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Ofício nº 048/ 2021- SISEJUFE/AP 

                                                                       Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2021. 

 

Exma. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

Desembargadora Federal do Trabalho Edith Maria Corrêa Tourinho 

 

Assunto: Cumprimento da decisão do Órgão Especial da sessão do dia 05/08/2021 

 

Exma. Desembargadora, 

  

O Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro – SISEJUFE, 

entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 35.792.035/001-95, com sede na Avenida Presidente 

Vargas n.º 509, 11º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.071-003 vem, por meio 

deste ofício, cumprimentá-la e apresentar o requerimento que segue. 

Considerando a decisão do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ), na sessão ordinária do dia 05/08/2021 no mandado de segurança impetrado pela 

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região (Amatra1) contra o Ato Conjunto 

nº 5/2021, determinando que a transição da Etapa 1 para a Etapa 2 (que vigora atualmente) de 

retorno gradual ao trabalho presencial do Plano de Gestão da Crise Covid-19 instituído pelo Ato 

Conjunto nº 14/2020, de 5 de novembro de 2020, não contemple:  

 

- o permanente funcionamento das unidades de modo presencial, com a exigência de que os 

servidores exerçam suas atividades presencialmente, pelo menos em dois dias da semana, sem 

prejuízo às providências previstas no procedimento de migração de autos de processos físicos para 

o Processo Judicial Eletrônico (PJe); 

 

- a prestação de atendimento presencial ao público externo, salvo por agendamento para fins de 

digitalização prevista no procedimento de migração de autos de processos físicos para o Processo 

Judicial Eletrônico (PJe); 
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- a realização de audiências na forma presencial; 

 

- a realização de audiências híbridas nas regiões de governo com risco alto ou muito alto de 

contágio pelo coronavírus; 

 

- o cumprimento de mandados pelos oficiais de justiça de forma presencial nas regiões de governo 

com risco alto ou muito alto pelo coronavírus; 

Considerando a piora da situação da pandemia no Estado do Rio de Janeiro, especialmente no 

Município do Rio de Janeiro, o que levou à suspensão oportuna de audiências híbridas; 

Considerando as inúmeras denúncias que o Sindicato tem recebido por parte dos servidores do 

descumprimento da referida decisão, com gestores aplicando entendimento diverso do 

estabelecido pelo Órgão Especial, obrigando o trabalho presencial, ainda que em rodízio, de 

setores não excepcionados; 

O Sindicato vem requerer que a Administração reitere aos gestores que devem observar as 

restrições determinadas pelo Órgão Especial na decisão suprareferida, evitando a exposição 

desnecessária dos servidores e qualquer tipo de constrangimento destes. 

  

Agradecemos desde já pela atenção dispensada.  

 

Cordialmente,  

 

Maria Eunice Barbosa da Silva 

Presidente do SISEJUFE 
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