C3%25A3os%2520est%25C3%25A3o%2520em%2520teletrabalho%2520atualmente
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/07/novas-regras-para-o-trabalho-remoto-sao-anunciadas-pelo-governo%23:~:text=Um%2520balan%25C3%25A7o%2520divulgado%2520pelo%2520Minist%25C3%25A9rio,%25C3%25B3rg%25C3%25A3os%2520est%25C3%25A3o%2520em%2520teletrabalho%2520atualmente
https://www.gov.br/pt-br/noticias/trabalho-e-previdencia/2020/07/novas-regras-para-o-trabalho-remoto-sao-anunciadas-pelo-governo%23:~:text=Um%2520balan%25C3%25A7o%2520divulgado%2520pelo%2520Minist%25C3%25A9rio,%25C3%25B3rg%25C3%25A3os%2520est%25C3%25A3o%2520em%2520teletrabalho%2520atualmente


 

 

coleta e entrega de materiais aos servidores; e implementou ações de comunicação interna para 

melhor alinhamento e engajamento das equipes19. 

Os resultados obtidos pelos servidores federais e pela Administração durante o teletrabalho, 

mesmo com a adoção de maneira emergencial, foram muito positivos. Em reunião com 

entidades do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE), o 

Secretário da SGP/ME, Wagner Lenhart, que liderou a elaboração das INs citadas nesta Nota 

Técnica, elogiou abertamente o desempenho dos servidores públicos dizendo que 

"conseguimos manter a Administração Pública funcionando – e muito bem – em meio à crise 

sanitária, com servidores se dedicando e dando continuidade ao trabalho"20.  

Também é notável a redução das despesas no Executivo Federal pela adoção do regime de 

teletrabalho. Segundo o Ministério da Economia, entre abril e agosto, estima-se economia de 

R$ 1,02 bilhão, sendo R$ 859 milhões com despesas de custeio (diárias, passagens, locomoção, 

energia elétrica, cópias e impressões de documentos, serviços de comunicação, água e esgoto) 

e R$ 161 milhões com o pagamento de auxílios21.  

As evidências de bom desempenho e economia motivaram o governo federal a se preparar para 

o trabalho remoto após a pandemia. A Instrução Normativa nº 65/2020 22 , estabelece 

orientações, critérios e procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades do SIPEC 

relativos à implementação de Programa de Gestão, dando diretrizes para que servidores 

públicos que aderirem ao Programa possam atuar em teletrabalho. Nesse sentido, foi 

desenvolvido e disponibilizado para todos os órgãos sistema que permitirá o acompanhamento 

e a gestão do trabalho remoto na administração pública federal23.  

 
19 "Cade se destaca no apoio aos servidores para home office". ANESP. Brasília, 17/07/2020. 
Disponível em http://anesp.org.br/todas-as-noticias/2020/7/16/cade-se-destaca-no-apoio-a-
servidores-para-home-office?rq=teletrabalho  
20 "Servidores surpreendem governo com produtividade na pandemia". Unacon Sindical. Brasília, 
13/08/2020. Disponível em https://unacon.org.br/2020/07/08/servidores-surpreendem-governo-com-
produtividade-na-pandemia/  
21 MARTELLO, Alexandro. "Home office no serviço público gerou economia de R$ 1 bilhão em 5 
meses, diz governo federal". Globo.com. Brasília, 25/09/2020. Disponível em 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/25/home-office-no-servico-publico-gerou-economia-
de-r-1-bilhao-em-5-meses-diz-governo.ghtml  
22 BRASIL. Instrução Normativa nº 65, de 30/07/2020. Disponível em 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395  
23 BARBOSA, Marina. "Sistema que permitirá home office de servidores após a pandemia é lançado". 
Correio Braziliense. Brasília, 13/09/2020. Disponível em 
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/09/4875003-incentivo-ao-home-office-no-pos-
covid.html  

http://anesp.org.br/todas-as-noticias/2020/7/16/cade-se-destaca-no-apoio-a-servidores-para-home-office?rq=teletrabalho
http://anesp.org.br/todas-as-noticias/2020/7/16/cade-se-destaca-no-apoio-a-servidores-para-home-office?rq=teletrabalho
https://unacon.org.br/2020/07/08/servidores-surpreendem-governo-com-produtividade-na-pandemia/
https://unacon.org.br/2020/07/08/servidores-surpreendem-governo-com-produtividade-na-pandemia/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/25/home-office-no-servico-publico-gerou-economia-de-r-1-bilhao-em-5-meses-diz-governo.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/25/home-office-no-servico-publico-gerou-economia-de-r-1-bilhao-em-5-meses-diz-governo.ghtml
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-65-de-30-de-julho-de-2020-269669395
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/09/4875003-incentivo-ao-home-office-no-pos-covid.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/09/4875003-incentivo-ao-home-office-no-pos-covid.html


