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URGENTE 
 

Ofício Conjunto S/N/SINDJUS-DF/ASSEJUFE 

Brasília, 1 de março de 2021 

 

À Sua Excelência o Senhor 

Desembargador Ítalo Mendes 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

Brasília – DF 

 

 

Assunto: Suspensão das atividades presenciais. 

 

 

 

Senhor Desembargador, 

 

O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e Ministério Público da 

União no Distrito Federal - Sindjus-DF e a Associação dos Servidores da Justiça 

Federal da Primeira Região - Assejufe, entidades de classe, ora representadas 

respectivamente por seus Coordenadores-Gerais e Presidente, infra-assinados, vêm mui 

respeitosamente a Vossa Excelência expor e, em seguida, requerer. 

 

 

CONSIDERANDO a situação excepcional decorrente do aumento do 

número de casos de contaminação pelo Coronavírus (Covid-19) e a crescente ocupação de 

leitos para combater a doença no Distrito Federal; 

 

CONSIDERANDO a necessidade e a urgência de adoção de medidas 

efetivas com vistas a mitigar a propagação da doença, sem perder de vista o princípio da 

continuidade da prestação dos serviços públicos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar medidas internas, a fim de 

minimizar a possibilidade de transmissão do Coronavírus no ambiente de trabalho; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto no 41.849, de 27 de fevereiro de 

2021, e a necessidade de se exigir o cumprimento das medidas destinadas ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

Covid (SarsCov – 2); 

 

CONSIDERANDO que resta estatisticamente comprovado que as atividades 

deste Tribunal podem, em sua quase totalidade, ser desempenhadas de forma remota e sem 

prejuízo de sua continuidade; 
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Considerando que a Organização Mundial de Saúde recomenda o 

isolamento social como medida extrema e necessária para minimizar o contagio e prevenir 

a população contra a Covid-19; 

 

Considerando Portaria 31 SG-CNJ, de 26 de fevereiro do corrente, que 

suspende atividades presenciais não essenciais naquele Órgão; 

 

Considerando que este e. Tribunal tem representação no r. Conselho 

Nacional de Justiça; 

 

Considerando que é uma preocupação desse E. Tribunal, zelar pela saúde, 

pelo bem estar e pela vida dos seus servidores; 

 

Considerando que o SINDJUS-DF e a ASSEJUFE são entidades legítimas 

representantes da categoria dos Servidores do PJU e MPU no Distrito Federal e de 

servidores nos seus tribunais, respectivamente, porquanto tem o dever de interceder pela 

defesa dos direitos e dos interesses, bem como do bem-estar e melhor qualidade de vida 

dos seus representados vimos, pelo presente,  

 

 

REQUERER 
 

Sejam suspensas as atividades presenciais para os servidores deste e. 

Tribunal, nos termos do Decreto GDF n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, a exemplo do 

disposto na referida Portaria do CNJ, que segue anexa ao presente expediente, bem como 

de outros Tribunais e Órgãos do MPU, sediados no Distrito Federal.  
 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

Francisco de Oliveira Vaz                      José Rodrigues Costa Neto 

Coordenação-Geral do Sindjus-DF 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Silvanildo do Nascimento Faria. 

Presidente da Assejufe 


