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Oficio n° 68/2020 - SISEJUFE/RJ
Rio de Janeiro, 20 de margo de 2020.

Excelentissimo Senhor Juiz Federal
Dr. Osair Victor de Oliveira Junior

Diretor do Foro da Se¢ao Judicifria do Rio de Janeiro

Assunto: requer adogao de medidas que flexibilizem as metas e cobranga de produtividade

em razao da atipicidade do regime de trabalho durante o periodo de sobreaviso. Prevengao ao
contagio do Novo Coronavirus (COVID-19)

Senhor Diretor,

0 Sindicato dos Servidores das Justicas Federais no Estado do Rio de Janeiro SISEJUFE, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o n° 35.792.035/001-95, com sede na

Avenida Presidente Vargas n.° 509, 11° andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP

20.071 -003, vein, perante Vossa Excelencia, expor para ao final requerer o que segue:

Considerando que o Estado do Rio de Janeiro encontra-se em Situagao de Emerg6ncia na
Satide Ptiblica, conforme reconhece o Decreto N° 46.973, de 16 de margo de 2020, do

Governo do Estado do Rio de Janeiro e que medidas mais duras de restrigao ao deslocamento

de pessoas foram tomadas pelo Governador e pelo Prefeito do Rio de janeiro,
Considerando a situagao atipica com fechamento de escolas, creches, isolamento e
quarentena, evitando contatos com terceiros inclusive trabalhadores dom6sticos;

Considerando que diversos servidores foram colocados no teletrabalho pela primeira vez

ante a premencia da conjuntura;
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Considerando que o aumento significativo do uso faz ferramentas digitais em feome oj?jJce,
tanto para processos eletr6nicos da area administrativa quanto para processos da area
judiciaria, tern gerado not6ria lentidao na execugao das tare fas e sobrecarga no sistema;

0 Sisejufe requer
Que a Administragao da Segao Judiciaria no Rio de Janeiro determine aos gestores que

mantenham em exclusivamente servigos essenciais em regime de plantao presencial;
Que orientem aos gestores quanto a possibilidade de flexibilizagao das metas e cobrangas de
produtividade;

Contando com a sensibilidade de Vossa Excelencia para reconhecer a urgencia no
estabelecimento das tratativas em comento, mos colocamos a disposigao para eventuais

informag5es adicionais que se fapam necessarias e, na oportunidade, renovamos os protestos
de estima e consideragao.

Respeitosamente,
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Presidente do SISHJUFE

