PLANO DE GESTÃO DA
CRISE COVID-19

AGOSTO
2020

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO, 02
OBJETIVOS, 03
EIXOS TEMÁTICOS, 04
UNIDADES PARTICIPANTES, 05
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO SETORIAIS, 06
Eixo Gestão de Pessoas, 07
Eixo Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho, 08
Eixo Tecnologia da Informação e Comunicação, 09
Eixo Orçamento e Finanças, 10
Eixo Comunicação Institucional, 11
RETOMADA DAS ATIVIADES PRESENCIAIS, 12
FASES DA RETOMADA , 13
CONSIDERAÇÕES FINAIS, 14

PLANO DE GESTÃO DA CRISE COVID-19 – TRT 1ª REGIÃO

INTRODUÇÃO
VI SÃO GERAL DO ANO, METAS E OBJETIVOS

Compreendendo a relevância das alterações
no ambiente de trabalho em decorrência da
Pandemia do novo Coronavírus, o Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região, por meio
Comitê de Gestão de Crise, instituído através
do Ato nº 36 de 15 de abril de 2020, elaborou
o presente documento com o objetivo de
sistematizar as medidas que estão sendo
adotadas para o retorno das atividades
presenciais, sempre com o intuito de reduzir,
ao máximo, as consequências negativas para a
organização e seus usuários, tendo como
pressupostos fundamentais as recomendações
da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as
orientações editadas pelos entes públicos.
Este plano estabelece as diretrizes necessárias
à definição de medidas de aspectos
procedimentais e comportamentais, que
devem ser adotadas em decorrência dos
impactos causados pela pandemia, de forma a
possibilitar maior segurança na prestação de
serviços e nas relações de convivência durante
esse período.

No Capítulo Retomada das Atividades
Presenciais foi apresentada uma síntese
acerca de seu estabelecimento e o
detalhamento de como ela ocorrerá ao
longo do advento da pandemia.
O Plano de Gestão
contou com a
participação de diversas unidades do
Tribunal e da Comissão Especial de Apoio
para o Retorno Gradual ao Trabalho,
instituída através do Ato nº 42 de 16 de
junho de 2020, sendo, aprovado pelo
Comitê de Gestão de Crise.

O instrumento está organizado em eixos
temáticos compreendidos como prioritários
para a atuação da organização. A partir destes
eixos e suas respectivas diretrizes, foram
elaborados os planos de ação setoriais com
cronogramas
interligados,
sendo
acompanhados e monitorados para garantia
de uma revisão contínua.
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OBJETIVOS
VI SÃO GERAL DO ANO, METAS E OBJETIVOS
•

Possibilitar a coordenação das ações
necessárias à retomada das atividades
presenciais de forma integrada.

•

Estabelecer medidas adequadas à
retomada das atividades presenciais
com a segurança necessária à
preservação da saúde do público
interno e externo e à manutenção da
qualidade dos serviços prestados.

•

Consolidar as soluções propostas pelas
diferentes unidades da organização.

•

Fixar os eixos de atuação prioritários e
suas diretrizes para o direcionamento
adequado das medidas a serem
instituídas para mitigar os impactos
negativos do novo Coronavírus nas
atividades desenvolvidas pelo Órgão.

•

Sistematizar o planejamento e a
execução das ações necessárias, por
meio de planos de ação setoriais com
cronogramas
interligados
e
responsabilidades definidas, para o
retorno às atividades presenciais com
segurança para o público interno e
externo.

•

Estabelecer as fases da retomada das
atividades presenciais.

•

Comunicar amplamente às partes
interessadas as medidas decorrentes
da elaboração deste plano.
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EIXOS TEMÁTICOS
O plano de gestão está estruturado em eixos temáticos, estabelecidos de acordo com os
processos organizacionais compreendidos como prioritários para elaboração das medidas
consideradas essenciais para o retorno seguro às atividades presenciais. Isso porque, em razão
da amplitude de medidas a serem tomadas, acredita-se que a definição de diretrizes baseadas
em temas centrais seja a forma mais eficiente para a construção de um planejamento
integrado, de forma a evitar a duplicidade de esforços e a desconexão entre as ações,
possibilitando a adequada atuação da Administração no enfrentamento dos desafios causados
pela crise.
Para garantir clareza e transparência sobre as expectativas inseridas em cada eixo temático
foram, ainda, estabelecidos para cada um deles, objetivos a serem plenamente observados
durante a elaboração dos planos setoriais pelas unidades organizacionais.
EIXO 1
GESTÃO DE PESSOAS

EIXO 2
SAÚDE E SEGURANÇA NO
AMBIENTE DE TRABALHO

Objetivo: Promover as condições
adequadas ao desenvolvimento das
atividades a magistrados, servidores
e colaboradores durante o advento
da pandemia.

