
PROTOCOLO PARA INGRESSO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO 

 

Os magistrados e servidores componentes do Tribunal de Justiça da Paraíba pertencentes aos grupos 

de risco para COVID19, deverão ficar na última fase para retorno ao trabalho presencial.  

Assim, são considerados de risco, os seguintes grupos: 

 

1. Pessoas com 60 anos ou mais, não precisarão ingressar com Processo Administrativo Eletrônico. 

O magistrado/servidor que se encontrar neste grupo será dispensado de qualquer atividade presencial e 

exercer apenas o trabalho remotamente, sendo necessária a remessa da informação do afastamento do 

servidor pela Chefia Imediata à Gerência de Desenvolvimento, Controle e Acompanhamento, para as 

devidas anotações ;  

Os magistrados e servidores que necessitam do afastamento do trabalho presencial por fazerem 

parte do grupo de risco para COVID19, ou por coabitarem com familiares pertencentes a este grupo, deverão 

ingressar com um PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO, preenchendo pré-requisitos abaixo listados. 

 

2. GRUPO DE RISCO PARA COVID19 COM COMORBIDADES. 

Portadores de doença cardiovascular, incluindo hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus (a 

critério médico), doença pulmonar crônica grave, neoplasias malignas, obesidade (IMC maior ou igual a 

40), além de doentes renais crônicos, grávidas, dentre outros, conforme avaliação da Junta Médica do 

TJPB;  

 Preencher REQUERIMENTO contendo solicitação à Chefia Imediata para afastamento, se servidor, e para o 

Presidente –TJPB, se magistrado; 

 Anexar LAUDO MÉDICO ATUALIZADO* expedido por médico especialista do problema de saúde existente. 

*O laudo médico a ser utilizado no processo administrativo eletrônico não poderá exceder 120 dias da data 

de sua feitura pelo médico especialista. 

 

3. MAGISTRADOS E SERVIDORES QUE COABITEM COM FAMILIARES DO GRUPO DE RISCO. 

 Preencher REQUERIMENTO contendo solicitação a Chefia Imediata para afastamento, se servidor, e para o 

Presidente - TJPB, se magistrado; 

 Anexar LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, expedido por médico especialista, do problema de saúde existente no 

familiar (componente do grupo de risco para COVID19), do magistrado e/ou servidor; 

 Anexar COMPROVANTE DE PARENTESCO com o familiar componente do grupo de risco para COVID19. 

 Anexar declaração e/ou qualquer outro meio de comprovação da coabitação entre o magistrado e/ou 

servidor e o familiar, como Certidão de Casamento, dentre outros. 

 



Após feitura do referido PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO pela Chefia Imediata de cada 

unidade judiciária, instruído com a documentação acima elencada, consoante demonstrado nas condições 2 

e 3 acima descritas, este deverá ser encaminhado à Diretoria de Gestão de Pessoas-DIGEP, para análise e  

conduzido à Gerência de Qualidade de Vida-GEVID, para apreciação deste, pela Junta Médica do Tribunal de 

Justiça da Paraíba. 

Após análise pela Junta Médica, os processos administrativos eletrônicos serão encaminhados para 

DIGEP para as devidas providências.  

 

 


