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Ofício nº 047 -SISEJUFE/2021/AP 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente 

Desembargador MESSOD AZULAY NETO 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

Rio de Janeiro - RJ 

 

 

Assunto: Resolução Nº TRF2-RSP-2021/00057 e inexigência de trabalho 

presencial antes do dia 3 de setembro de 2021 – Pedido de Reconsideração 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES DAS JUSTIÇAS FEDERAIS NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SISEJUFE, CNPJ nº 35.792.035.0001.195, com 

domicílio no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Presidente Vargas, nº 509, 11º andar, Centro, 

CEP 20071-003, endereço eletrônico <contato@sisejufe.org.br>, por sua Presidência, com 

fundamento no inciso III do artigo 8º da Constituição da República e artigo 9º da Lei 9.784, 

de 1999, vem requerer reconsideração da decisão de determinar o retorno ao trabalho 

presencial dos servidores no âmbito desse tribunal e reiterar o pedido de manutenção 

da prorrogação dos efeitos da Resolução TRF2-RSP-2021/0051, de 30 de junho de 2021, 

para que não seja exigido dos servidores o trabalho presencial até o dia 3 de setembro 

de 2021. 

 

Isso porque, depois de registrar queda por algumas semanas, o município do 

Rio de Janeiro voltou a ter aumento no número de pessoas contaminadas e vitimadas pelo 

coronavírus (Covid-19), conforme anunciado nesta sexta-feira por autoridades sanitárias em 

entrevistas na grande mídia, na divulgação do 31º boletim epidemiológico sobre o avanço do 

coronavírus na cidade. 

“Covid-19: Rio registra aumento no número de casos, e Paes se desculpa por 

plano de reabertura: 'Me equivoquei na maneira como me comuniquei' 
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O prefeito do Rio, 

Eduardo Paes, e o secretário de Saúde, Daniel Soranz, em coletiva de apresentação do 31º boletim epidemiológico 

Foto: YouTube / Prefeitura do Rio / Reprodução 

Rodrigo de Souza  

Depois de registrar queda no número de casos de Covid-19 por cerca de dez semanas, a 

cidade do Rio voltou a ter aumento no indicador. Os novos números foram anunciados nesta 

sexta-feira, na divulgação do 31° boletim epidemiológico sobre o avanço do coronavírus no 

município. 

— Como vocês podem observar, depois de uma queda de várias semanas consecutivas, 

temos um pequeno aumento importante nas últimas semanas, e a gente está monitorando 

isso. São casos principalmente de síndrome gripal — explicou o subsecretário de Vigilância 

em Saúde, Márcio Garcia. 

PUBLICIDADE 

Na ocasião, o prefeito Eduardo Paes pediu desculpas pela maneira como comunicou o 

plano de reabertura da cidade. Isso pode ter dado margem à interpretação de que o cenário 

epidemiológico do Rio era favorável, admitiu. 

— Pequeno aumento importante é um grande aumento. Temos tido nessa semana e no fim da 

semana passada um aumento do número de casos de novo. A gente vinha tendo redução. 

Isso é basicamente fruto da variante Delta. E me leva a reafirmar algo que eu pessoalmente 

talvez tenha comunicado mal. Quando a gente anuncia uma programação de reabertura, e 
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eu assumo responsabilidade por isso, a gente não quer dizer que tudo está sob controle. 

Toda nova medida tem relação com o cenário epidemiológico. Se a gente tem o número de 

casos aumentando, a tendência é fechar, não abrir. Assumo aqui a responsabilidade por ter 

passado uma outra impressão — disse. — Se pareceu que eu comuniquei isso com o 

calendário de planejamento, não foi essa a minha intenção. Eu me equivoquei na maneira 

como me comuniquei, passei a impressão de que estava tudo bem mas não está. Temos um 

cenário de reabertura, mas se o cenário epidemiológico piorar, vamos pensar em outra 

coisa. Não tem o menor problema em recuar naquele plano. 

Em virtude dos resultados do último boletim, todas as 33 Regiões Administrativas (RAs) da 

cidade voltam a ter alto nível de risco de contaminação. Na semana passada, a cidade tinha 

12 RAs no nível moderado, o mais baixo da escala 

. (https://extra.globo.com/noticias/rio/covid-19-rio-registra-aumento-no-numero-de-casos-

paes-se-desculpa-por-plano-de-reabertura-me-equivoquei-na-maneira-como-me-

comuniquei-rv1-1-25143458.html) 

https://oglobo.globo.com/rio/covid-19-rio-registra-aumento-no-numero-de-casos-paes-se-

desculpa-por-plano-de-reabertura-me-equivoquei-como-me-comuniquei-

25143447?utm_source=aplicativoOGlobo&utm_medium=aplicativo&utm_campaign=comp

artilhar 

 

 

Ante a evidência de agravamento no cenário sanitário e tendo em vista a 

impossibilidade de retrocessos nas políticas de preservação da saúde dos servidores diante da 

pandemia da Covid-19, e dada a probabilidade de que a vacinação alcance esse segmento 

num futuro próximo, requer reconsideração da decisão de terminar o retorno ao trabalho 

presencial dos servidores e servidoras desse Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região e da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, revogando os efeitos da Resolução Nº 

TRF2-RSP-2021/00057, de 16 de julho de 2021 e mantendo os efeitos da Resolução TRF2-

RSP-2021/00051, de 30 de junho de 2021, com urgência. 

 

Respeitosamente, 

 

Maria Eunice Barbosa da Silva 

Diretora Presidenta do Sisejufe 
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Maria Eunice Barbosa da Silva
Assinou
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