Objetivo: Preservar a integridade
da
saúde
de
magistrados,
servidores, estagiários, prestadores
de
serviços,
permissionários,
advogados e jurisdicionados e
garantir a segurança no ambiente
de trabalho.

EIXO 3
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

Objetivo: Adaptar a infraestrutura
e os serviços de TIC à maior
demanda por trabalho remoto
decorrente do advento da
pandemia.

EIXO 4
ORÇAMENTO E FINANÇAS

Objetivo: Utilizar os recursos
orçamentários disponíveis para
garantir a prestação jurisdicional,
com observância das medidas
necessárias à retomada segura
das atividades presenciais.

PLANO DE GESTÃO DA CRISE COVID-19 – TRT 1ª REGIÃO

EIXO 5
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Objetivo: Garantir a eficiência dos
canais de comunicação para
promover informações de ações
institucionais e de prevenção e
combate à COVID-19.
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UNIDADES
PARTICIPANTES
VI S Ã O G E RAL D O AN O , M ETAS E O B J ETI VO S
COMISSÃO ESPECIAL DE APOIO PARA O RETORNO GRADUAL DO TRABALHO PRESENCIAL
CORREGEDORIA REGIONAL (CR)
ESCOLA JUDICIAL (EJ1)

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA (SPR)
ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL (AIC)
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TRT/RJ (ESACS/RJ)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (SDE)
COORDENADORIA DE SAÚDE (CSAD)

DIRETORIA-GERAL (DG)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS MÓVEIS (SAM)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS (SCO)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP)
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA PREDIAL (SMI)
SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS (SOP)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE (SOF)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (STI)
COORDENADORIA DE SEGURANÇA (CSEG)

SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA (SGJ)
SECRETARIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO (SGC)
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DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO
VI SPLANOS
Ã O G E RAL D DE
O ANAÇÃO
O , M ETASSETORIAIS
E O B J ETI VO S
DOS

Para elaboração dos planos de ação setoriais,
são observadas pelas unidades participantes
deste plano de gestão as diretrizes de cada
eixo temático, conforme relacionado nas
seções a seguir. Esta medida tem o objetivo
de evitar o desenvolvimento de ações
similares, duplicadas ou desconexas.
Foram, também, discriminadas neste
capítulo as principais entregas de cada eixo,
no intuito de assegurar o desenvolvimento e
a continuidade de medidas cuja necessidade
já tenha sido identificada através das
orientações da OMS e dos entes públicos ou,
até mesmo, implementadas no âmbito da
organização durante o isolamento social, sem
prejuízo de outras ações que deverão ser
acrescentadas aos planos setoriais para
proporcionar o retorno das atividades
presenciais de forma segura para o público
interno e externo.
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GESTÃO DE PESSOAS

DIRETRIZES

PRINCIPAIS ENTREGAS
DO EIXO

• Acompanhamento das consequências
psicológicas decorrentes do isolamento
social e do teletrabalho.

Realização
de
pesquisa
de
acompanhamento
funcional
em
teletrabalho
para
identificar
a
necessidade de apoio a magistrados e
servidores e para estabelecer panorama
das unidades de forma a possibilitar o
melhor retorno às atividades.
Ações de apoio a grupos de magistrados
e servidores
cuja necessidade de
acompanhamento
tenha
sido
identificada.
Realização
de
atendimentos
psicológicos.
Ações de capacitação da liderança para
desenvolvimento das habilidades e
competências
comportamentais
e
emocionais.
Instituição de medidas para minimizar
os impactos da inadequação ergonômica
decorrente do teletrabalho com
empréstimo de equipamentos.
Ações sobre ergonomia, preservação da
saúde mental e esclarecimento do novo
contexto social.

• Treinamento
de
lideranças
para
desenvolvimento das habilidades e
competências
comportamentais
e
emocionais, essenciais para situações de
crise decorrente da pandemia.
• Intensificação de ações voltadas à
manutenção do bem-estar físico e mental
do público interno e das condições laborais.

Unidades Responsáveis: SGP/CSAD
Unidades Participantes: DG/SGP/CSAD/EJ1/ESACS
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SAÚDE E SEGURANÇA NO
AMBIENTE DE TRABALHO
DIRETRIZES
•

Estabelecimento de ações de prevenção
da transmissão da COVID-19 no ambiente
de trabalho para preservação da
integridade da saúde.

•

Definição das medidas de controle de
acesso, fluxo de pessoas e atendimento
nas dependências do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região.

•

Definição das medidas de proteção
individual ocupacional e coletiva.

•

Reformulação das rotinas de limpeza e
higienização do ambiente de trabalho, dos
equipamentos de uso compartilhado
entre o público interno.

•

Definição das medidas administrativas nos
casos de magistrados e servidores que
tenham contraído o vírus.

