
 

 

Ofício nº 153/2022/DAJ/PRESIDÊNCIA   Brasília/DF, de 20 de outubro de 2022 

 

 

Ao Senhor Secretário Especial da Receita Federal do Brasil 

Julio Cesar Vieira Gomes 
Secretaria da Receita Federal do Brasil – Ministério da Economia 
Esplanada dos Ministérios – Bloco P – CEP 70048-900 - Brasília/DF 

Assunto: Portaria SGP/SEDGG/ME nº 12.735, de 2021. Compensação. Trabalho remoto. 

Servidores do grupo de risco. Cumprimento de ordem judicial. 

 

 

Prezado Senhor Secretário, 

 

 

 

 

 

 

 

SINDIRECEITA – SINDICATO NACIONAL DOS ANALISTAS-

TRIBUTÁRIOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, entidade representativa da categoria 

dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, 

com registro no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Títulos e Documentos sob o nº 

2.416, Livro A-7 e no Ministério do Trabalho sob o nº 46206.000689/2009-11, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 37.116.985/0001-25, por seu presidente eleito para o triênio 2020/2022, 

Antônio Geraldo de Oliveira Seixas, regularmente inscrito sob o CPF nº 410.163.434-34, 

ambos com endereço comercial sito no SHCGNCR 702/703, bloco “E”, loja nº 37, Brasília - 

DF, telefone (61) 3963-0088, vem, perante V.Sa., vem expor e requerer o que se segue: 



 

O Sindireceita conquistou, para os seus filiados, tutela jurisdicional 

antecipada nos autos da ação judicial nº 1035073-64.2022.4.01.3400, a qual determina a 

manutenção do trabalho remoto aos Analistas-Tributários pertencentes ao grupo de risco, a 

suspensão dos efeitos do art. 3º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 36/2022 e 

manutenção da vigência da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90/2021, que 

estabelece o retorno gradual dos substituídos pertencentes ao grupo de risco, conforme 

interpretação dada ao caso em concreto. 

Cumpre lembrar que a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 36/2022 

determina o retorno de todos os servidores públicos federais ao trabalho presencial a partir 

do dia 6 de junho de 2022 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-

sgp/sedgg/me-n-36-de-5-de-maio-de-2022-398070016). Portanto, a tutela jurisdicional 

citada suspendeu essa determinação administrativa, mantendo-se vigente a determinação 

anterior, prevista na Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90/2021 

(https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-

de-2021-349566093), para que permaneçam em trabalho remoto os servidores que se 

enquadram em alguma das situações abaixo (art. 4º): 

I - servidores e empregados públicos que apresentem as condições ou 

fatores de risco descritos abaixo: 

a) idade igual ou superior a 60 anos; 

b) tabagismo; 

c) obesidade; 

d) miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, 

miocardiopatia isquêmica etc.); 

e) hipertensão arterial; 

f) doença cerebrovascular; 

g) pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, 

DPOC); 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-36-de-5-de-maio-de-2022-398070016
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-36-de-5-de-maio-de-2022-398070016
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgp/sedgg/me-n-90-de-28-de-setembro-de-2021-349566093


 

h) imunodepressão e imunossupressão; 

i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

j) diabetes melito, conforme juízo clínico; 

k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 

l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele); 

m) cirrose hepática; 

n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e 

o) gestação. 

II - servidores e empregados públicos na condição de pais, padrastos ou 

madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em idade 

escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas 

presenciais ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais ou 

guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência 

apto a prestar assistência. 

Contudo, o Sindireceita tomou conhecimento de que a RFB/COGEP 

entende que o recesso para comemoração das festas de final dos anos de 2019, 2020 e 

2021 (Natal e Ano Novo) deverá ser compensado a partir do retorno ao trabalho presencial, 

mediante antecipação do início da jornada de trabalho ou de sua postergação, ou da adesão 

ao Programa de Gestão, mediante aumento das metas calculadas em horas para cada 

atividade, com prazo final para compensação em 31/10/2022; bem como entende que “na 

decisão judicial não há menção a tratamento diferenciado a ser conferido à compensação 

de recesso de final de ano para os servidores abrangidos pela ação e que, atualmente, não 

há outro meio administrativo de compensação, além do previsto na Portaria 

SGP/SEDGG/ME nº 12.735, de 2021.” 

