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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

ATO CONJUNTO Nº 20, DE 23 DE MAIO DE 2022

EMENTA: Altera o Ato Conjunto nº 14, de 1º de abril de 2022, para dispor sobre a comunicação de casos de Covid – 19.

O Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco,   Desembargador LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIRÊDO  , e o Corregedor-Geral da
Justiça,   Desembargador RICARDO PAES BARRETO  , no uso de suas atribuições legais e regimentais, e,

CONSIDERANDO   que a despeito da melhora no quadro pandêmico, há necessidade de se manter o acompanhamento e o controle das infecções;

CONSIDERANDO   a necessidade que a Administração tem de conhecer a realidade das infecções entre magistrados(as), servidores(as),
estagiários(as), colaboradores(as);

RESOLVEM:

Art. 1º  O Ato Conjunto nº 14, de 1º de abril de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º .............................................................................................................

...........................................................................................................................

§7º O Tribunal deverá assegurar o fornecimento e distribuição de barreiras acrílicas, quando lhe forem solicitadas, e equipamentos de proteção
individual (EPI) contra a disseminação da Covid-19, tais como máscaras e álcool gel, a todos(as) os(as) magistrados(as), servidores(as) e
estagiários(as), bem como determinar o fornecimento de EPI aos(às) empregados(as), pelas respectivas empresas prestadoras de serviço,
exigindo e fiscalizando a sua utilização durante todo o expediente forense.(NR)

§8º Em caso de contaminação pelo Covid, o(a) interessado(a) deverá abrir e acompanhar procedimento através do SGP DIGITAL, enviando cópia
digitalizada do respectivo atestado ou teste, para a sua homologação administrativa perante a Junta Médica que poderá determinar o afastamento
do trabalho presencial pelo prazo seguinte:

I – Por 7 (sete) dias de isolamento e mais 24 horas sem sintomas, quando positivado para Covid e apresentando sintomas;

II – Por 7 (sete) dias de isolamento, quando positivado para Covid e sem apresentar sintomas.

§ 9º Superado o prazo de isolamento, desde que não apresente sintomas, deve-se retornar às suas atividades laborais presenciais no primeiro
dia útil subsequente, independentemente de novo teste”.

Art. 2º  Este Ato Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se com as cautelas necessárias.

Recife, 23 de maio de 2022.

Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

 

Des. Ricardo Paes Barreto

Corregedor-Geral da Justiça


