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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

PORTARIA PRESI N.º 725, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021

Regulamenta, no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 8ª 
Região, as medidas 
administrativas de prevenção 
ao contágio pela COVID-19 
durante o restabelecimento das 
atividades presenciais, com 
base no Ato Conjunto PRESI/CR 
nº 031, de 19 de outubro de 
2021.

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
OITAVA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO o Plano de Retomada de 100% da Atividade 
Presencial, a ocorrer em 3 de novembro de 2021, conforme estabelecido pelo 
Ato Conjunto PRESI/CR nº 031, de 19 de outubro de 2021; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as medidas de 
prevenção da COVID-19 estabelecida no art. 11, § 1º, do Ato Conjunto 
PRESI/CR nº 031, de 19 de outubro de 2021, que trata da obrigatoriedade de 
apresentação de documentação de identificação e carteira de vacinação 
contra a covid-19 por magistrados, servidores, membros do Ministério 
Público, advogados, jurisdicionados e prestadores de serviços, para acesso 
às dependências da Justiça do Trabalho da 8ª Região..

R E S O L V E:

Art. 1º. Regulamentar as medidas administrativas de prevenção ao 
contágio pela COVID-19 durante a retomada de 100% das atividades 
presenciais, nos termos do Ato Conjunto PRESI/CR nº 031, de 19 de outubro 
de 2021.

Parágrafo Único. As disposições desta Portaria serão aplicadas a 
todas as unidades judiciais e administrativas da Justiça do Trabalho no 
Pará e Amapá.

Art. 2º. A exigência de carteira de vacinação estabelecida no art. 
11, § 1º do  Ato Conjunto PRESI/CR nº 031, de 19 de outubro de 2021 impõe 
a comprovação de imunização adequada ao Plano Nacional de Imunização, 
estabelecido pelo Ministério da Saúde.

§ 1º A imunização deverá ser comprovada pelo cartão/caderneta de 
vacinação, impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação por 
instituição governamental, nacional ou estrangeira, ou pelo aplicativo 
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“Conecte SUS” .

§ 2º Consideram-se imunizadas as pessoas que tiverem recebido o 
esquema vacinal completo de cada tipo de vacina, de acordo com os protocolos 
do Ministério da Saúde.

§ 3º A comprovação poderá ser dispensada caso seja justificada 
mediante atestado que certifique o impedimento da vacinação em razão de 
saúde.

§ 4º Para pessoas não vacinadas ou com esquema de vacinação 
incompleto, tanto do público interno quanto do público externo, o ingresso 
nas dependências deste Tribunal exigirá a apresentação de teste RT-PCR ou 
teste antígeno negativos para COVID-19 realizados nas últimas 72h.

§ 5º Crianças e adolescentes menores de 12 anos estarão dispensados 
das exigências previstas nos §§ 1º e 4º.

Art. 3º  Para fins de cumprimento e fiscalização das medidas a serem 
adotadas por força da exigência do art. 2º, ficam as seguintes unidades 
responsáveis:

I - A Coordenadoria de Segurança - CODSE, quanto a fiscalização e 
entrada do público externo, membros do Ministério Público, advogados e  
jurisdicionados para acesso às dependências do Tribunal.  

II - A Coordenadoria de Governança Institucional - COGIN, quanto a 
notificação das empresas terceirizadas para apresentar comprovação 
relacionada aos seus empregados e empregadas que prestam serviços na 
dependência do Tribunal.

III - A Assessoria de Desenvolvimento de Pessoas  - ASDEP, quanto 
aos estagiários e menores aprendizes deste Tribunal.

IV - A Secretaria de Gestão de Pessoas  - SEGEP, quanto aos servidores 
e servidoras deste Tribunal.

§ 1º Na hipótese do inciso II deste artigo, se houver empregado que 
não esteja devidamente imunizado, nos termos do art. 2º,  § 2º,  a empresa 
deverá ser notificada para a imediata substituição do empregado (a) , no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias.

§2º A Coordenadoria de Governança Institucional deverá fiscalizar o 
fornecimento de máscaras cirúrgicas descartáveis aos funcionários que 
prestem serviços de limpeza, segurança e atendimento ao público, sendo 
possível pleitear o aditamento contratual caso não exista tal previsão, 
situação na qual as interessadas deverão demonstrar a situação de 
onerosidade imprevista.
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§ 3º A comprovação de imunização nos termos do artigo 2º, aplica-se 
a todos, independente de regime de trabalho presencial ou em teletrabalho.

§ 4º As servidoras e os servidores já vacinados, mas ainda não 
completamente imunizados, deverão informar de imediato à Coordenadoria de 
Saúde, quando da integralização das doses necessárias, com a devida 
comprovação. 

§ 5º Caberá à Coordenadoria de Saúde o acompanhamento semanal da 
situação vacinal dos servidores e servidoras na condição definida no § 3º.

§ 6ª Inclui-se na obrigação do inciso II, os empregados e empregadas 
contratados que prestam serviço diretamente ao Plano de Saúde deste 
Tribunal.

Art. 4º As servidoras e os servidores não submetidos à vacinação tão 
somente por livre vontade ou que não apresentem teste RT-PCR ou teste 
antígeno negativos para COVID-19 realizados nas últimas 72h como exigido 
no § 4º do Art. 2º desta Portaria, terão lançada falta injustificada, por 
não poderem adentrar nas dependências do Tribunal para cumprirem sua 
jornada de trabalho.

Art. 5º Os casos omissos serão decididos pela Presidência.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GRAZIELA LEITE COLARES
Desembargadora Presidente
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