Confira-se o que diz a orientação da COGEP repassada às suas projeções 

em todas as regiões fiscais: 

A orientação tem sido nos termos da Portaria SGP/SEDGG/ME nº 12.735, de 
26 de outubro de 2021, expedida pela Secretaria de Gestão e Desempenho 
de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 



 

Digital do Ministério da Economia, na qualidade de órgão central do Sistema 
de Pessoal Civil da Administração Pública Federal (SIPEC).  A referida 
Portaria dispõe que o recesso para comemoração das festas de final de ano 
(Natal e Ano Novo) deverá ser compensado a partir do retorno ao trabalho 
presencial, mediante antecipação do início da jornada de trabalho ou de sua 
postergação, ou da adesão ao Programa de Gestão, mediante aumento das 
metas calculadas em horas para cada atividade, com prazo final para 
compensação em 31/10/2022. 

Convém ressaltar que que os órgãos setoriais, seccionais e os correlatos do 
SIPEC estão vinculados às manifestações do órgão central, a quem compete 
o estudo, formulação de diretrizes, orientação normativa, coordenação, 
supervisão, controle e fiscalização específica de assuntos concernentes à 
Administração Federal, conforme preceito do art. 30 do Decreto-Lei nº 200, 
de 5 de fevereiro de 1962, do Decreto nº 67.326, de 5 de outubro de 1970, e 
do art. 6º da Orientação Normativa  nº 7, de 17 de outubro de 2012. Desse 
modo, a orientação tem sido nos termos da portaria supracitada, com a 
possibilidade de compensação mediante adesão ao Programa de Gestão e 
manutenção do desenvolvimento das atividades de forma remota. 

Cabe ressaltar que na decisão judicial não há menção a tratamento 
diferenciado a ser conferido à compensação de recesso de final de ano para 
os servidores abrangidos pela ação e que, atualmente, não há outro meio 
administrativo de compensação, além do previsto na Portaria 
SGP/SEDGG/ME nº 12.735, de 2021. 

Edilene Pereira Medeiros 
Chefe da Divisão de Cadastro e Acompanhamento Funcional 
Coordenação de Administração de Pessoas 
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas 

 

Ora, a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 12.735, de 26 de outubro de 2021 

(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgp/sedgg/me-n-12.735-de-26-de-outubro-de-

2021-355249603) afirma que o recesso deverá ser compensado a partir do retorno ao 

presencial para aqueles agentes públicos em trabalho remoto por força de medidas de 

proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente da COVID-19, confira-se o inciso III do art 1º: 

Art. 1º [...]. III - para os agentes públicos em trabalho remoto por força de 
medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente da COVID-19 NO PERÍODO DE 
COMPENSAÇÃO DE QUE TRATA ESTA PORTARIA, O RECESSO 
DEVERÁ SER COMPENSADO A PARTIR DO SEU RETORNO AO 
TRABALHO PRESENCIAL, ou da sua adesão ao Programa de Gestão, na 
forma dos incisos I e II respectivamente. (Destacamos). 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgp/sedgg/me-n-12.735-de-26-de-outubro-de-2021-355249603
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sgp/sedgg/me-n-12.735-de-26-de-outubro-de-2021-355249603


 

Da mesma forma, excepcionalmente, os recessos de 2019, 2020 e 2021 

deverão ser compensados a partir do retorno do servidor ao trabalho presencial ou da 

adesão ao Programa de Gestão. O prazo final fixado para essa compensação em 

31/10/2022 é aplicado somente para os casos em que já houve o retorno do servidor 

ao trabalho presencial ou sua adesão ao Programa de Gestão.  

Art. 2º Excepcionalmente, os recessos de 2019, 2020 e 2021 deverão ser 
compensados a partir do retorno do servidor ao trabalho presencial ou 
da adesão ao Programa de Gestão, com prazo final em 31 de outubro de 
2022, independentemente da acumulação de compensação dos respectivos 
períodos. 

 

A leitura conjunta dos dois dispositivos (inciso III do art 1º e art 2º) Portaria 

SGP/SEDGG/ME nº 12.735/2021 afasta qualquer interpretação que force o retorno 

precipitado dos servidores com comorbidades, amparados por tutela jurisdicional para a 

preservação de sua saúde e da saúde coletiva, ao trabalho presencial apenas para se fazer 

uma compensação de horas trabalhadas em função de recesso permitido pela própria 

administração. 

Se não há retorno dos servidores do grupo de risco ao trabalho presencial, 

por determinação judicial inclusive, a compensação decorrente dos recessos de fim de ano 

somente poderá ocorrer APÓS a volta à normalidade de suas atividades presenciais ou sua 

adesão ao Programa de Gestão da RFB. 