 

 

Por fim, dados recentes mostram que se de um lado houve preparação do governo federal para 

possibilitar a perenidade do trabalho remoto após a pandemia, do outro há interesse dos 

servidores nesse formato. Estudo feito pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

em parceria com o Center for Advanced Hindsight Government mostrou que 65% dos 

participantes responderam concordar com a frase "No futuro, vou pedir permissão para o 

teletrabalho"24. 

Por ser uma prática nova no poder público na escala em que atingiu durante a pandemia, há 

diversos aspectos sobre o trabalho remoto que precisam ser discutidos e aprofundados, como 

algumas questões relacionadas à igualdade de gênero. Por assumirem a maior responsabilidade 

pelos cuidados e afazeres domésticos, o teletrabalho não reforçaria essa condição feminina, 

podendo significar uma limitação às oportunidades de acesso de mulheres a posições de 

decisão e poder?   

Em resumo, ilustra-se que: 1. o teletrabalho – formato adotado pela maioria, se não todos, dos 

órgãos durante a pandemia – não só mostrou ser eficiente do ponto de vista do desempenho e 

das entregas para a população, mas também da economia de recursos públicos, que podem ser 

convertidos em investimentos em políticas públicas ou infraestrutura, por exemplo; 2. o 

governo federal preparou medidas para viabilizar o teletrabalho mesmo após a pandemia; e 3. 

mesmo com os desafios que o modelo traz, o trabalho remoto teve boa aceitação dentre os 

servidores públicos, a ponto de motivar parcela significativa a considerar mantê-lo mesmo após 

o fim da pandemia. 

Com a pandemia em evolução, por que obrigar o retorno presencial de atividades e servidores 

que conseguem desempenhar, com eficiência, seus trabalhos de maneira remota? 

6. Conclusões 

O Brasil começou a acompanhar a pandemia de covid-19 no começo de 2020. Em março, 

começaram as primeiras medidas de isolamento social, a construção de hospitais de campanha, 

a destinação exclusiva de leitos para covid-19, uso obrigatório de máscaras, fechamento de 

 
24 "Pesquisa do Instituto do economista Dan Ariely ajudou a desenhar regras de teletrabalho para 
servidores federais". InfoMoney. São Paulo, 04/10/2020. Disponível em 
https://www.infomoney.com.br/negocios/pesquisa-do-instituto-do-economista-dan-ariely-ajudou-a-
desenhar-regras-de-teletrabalho-para-servidores-federais/  

https://www.infomoney.com.br/negocios/pesquisa-do-instituto-do-economista-dan-ariely-ajudou-a-desenhar-regras-de-teletrabalho-para-servidores-federais/
https://www.infomoney.com.br/negocios/pesquisa-do-instituto-do-economista-dan-ariely-ajudou-a-desenhar-regras-de-teletrabalho-para-servidores-federais/


 

 

escolas. O número de casos e mortes aumentou até agosto, quando começou a estabilizar e 

reduzir.  

A queda no número de casos foi vista como um alento por um país cansado das limitações 

impostas pela pandemia. Escolas fechadas, reuniões sociais limitadas, rendimento caindo, 

desemprego em alta, eleições municipais em curso, as desigualdades gritando. Sem 

medicamentos, tratamentos preventivos ou vacina, o isolamento social é a medida mais segura 

para o controle da contaminação e, consequentemente, do número de mortes. No entanto, a 

taxa de isolamento reduziu bastante ao longo do ano, como é possível observar nas imagens 

por região abaixo: 

Figura 5 - Percentual de tempo em casa ao longo do tempo, medida de isolamento social25 

 
25 Extraído de apresentação feita pelo Prof. Tarcísio Marciano da Rocha Filho em live realizada pela 
Anesp no dia 23 de novembro de 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=hhPalfmvDVo 

https://www.youtube.com/watch?v=hhPalfmvDVo


 

 

 

O relaxamento das medidas de distanciamento está levando a uma elevação no número de 

novos casos, na taxa de reprodução efetiva Rt, no aumento na taxa de ocupação de leitos de 

UTI e no aumento no número de mortes.  

