
 
 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 12/08/2020 

Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 

 
 

SINDIJUDICIÁRIO ELABORA MODELO DE PEDIDO DE  
TRABALHO REMOTO PARA SERVIDORES 

 
O SINDIJUDICIÁRIO elaborou modelo de pedido para auxiliar aos Servidores que compõem grupo de risco e 
desejam requerer a permanência em trabalho remoto, nos termos do artigo 2° do Ato Normativo n.° 
088/2020. 

Foi elaborado, também, requerimento de permanência em trabalho remoto para os Servidores que não são 
do grupo de risco, mas habitam na mesma residência com familiares que pertencem ao grupo de risco, 
menores de 5 (cinco) anos, gestantes, em puerpério e lactantes, que habita(m) em mesma residência, visto 
que o retorno ao trabalho presencial representa verdadeiro risco à saúde daqueles. 

Informamos que, de acordo com o artigo 3° do Ato Normativo, os pedidos deverão ser encaminhados: 1. ao 
Magistrado responsável pela unidade judiciária ao qual o servidor é vinculado (Juiz Diretor do Fórum); ou, 2. 
ao Gestor da unidade, quando se tratar de Servidor lotado em função administrativa. 

Sugerimos, ainda, que os Servidores encaminhem cópia do pedido de trabalho remoto ao Juízo da Vara onde 
se encontram lotados. 

Quanto ao prazo de 48(quarenta e oito) horas para encaminhamento do pedido, constante no artigo 3° do 
Ato Normativo n.º 088/2020, informamos que, tendo em vista a última disponibilização do referido Ato 
Normativo na segunda-feira, 10/08/2020, e sua publicação no dia 12/08/2020 (Feriado – Dia do Advogado – 
ocorrido em 11/08/2020), a contagem do prazo se inicia a partir de 13/08/2020 e finda no dia 15/08/2020. 

Ainda assim, recomendamos que o protocolo do pedido seja realizado o mais rápido possível. 

 
Clique aqui para acessar os modelos 
 
Estamos tomando todas as medidas para garantia dos direitos e preservação da saúde/vida. 
 
 

POR TODOS OS NOSSOS DIREITOS 
A Diretoria 

https://drive.google.com/drive/folders/1Dz84i_nmAOQa68pdoDTrVaT6GMyf-BuF?usp=sharing