•

Monitoramento dos casos registrados no
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região.

Unidades Responsáveis: CSAD/CSEG
Unidades Participantes: CR/SGJ/DG/CSEG/CSAD
SOP/SAM/SMI
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PRINCIPAIS ENTREGAS
DO EIXO
Detalhamento e divulgação de medidas
higiênicas e quanto ao uso de máscaras.
Protocolos
de
convivência
e
distanciamento social no trabalho para o
público interno e externo.
Estabelecer ações para a migração dos
processos físicos remanescente para o
meio digital, reduzindo a necessidade de
interação presencial e a possibilidade de
contágio por meio da manipulação das
peças/autos.
Adaptação do sistema de ar-condicionado
e ventilação.
Procedimentos de controle de acesso e
fluxo de pessoas nas dependências do
Tribunal.
Procedimentos para o distanciamento
mínimo entre as pessoas.
Aquisição de EPIs e orientações quanto ao
uso.
Protocolos das rotinas de limpeza e
desinfecção dos ambientes e dos
equipamentos de uso compartilhado.
Protocolos de proteção ocupacional
individual para servidores com cargos com
especificidades.
Instalação de dispensers de álcool gel 70%.
Protocolos de orientação a magistrados,
servidores e gestores nos casos suspeitos
ou diagnosticados de COVID-19.
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TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PRINCIPAIS ENTREGAS
DO EIXO

DIRETRIZES
• Adequação do suporte e do atendimento
ao usuário, considerando o teletrabalho.

Aditamento
dos
contratos
de
atendimento ao usuário.
Disponibilização e divulgação de
ferramenta de videoconferência no
TRT/RJ.
Treinamento e orientações nos canais de
comunicação
do
Tribunal
para
magistrados e servidores sobre antivírus
e atualização do Windows em
computadores pessoais.
Aumento das bandas contratadas.
Disponibilização de portal para acesso
remoto aos recursos de TI.

• Viabilização de ferramentas colaborativas.
• Aumento da comunicação e do volume de
treinamentos sobre segurança da
informação.
• Adequação dos links de comunicação à
maior demanda por acesso remoto.
• Adequação das ferramentas de acesso
remoto aos recursos de TIC do Tribunal.

Unidades Responsáveis: STI
Unidades Participantes: STI/AIC/ESACS/SCO
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ORÇAMENTO E FINANÇAS

DIRETRIZES
•

Acompanhamento do impacto da
Pandemia da COVID-19 na execução
orçamentária 2020.

•

Acompanhamento do impacto das ações
de enfrentamento da COVID-19 no
planejamento orçamentário 2020 e na
proposta orçamentária 2021.

•

Monitoramento das alterações de
possíveis
restrições
orçamentárias
impostas ao Poder Judiciário Trabalhista.

PRINCIPAIS ENTREGAS
DO EIXO
Apuração das sobras decorrentes do
baixo consumo das despesas dos
contratos de natureza continuada em
virtude da Pandemia da COVID-19, para
possível disponibilização ao Plano Anual
de Aquisições 2020 ou remanejamento
de crédito.
Ajustes no Plano de Contratação para
2020.
Inclusão de necessidades do TRT no
Plano Anual de Aquisições 2020 para
aproveitamento
das
sobras
orçamentárias estimadas para o
exercício, considerando a pandemia e
planejamento para o ano seguinte.
Revisão dos quantitativos constantes
nas ações do Plano Anual de Aquisições
2020, considerando a diminuição do
consumo durante a o teletrabalho.
Revisão do Plano Anual de Aquisições
para 2021.

Unidades Responsáveis: SOF/SCO
Unidades Participantes: SOF/SCO
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
DIRETRIZES
•

•

•

PRINCIPAIS ENTREGAS
DO EIXO

Desenvolvimento e implementação de
uma comunicação clara com o público
interno, antes e após o retorno às
atividades presenciais, para reforçar
requisitos e diretrizes de segurança,
prevenção e saúde.

Ações de divulgação acerca das
deliberações e providências relacionadas à
retomada das atividades presenciais.
Elaboração de conteúdos relacionados às
medidas de higiene, prevenção, condutas
de saúde pública para divulgação nos
canais de comunicação do Tribunal.

Manutenção de uma comunicação clara e
eficiente com o público externo sobre o
funcionamento do Tribunal e as ações
institucionais de prevenção e combate à
COVID-19.

Divulgação para o público externo sobre o
funcionamento do Tribunal , entre outras.

Intensificação da utilização dos canais de
comunicação do Tribunal para propagar
informações e campanhas públicas de
prevenção e combate à COVID-19.