Hoje, sabe-se muito mais sobre o vírus que no início do ano. Sabe-se, por exemplo, que ele se 

dissemina pelo ar, não só por meio de gotículas de saliva que saem da boca pela respiração, 

como também por aerossóis. Sabe-se que a contaminação é menor se todos usam máscara, que 

o risco aumenta quanto mais tempo ficamos expostos ao vírus, que ambientes abertos são 

relativamente seguros, que ambientes fechados são muito perigosos, que manter a distância é 

importante mas não suficiente em ambientes mal ventilados, e que falar alto aumenta a 

quantidade de partículas do vírus que vão para o ar.  

Há boas notícias sobre as diversas vacinas em desenvolvimento.  Algumas já concluíram a fase 

de testes e comprovaram a eficácia em valores bem acima do que seria considerado adequado. 

A perspectiva é  ter vacinação em grande escala já no primeiro semestre de 2021.  

Neste cenário, a recomendação é: quem tem condição de ficar em casa, deve ficar. Quanto 

menos contato social, menos gente se contamina. O trabalho presencial é uma fonte grave de 

contágio: a pessoa vai ao trabalho de carro ou transporte coletivo e fica em um ambiente 

fechado com outras pessoas por muito tempo. Medidas de precaução como distanciamento, 

ampliação da ventilação, uso de máscara, redução de horário e mudanças nos horários de 

entrada e saída são ações que contribuem a reduzir os riscos, mas não se compara ao trabalho 

em casa. Se a atividade pode ser desempenhada a distância sem prejuízo para o serviço, esse 

risco é totalmente desnecessário.  

Cada um de nós tem uma responsabilidade individual e coletiva no combate à pandemia. Quem 

pode trabalhar remotamente ajuda quem não tem essa opção. Cada organização, pública ou 

privada, deve identificar quais atividades podem ser realizadas remotamente e quais exigem 

presença física, privilegiando a modalidade remota para tudo que for possível enquanto a 

situação não estiver segura.  

A Instrução Normativa 109/2020, do Ministério da Economia, que está em vigor, não aponta 

nessa direção. Ela autoriza o retorno ao trabalho presencial por uma decisão da autoridade 

máxima do órgão, sem exigir deles uma análise sobre o que é essencial ser feito 

presencialmente e o que pode ser realizado, sem prejuízo, remotamente.   



 

 

A IN fala de “condições sanitárias e de atendimento de saúde pública” que viabilizem o retorno, 

mas não diz quais são essas condições. O DF, com uma taxa de 122 novos casos por semana 

para cada 100 mil habitantes, uma taxa de ocupação de UTI de 44% e uma taxa de reprodução 

efetiva Rt acima de 1, pode ser considerado com uma “condição sanitária e de atendimento de 

saúde pública” que viabilize o retorno presencial? E no Acre, que tem uma de reprodução 

efetiva Rt de 1,3, há condição sanitária para o retorno presencial? Esses parâmetros precisam 

ser estabelecidos.  

Sem critérios claros, cada órgão define suas regras. O que temos visto são situações 

completamente diferentes em um mesmo território. O Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento determinou a volta presencial de todos servidores; por outro lado, o Banco 

Central emitiu uma resolução que diz que o retorno presencial será opcional, mas somente a 

partir de janeiro. Ambos órgãos estão submetidos às mesmas condições sanitárias e de 

atendimento de saúde pública, sendo que para um a situação viabiliza o retorno e para outro, 

não. Qual a diferença? 

Se o serviço público adotasse critérios similares aos adotados pela Alemanha, não teríamos 

nenhum estado em situação confortável em todos critérios. Mesmo estados que estão com uma 

taxa de reprodução efetiva abaixo de 1, como é o caso do DF, têm ainda um elevado número 

de novos casos e taxa de ocupação de UTI acima do nível considerado adequado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À luz dessas informações, a ANESP solicita ao Ministério da Economia a suspensão da IN 

109/2020, até que seja revista nos seguintes termos: 

1. Exigir que cada órgão liste as atividades que não podem ser desempenhadas de 

maneira remota e o motivo;  

2. Estabelecer critérios para definir se há condições sanitárias e de atendimento da saúde 

pública que deverão ser observados, sendo os indicadores utilizados pela Alemanha um 

bom parâmetro;  

3. Enquanto a pandemia não estiver totalmente controlada, a partir dos critérios 

definidos, as atividades que podem ser realizadas remotamente devem ser feitas 

remotamente;  

4. Atividades que comprovadamente só podem ser realizadas presencialmente estão 

autorizadas a retornar, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. 

 

Brasília, 07 de dezembro de 2020. 

 

ANESP – Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental 


