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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. Pedido de Reconsideração e solicitação de reunião em caráter 

urgente 

 

 

 

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 com base nos dados alarmantes sobre 

as condições sanitárias do Rio de Janeiro enquanto epicentro da Variante Delta no Brasil e 

solicita agendamento de reunião em caráter de urgência para tratar do tema.  

 

Isso porque, O Rio de Janeiro já é oficialmente o epicentro da variante Delta e vê os marcos 

de internação em leitos de UTI subirem 700%, retornando à cidade às condições sanitárias 

do mês de abril, conforme matéria publicada no site OUL no último dia 14,  

O estado do Rio de Janeiro teve neste mês uma disparada na fila por leitos para doentes 

com covid-19. Entre os dias 8 e 12, o número de pessoas à espera de leito (de UTI ou 

enfermaria) subiu de 54 para 152, quase três vezes. Trata-se da maior fila para internação 

em três meses. [..] Ao UOL, o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, reconheceu que há 

um "aumento significativo", mas disse que não faltam leitos. Na quinta-feira (12), última 

data disponível, houve 125 pedidos de transferência para a rede estadual. [..] No 
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documento, a central de regulação classifica a cidade do Rio como "epicentro" da variante 

delta. [..] Considerando somente os leitos de UTI, os pedidos subiram de 9 para 72 (alta de 

700%) nos 12 primeiros dias do mês. A última vez que a fila esteve tão grande foi em 16 de 

abril, com 88 pessoas na fila. Já os pedidos por leitos de enfermaria subiram de 24 para 80 

em 12 dias (84%). É a maior fila para leitos desse tipo desde 31 de maio.  Veja mais em 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/08/14/rj-leitos-epicentro-

delta.htm?cmpid=copiaecola Do UOL, no Rio 14/08/2021 04h00. 

O boletim da Secretária de Saúde Estadual do Rio de Janeiro nos últimos dias confirma a 

condição do estado do Rio como epicentro da variante Delta no país e confirma que, na 

cidade do Rio, 45% dos pacientes cariocas estão contaminados com a variante conforme 

matéria publicada no site G1 de notícias no final de semana. 

Um documento interno da Secretaria Estadual de Saúde do RJ (SES) afirma que a cidade do 
Rio é o “epicentro da variante delta no país” e que a direção da pasta deve avaliar “com 
urgência” a possibilidade de aumentar o número de leitos de Covid na rede.[..] Um 
levantamento por amostragem divulgado no último dia 4 pela própria SES apontava 
que 45% dos pacientes cariocas contaminados estavam com a cepa delta do 
coronavírus.[..] Esta semana, o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, afirmou 
acreditar que na próxima pesquisa de sequenciamento genético, a delta já apareça como 
cepa predominante.[..] 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/08/13/documento-da-secretaria-de-

saude-do-rj-diz-que-capital-e-epicentro-da-variante-delta-e-pede-mais-leitos.ghtml 
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https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/08/13/documento-da-secretaria-de-saude-do-

rj-diz-que-capital-e-epicentro-da-variante-delta-e-pede-mais-leitos.ghtml 

O Avanço da variante foi destacado em todos os canais de informação neste final de semana 

trazendo a convocação do Secretário de Saúde do Rio de Janeiro para que as pessoas evitem 

se expor desnecessariamente   

O secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, informou na noite de domingo (15) que a 
variante delta foi identificada em 56,6% das amostras colhidas na capital no último mês. 
[..] "Recebemos novos resultados de sequenciamento genômico do Laboratórios LNCC e 
UFRJ/LVM, que se somam aos demais resultados, demonstrando que a variante delta foi 
identificada em 56,6% das amostras colhidas no último mês. Evite se expor 
desnecessariamente, e use máscara", postou Soranz. 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/08/16/variante-delta-e-identificada-

em-mais-da-metade-das-amostras-colhidas-no-rio-diz-secretario.ghtml 16/08/2021 00h01 

Dados da Fiocruz também apontam para aumento de internações e mortes no cenário de 

ampliação significativa da variante Delta, demonstrando a ampliação significativa do risco 

ao ser exposto à variante Delta pelo intenso grau de transmissão comprovada pela 

contaminação de famílias inteiras segundo matéria do G1 em 15/08,  

[..]O secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou, em entrevista à Globonews, que 
as internações pela Covid-19 aumentaram em 10% na cidade, e que a variante Delta "tem 
contaminado famílias inteiras no Rio". Soranz disse que até pacientes curados permanecem 
internados em unidades de saúde, devido a sequelas. O número de internações, segundo 
ele, pode aumentar. 
“O número de pessoas internadas vem subindo, cresceu em 10% nos últimos dias. A gente 

teve que reabrir novos leitos que tinham sido fechados. A gente tem 180 pacientes que 

tiveram Covid e se mantêm internados. A gente tem uma taxa de ocupação relativamente 

alta nesse momento. Pode ser que a gente tenha um aumento ainda maior", afirmou o 

secretário. [...]  

[..]Nesta semana, a Fiocruz divulgou estudos que indicaram a tendência de aumento tanto 

nas internações quanto nas mortes por síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). Os 

dados incluem diversas infecções respiratórias, incluindo o vírus Sars-Cov-2, que transmite a 

Covid-19. [..] 

Segundo o secretário, [...] "É preciso manter as medidas restritivas: utilizar máscara, evitar 
aglomeração. Precisa esperar esse momento passar e aumentar ainda mais a vacinação. Por 
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enquanto, é muito importante evitar qualquer tipo de exposição desnecessária", avaliou 
Soranz. 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/08/15/secretario-diz-que-internacoes-
por-covid-subiram-10percent-no-rio-e-que-podem-aumentar-mais-delta-tem-contaminado-
familias-inteiras.ghtml - em 15/08/2021 19h33   

 

 

Ante a evidência de agravamento no cenário sanitário, a confirmação do 

Rio do Rio de Janeiro como epicentro da Variante Delta e tendo em vista a 

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

pandemia da Covid-19, vem requerer reconsideração da decisão de determinar o retorno 

ao trabalho presencial dos servidores no âmbito desse tribunal com base nos dados 

alarmantes sobre as condições sanitárias do Rio de Janeiro enquanto epicentro da Variante 

Delta no Brasil e solicita agendamento de reunião com urgência para tratar do tema.  

 

 

Respeitosamente, 

 

Maria Eunice Barbosa da Silva 

Diretora Presidenta do Sisejufe 
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