Fazer os servidores do chamado grupo de risco retornar ao trabalho 

presencial em um contexto de aumento da transmissão é atentar contra a saúde destes 

servidores e dos demais, é vilipendiar o texto constitucional. É expor esses servidores de 

forma desarrazoada e desnecessária ao perigo, uma vez que o trabalho está sendo 

desenvolvido de forma remota. 

Não se dúvida que, para o fortalecimento de nossa economia, o retorno das 

atividades essenciais do Estado é primordial, contudo, este retorno não pode ocorrer de 

forma açodada e deve haver ponderação entre a relevância da vida, saúde e a economia.  



 

O cuidado e o zelo àqueles que são considerados de grupo de risco 

não combina com o retorno ao trabalho presencial a ser realizado apenas para a 

compensação do período de recesso dos anos de 2019 a 2021. 

O trecho da orientação da COGEP que informa que na decisão judicial não 

há menção a tratamento diferenciado a ser conferido à compensação de recesso de final 

de ano para os servidores abrangidos pela ação pode ser objetivamente e gramaticalmente 

observada, mas não se coaduna com o que prescreve a Constituição ou a decisão proferida 

pelo Poder Judiciário aos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, nos autos da 

ação judicial nº 1035073-64.2022.4.01.3400, confira-se, respectivamente: 

Orientação da COGEP: 
Cabe ressaltar que na decisão judicial não há menção a tratamento 
diferenciado a ser conferido à compensação de recesso de final de ano para 
os servidores abrangidos pela ação e que, atualmente, não há outro meio 
administrativo de compensação, além do previsto na Portaria 
SGP/SEDGG/ME nº 12.735, de 2021. 
 

Constituição Federal:  
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado. 

A decisão judicial: 

“Não tenho a menor dúvida que para o fortalecimento de nossa economia, o 
retorno das atividades essenciais do Estado é primordial, contudo, a 
ponderação quanto à vida e à saúde também devem ser levadas em 
consideração. O cuidado e o zelo àqueles que são considerados de 
grupo de risco, ao meu entender, devem ser mantidos, até pelo fato, friso, 
de continuarem trabalhando em regime de teletrabalho, não causando 
nenhum tipo de prejuízo ao serviço público pátrio. O que nós temos, na 
verdade, é a observância de proteção à saúde do próximo, dever do Estado 
e bem reconhecido pela nossa Corte Suprema”. 

 

Não faz sentido e está desprovido de qualquer razoabilidade a 

Administração da RFB fazer cumprir a tutela antecipada determinada nos autos da ação 



 

judicial nº 1035073-64.2022.4.01.3400, para que os Analistas-Tributários da RFB em 

situação de vulnerabilidade, filiados ao Sindireceita, permaneçam em trabalho remoto, e, ao 

mesmo tempo, exija que esses mesmos servidores voltem ao trabalho presencial, ainda que 

temporariamente, ou sejam forçados a aderirem ao Programa de Gestão da Instituição, para 

efetuar a compensação dos recessos do fim dos anos de 2019, 2020 e 2021 até o dia 

31/10/2022. 

CONCLUSÃO 

Isto posto, é certo que não há necessidade de revisão de norma prevista na 

Portaria SGP/SEDGG/ME nº 12.735/2021, mas, sim, o cumprimento do comando 

estampado no art. 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90/2021, cujos efeitos 

continuam vigentes para os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, por ordem 

judicial, para que se coadune com esta norma e o comando judiciário. 

Assim, considerando o disposto no inciso III do art. 1º e no art. 2º da Portaria 

SGP/SEDGG/ME nº 12.735, de 26 de outubro de 2021, REQUER-SE que o recesso de 

2019, 2020 e 2021, eventualmente utilizado por Analistas-Tributários da RFB nas 

situações relacionadas no art. 4º da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90/2021, 

seja compensado somente a partir do seu retorno ao trabalho presencial, 

independentemente da data fixada em 31/10/2022, enquanto vigente a tutela 

jurisdicional determinada na ação judicial nº 1035073-64.2022.4.01.3400, ou de sua 

adesão ao Programa de Gestão da RFB, e que divulgue amplamente a todos os 

servidores, conferindo segurança jurídica e para que se coadune com os princípios 

constitucionais da República Federativa do Brasil. 

 

ntônio Geraldo de Oliveira Seixas 
Presidente 

Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários Da Receita Federal do Brasil - 
SINDIRECEITA 

 


