
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

PORTARIA SJMT-DIREF 67/2022

Modifica a Portaria SJMT Diref 10527309, de 13/07/2020, que institui
Protocolo de Conduta na Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções
Judiciárias vinculadas, para os casos de pessoas que possam estar
contaminadas por Covid-19 ou que tiveram proximidade com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou contaminadas

CONSIDERANDO a edição da Informação Diasa 14914564 que recomenda a
manutenção do protocolo de afastamento anteriormente constituído, com alteração somente do número de
dias de afastamento, de 14 para 10 dias,

 

 

RESOLVE:
 

Art. 1º – REVOGAR a Portaria SJMT Diref 10527309, de 13/07/2020, que institui
Protocolo de Conduta na Seção Judiciária de Mato Grosso e Subseções Judiciárias vinculadas, para os
casos de pessoas que possam estar contaminadas por Covid-19 ou que tiveram proximidade com pessoas
sintomáticas, suspeitas ou contaminadas.

 

Art. 2º - ESTABELECER  que as regras do Protocolo serão as previstas no Anexo I do
presente ato.

 

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

 

VANESSA CURTI PERENHA GASQUES
Juíza Federal Diretora do Foro

 

 

ANEXO I
 

Protocolo de Conduta a ser observado por todos os servidores e magistrados que
frequentam as sedes da Justiça Federal e reger-se-á pelos seguintes termos:

 

Não comparecimento à sede da Justiça Federal de primeiro grau de Mato Grosso de
quem estiver com sintomas, devendo contactar a Núcleo de Bem Estar Social (NUBES) para orientações
ou, em caso de necessidade, procurar diretamente o serviço de saúde externo (rede particular ou pública de
saúde), para investigação diagnóstica complementar.

 



 

PROTOCOLO DE AFASTAMENTO
 

1. Contato com caso confirmado (assintomáticos, porém com contato com caso
confirmado entre 2 e 10 dias do início dos sintomas; durante mais de 15 minutos, a menos de 1 metro de
distância e sem máscara)

1.1 Avisar a chefia imediata

1.2 Comunicar o serviço médico da Seccional pelo e-mail covid.mt@trf1.jus.br, sem
comparecimento ao prédio da Seccional.

1.3 Manter teletrabalho obrigatório por pelo menos 10 dias a partir do último dia de
contato.

1.4. Se apresentar sintomas ir para o protocolo de paciente sintomático.

1.5 Se permanecer assintomático pode retornar ao trabalho presencial após 10 dias de
teletrabalho obrigatório.

 

2. Pacientes sintomáticos
2.1 Avisar a chefia imediata

2.2 Comunicar o serviço médico da Seccional pelo e-mail covid.mt@trf1.jus.br, sem
comparecimento ao prédio da Seccional.

2.3 Procurar serviço médico  externo nas unidades de atendimento médico

2.4 Realizar exame de de detecção de Covid

2.5 Resultado Negativo - Manter teletrabalho obrigatório por pelo menos 10 dias a partir
do fato gerador - aparecimento dos sintomas -, ainda que tenha efetuado exame e o resultado tenha sido
negativo

2.6 Resultado Positivo - Manter teletrabalho obrigatório por pelo menos 10 dias após o
término da licença

 

3. Pacientes confirmados
3.1 Avisar a chefia imediata

3.2 Comunicar o serviço médico da Seccional pelo e-mail covid.mt@trf1.jus.br, sem
comparecimento ao prédio da Seccional.

3.3 Procurar serviço médico externo nas unidades de atendimento médico

3.4 Encaminhar atestado médico para o e-mail atestado.mt@trf1.jus.br

3.5. Após o término da licença permanecer em teletrabalho pelo período de 10 dias

3.6 Em caso de piora dos sintomas em qualquer momento ou manutenção de sintomas
após o fim do período de afastamento, procurar serviço de saúde externo para investigação complementar.

 

 

Nas hipóteses 1, 2 e 3 acima discriminadas, em casos excepcionais, e, se possível, a
SJMT pode reduzir o afastamento desses trabalhadores das atividades laborais presenciais para sete dias
desde que tenha sido realizado teste por método molecular (RT-PCR ou RTLAMP) ou teste de antígeno, a
partir do quinto dia após o contato, se o resultado do teste for negativo.

 

Em caso de suspeita de doença, ainda em ambiente domiciliar, o contato com o Serviço



Médico da Seccional deve ser feito por telefone no número ( 6 5 ) 3614-5861, ou por e-mail
nubes.mt@trf1.jus.br ou em qualquer Serviço de Saúde externo para atendimento.

Caso a chefia tenha ciência de servidores que se enquadrem nas situações acima e que
potencialmente possam comparecer aos prédios da Seccional ou Subseções deverão comunicar o serviço
médico da Seccional pelo e-mail covid.mt@trf1.jus.br.

Em todas as situações acima, o servidor, magistrado ou a chefia da unidade poderá
entrar em contato com a área médica do NUBES para orientações através do telefone (65) 3614-
5861, das 12hs às 18hs, ou pelo e-mail covid.mt@trf1.jus.br, sem comparecimento ao prédio da
Seccional.

 

Nos casos de atendimento externo, com emissão de atestado, não é necessária a entrega
do atestado em meio físico:

a. se magistrado/servidor: o atestado deverá ser enviado ao NUBES, por meio do e-mail
nubes.mt@trf1.jus.br, para análise e homologação, de acordo com o protocolo estabelecido ajustando o
prazo mínimo de 10 dias de atestado e com a orientação de teletrabalho por mais 10 dias se for o caso, não
comparecer à sede da Seccional ou da Subseção para evitar a disseminação da doença.

b. se prestador: o atestado deverá ser encaminhado por e-mail, conforme orientação do
preposto da empresa para providências, não comparecer à sede da Seccional ou da Subseção para evitar
a disseminação da doença

c. se estagiário: o atestado deverá ser encaminhado por e-mail à Seder
(seder.mt@trf1.jus.br) para providências, não comparecer à sede da Seccional ou da Subseção, para
evitar a disseminação da doença

 

Em caso de piora dos sintomas em qualquer momento ou manutenção de sintomas após
o fim do período de afastamento, procurar serviço de saúde externo para investigação complementar.

 

Os protocolos devem ser seguidos por todo o corpo funcional, incluindo magistrados,
servidores, prestadores terceirizados e estagiários.          

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Juliana Maria da Paixão Araújo , Vice-Diretor do Foro, em
09/05/2022, às 18:42 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 15180602 e o código CRC 2416CC17.

 
Av. Rubens de Mendonça, 4888 - Fórum Federal JJ Moreira Rabelo - Bairro Centro Político Administrativo - CEP 78049-942 - Cuiabá - MT -

www.trf1.jus.br/sjmt/
0000895-53.2022.4.01.8009 15180602v10

https://outlook.office.com/mail/nubes.mt@trf1.jus.br/
file:///dados/src/sei/temp/covid.mt@trf1.jus.br
https://outlook.office.com/mail/nubes.mt@trf1.jus.br/

