
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO PRESI 159/2022

 
 

Trata-se de sugestão oferecida pelo Comitê de Gestão de Crise do Tribunal, após reunião
realizada no dia 6 de maio, de manutenção do enquadramento do TRF 1ª Região e da Seção Judiciária do
Distrito Federal na etapa Avançada – 2, nos termos do Anexo da Resolução Presi 35, de 16 de setembro de
2021 – norma que consolida as medidas de prevenção e redução dos riscos de disseminação do contágio
pelo coronavírus implementadas na 1ª Região –, até que haja queda no índice de transmissão do
coronavírus no DF e o estabelecimento de condições seguras ao retorno integral das atividades presenciais
no âmbito dos referidos órgãos.

Sugere, ainda, a instituição da etapa de retorno presencial integral nos dispositivos da
Resolução Presi 35/2021, com manutenção das medidas de diminuição dos riscos de contágio pelo Covid-
19 (distanciamento social, uso de barreiras físicas de proteção nas recepções e nas salas de sessões e de
audiências, bem como a disponibilização de álcool em gel), à exceção da obrigatoriedade do uso de
máscara facial.

Colho da Manifestação do CGC (15608011) os seguintes fundamentos e sugestões:

a) a taxa de transmissão (RT) no Distrito Federal apresentou uma expressiva alta
(de 0,66, em 29/03/2022, para 0,99, no dia 6/05/2022);
b) a taxa de ocupação de leitos de UTI/Covid-19 (47,22% na rede pública e 55,45%
na rede privada de saúde) encontra-se em patamar aceitável, uma vez que houve
redução do número de leitos ofertados em virtude da melhora do quadro da
pandemia;
c) houve um discreto aumento do número de casos de coronavírus entre
magistrados, servidores e colaboradores. Em abril, o Tribunal não contabilizou
nenhuma testagem positiva para Covid-19, enquanto que nos primeiros dias de
maio (até o dia 6) foram registradas 2 testagens positivas.
d) importa destacar que nos termos do art. 2º da Resolução Presi 16, de 1 de abril
de 2022, não foi estabelecido prazo final de término do enquadramento do Tribunal
e da SJDF na etapa Avançada – 2. Confira-se:

Art. 2º ESTABELECER que, a partir de 4 de abril de 2022, o Tribunal e as
Seções e Subseções Judiciárias da 1ª Região passam a integrar a etapa
avançada – 2 de retomada das atividades presenciais.

 

Diante do exposto e em face do que dispõem os §§ 3º e 4º do art. 28 da Resolução Presi
35/2021, acolho a sugestão de manutenção do enquadramento do TRF 1ª Região e da Seção Judiciária do
Distrito Federal na etapa Avançada – 2, até que haja queda no índice de transmissão no DF a níveis
seguros e reavaliação, pelo Comitê Gestor de Crise deste Tribunal, das condições sanitárias locais
necessárias ao retorno integral das atividades presenciais nos referidos órgãos.

Acolho ainda a Manifestação do CGC-TRF1 para autorizar:

a) a suspensão da obrigatoriedade de utilização da máscara de proteção facial nas
dependências do Tribunal,  das seções e subseções judiciárias – enquanto estiverem na etapa Avançada – 2
ou avançando para a etapa de retorno presencial integral –, sendo recomendado, entretanto, que seja
mantida a cautela do uso do referido equipamento de proteção pelos servidores e seus dependentes nas
instalações do serviço médico em funcionamento na 1ª Região;
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b) a intensificação da campanha de comunicação institucional direcionada ao público
interno e externo, quanto à necessidade do uso da máscara de proteção facial caso haja sintomas de gripe.

Encaminhe-se Circular aos Diretores de Foro da 1ª Região, com consulta sobre a
possibilidade de avanço das respectivas seccionais e subseccionais à fase de retorno presencial integral das
atividades, o que deverá estar respaldado por manifestação do comitê local de crise e por informações
relativas ao leiaute das unidades que compõem o órgão – o qual deve possibilitar o ainda necessário e
recomendado distanciamento social, com retorno da manifestação da seccional no prazo de 10 dias.

À Corregedoria Regional para manifestação.

À Diges/Secge para apresentar proposta de resolução que estabelecerá a etapa de retorno
presencial integral e a suspensão da obrigatoriedade de utilização da máscara de proteção facial, nos
termos sugeridos pelo CGC.

 

Desembargador Federal JOSÉ AMILCAR MACHADO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por José Amilcar de Queiroz Machado , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 13/05/2022, às 18:57 (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
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