Unidades Responsáveis: AIC
Unidades Participantes: AIC/CSAD/SGC/SAM
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RETOMADA DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS

VI S Ã O G E RAL D O AN O , M ETAS E O B J ETI VO S

A retomada das atividades presenciais no Tribunal Regional da 1ª Região se dará por
etapas, observadas as condições sanitárias e de atendimento de saúde pública.
Em razão da imprevisibilidade dos acontecimentos, os prazos de cada uma das
etapas detalhadas na próxima seção serão propostos pela Comissão Especial de
Apoio para o Retorno Gradual ao Trabalho Presencial ao logo do advento da
pandemia e aprovados pelo Comitê de Gestão de Crise. Da mesma forma, os
critérios estabelecidos para cada fase poderão ser adequados para melhor
corresponderem às diretrizes da OMS, das organizações superiores do Poder
Judiciário, da Justiça do Trabalho e demais entes públicos.
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FASES
DA RETOMADA
VI S Ã O G E RAL D O AN O , M ETAS E O B J ETI VO S
Fases
Etapa 1

Detalhamento
•
•
•
•

Etapa 2

•
•
•
•
•

Etapa 3

•
•
•
•
•
•
•
•

Etapa 4

Etapa 5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas de controle de acesso ao prédio
Uso obrigatório de máscara nas dependências do TRT/RJ
Jornada de trabalho presencial reduzida
Permitido máximo de 30% dos servidores em cada setor (objetivo
manter o percentual o mais baixo possível)
Sem atendimento ao público externo
Medidas de controle de acesso ao prédio
Uso obrigatório de máscara nas dependências do TRT/RJ
Jornada de trabalho presencial reduzida
Permitido máximo de 30% dos servidores em cada setor (objetivo
manter o percentual o mais baixo possível)
Autorizado atendimento ao público externo com restrições
Audiências telepresenciais e, eventualmente, híbridas
Medidas de controle de acesso ao prédio
Uso obrigatório de máscara nas dependências do TRT/RJ
Jornada de trabalho presencial reduzida
Permitido máximo de 50% dos servidores em cada setor (objetivo
manter o percentual o mais baixo possível)
Autorizado atendimento ao público externo com restrições
Audiências telepresenciais e híbridas
Medidas de controle de acesso ao prédio
Uso obrigatório de máscara nas dependências do TRT/RJ
Possibilidade de ampliar a jornada de trabalho presencial
Possibilidade de ampliar o percentual de servidores em cada setor
Audiências telepresenciais e híbridas, com possibilidade de
audiências presenciais
Autorizado atendimento ao público externo com restrições
Não necessárias medidas de controle de acesso ao prédio
Abolido o uso obrigatório de máscara nas dependências do TRT/RJ
Autorizado atendimento ao público externo sem restrições
Permitida jornada de trabalho habitual
Permitido trabalho presencial integral
Sem restrições às audiências presenciais
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS
VI S Ã O G E RAL D O AN O , M ETAS E O B J ETI VO S
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região está ciente do seu papel perante a
sociedade no enfrentamento da Pandemia. Diante disso, reforça, através deste
instrumento, sua preocupação e responsabilidade com a preservação da saúde e
segurança de magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviços,
permissionários, advogados e jurisdicionados na retomada às atividades presenciais.
Assim, na certeza de que só a união fará a diferença na superação desta crise, o
Tribunal convoca seus gestores a assumirem um compromisso na execução da
estratégia estabelecida para este protocolo e todos os seus colaboradores a
contribuírem para a concretização das medidas necessárias, adotando, inclusive,
comportamentos inovadores e criativos que o momento exige para a preservação da
qualidade dos serviços prestados.
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Comitê de Gestão de Crise

Desembargador José da Fonseca Martins Junior
Presidente – Coordenador do Comitê
Desembargador Cesar Marques Carvalho
Vice-Presidente
Desembargadora Mery Bucker Caminha
Corregedora Regional
Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva
Diretor-Geral
Marcelo Ribeiro de Brito
Secretário-Geral da Presidência
Fabio Petersen Bittencourt
Diretor da Secretaria-Geral Judiciária
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Comissão Especial de Apoio para o Retorno Gradual ao Trabalho Presencial

Desembargadora Mery Bucker Caminha
Presidente – Coordenadora da Comissão
André Gustavo Bittencourt Villela
Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional
Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva
Diretor-Geral
Fabio Petersen Bittencourt
Diretor da Secretaria-Geral Judiciária
Carlos Augusto de Carvalho Torres
Representante da Secretaria-Geral da Presidência
Jedaías Emerson Ferreira
Coordenador da Coordenadoria de Segurança
Michelle Carreira Miranda Monteiro
Chefe da Divisão de Atendimento Pericial da Coordenadoria e Saúde
Marcos Pereira Tavares Dorea
Médico Indicado da Coordenadoria de Saúde

Apoio

Secretaria de Desenvolvimento Institucional
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