URGENTE
Ofício Sisejufe AP nº 008/2022

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Desembargador Federal Messod Azulay Neto
Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2

Assunto: solicita agendamento de reunião com maior brevidade possível para tratar do
retorno às atividades presenciais no âmbito do Tribunal Regional Federal da Segunda
Região e Seção Judiciária do Rio de Janeiro - medida de prevenção contra o Corona vírus
(Covid-19)

O Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro –
SISEJUFE, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o nº 35.792.035/0001-95, com sede
na Avenida Presidente Vargas n.º 509, 11º andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20.071-003, endereço eletrônico <contato@sisejufe.org.br>, por sua DiretoraPresidenta, com fulcro no artigo 8º, III, da Constituição da República, vem dizer e
requerer o que segue.
A direção do SISEJUFE, extremamente preocupada com o evidente agravamento
do cenário sanitário no Rio de Janeiro e em aditamento aos pedidos apresentados por meio
dos ofícios 001-OF_AP TRF2 e 006 -AP TRF2, vem pedir agendamento de reunião com
a maior brevidade possível para tratar do retorno às atividades presenciais mantido pela
Administração desse egrégio tribunal.
As decisões de outros tribunais no sentido de, revendo determinação anterior, manter seu
quadro de pessoal em trabalho remoto está alinhada, no nosso entendimento, com a
cautela que a situação exige, protege a vida e saúde das pessoas, minimiza o impacto de
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eventual aumento do absenteísmo na prestação dos serviços à população e deve ser
seguida.
Seguem, anexas, normas do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal da 4ª.
Região e Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para citar alguns.

Respeitosamente,
Assinatura Eletrônica
Maria Eunice Barbosa da Silva
Presidenta do SISEJUFE
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