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OF.OAB-MT/GP Nº 250/2020                                Cuiabá, 13 de julho de 2020. 
Favor mencionar este número na resposta 

 

Ilmo. Senhor 

Roger Cassimiro de Araújo Berber 

Coordenador de Contratações do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 

 

URGENTE 

 

 

Ref.: Resposta ofício n. 054/2020/TRT/COC - PROAD 5401/2020. Solicita informações sobre adoção 

de protocolos de higiene e segurança pessoal 

 

Ilustríssimo Senhor Coordenador de Contratações, 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCIONAL MATO GROSSO, através de seu Presidente, Dr. Leonardo Pio 

da Silva Campos, em resposta ao OF. nº 054/2020, vem apresentar as medidas 

de biossegurança que serão implementadas na sala da OAB-MT, instalada no 

Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região: 

 

 Disponibilização de equipamentos de segurança aos colaboradores que 

estarão em atendimento na sala (máscaras e álcool em gel), onde os quais 

serão obrigados a fazer uso dos equipamentos durante todo horário de 

expediente; 

 Redução em 50% dos computadores disponibilizados aos advogados, 

respeitando assim o espaçamento mínimo de 1,5 metros de distância entre 

uma pessoa e outra; 

 Controle de entrada na sala da OAB-MT para não ultrapassar a capacidade 

dos usos dos equipamentos disponibilizados; 
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 Controle de acesso com colaborador realizando a aplicação de álcool em gel 

e exigindo o uso de máscaras para os todos os usuários que quiserem adentrar 

a sala; 

 Disponibilização de álcool em gel em vários pontos da sala; 

 Barreira de acesso ao balcão do colaborador da OAB-MT, respeitando o 

distanciamento de 1,5 metro de distância; 

 Limpeza diária do ambiente com produto específico contra o vírus. 

 

Sem mais para o momento, renovamos os votos de 

estima e consideração, colocando-nos desde já inteira disposição 

                                            

                                     

                                             Atenciosamente, 

                                      

 

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS 

Presidente da OAB/MT 

 

 

GISELA ALVES CARDOSO 

Vice Presidente da OAB/MT 
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