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Ofício nº 182/2020secp 

 

Brasília, 18 de setembro de 2020. 

 

URGENTE 

  

A Sua Excelência o Senhor 

Ministro Luiz Fux 

Presidente do Conselho Nacional de Justiça - CNJ  

Brasília/DF 

 

 

 

Assunto: Solicita informações acerca do impacto causado aos servidores do Poder 

Judiciário da União pela pandemia do novo Coronavírus – Covid-19.  

 

 

 

Senhor Presidente,  

 

 

A Fenajufe - Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do 

Ministério Público da União, entidade sindical de grau superior que congrega 29 (vinte 

e nove) sindicatos filiados em todo território nacional, legitima representante sindical 

dos mais de cento e trinta mil servidores destes segmentos, com fundamento no artigo 

8º, III, da Constituição da República - com base no artigo 5º (XXXIII) da Constituição 

Federal e na Lei nº 12.527/2011 – a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas –, vem 

perante Vossa Excelência solicitar as seguintes informações acerca do impacto 

causado aos servidores do Poder Judiciário da União pela pandemia do novo 

Coronavírus – Covid-19, por ramo de Justiça. 

 

1. Número de servidoras e servidores ativos que tiveram ou estão acometidos 

pela Covid-19, separando por cargos:  

a. auxiliar judiciário 

b. técnico judiciário 

c. técnico judiciário agente de segurança 

d. analista judiciário 

e. analista judiciário oficial de justiça 

2. Número de servidoras e servidores aposentados que tiveram ou estão 

acometidos pela Covid-19 

a. auxiliar judiciário  

b. técnico judiciário  

c. técnico judiciário agente de segurança 

d. analista judiciário 

e. analista judiciário oficial de justiça 

3. Número de licenças médicas de servidores por suspeita e/ou confirmação de 

casos de Covid-19 
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a. auxiliar judiciário  

b. técnico judiciário 

c. técnico judiciário agente de segurança 

d. analista judiciário 

e. analista judiciário oficial de justiça 

4. Número de óbitos por Covid-19 de servidoras e servidores ativos 

a. auxiliar judiciário  

b. técnico judiciário  

c. técnico judiciário agente de segurança 

d. analista judiciário 

e. analista judiciário oficial de justiça 

5. Número de óbitos por Covid-19 de servidoras e servidores aposentados 

a. auxiliar judiciário  

b. técnico judiciário 

c. técnico judiciário agente de segurança 

d. analista judiciário 

e. analista judiciário oficial de justiça 

 

Contando com o pronto atendimento do pedido por parte de Vossa Excelência, 

renovamos os votos de estima e consideração. 

 

Respeitosamente,  

  

 

 

 

Lucena Pacheco Martins Ranulfo Filho 

Coordenador de Imprensa e  

Comunicação 

Coordenador de Formação Política e 

Organização Sindical 

 


