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APRESENTAÇÃO
O presente plano tem o propósito de estabelecer um protocolo de medidas e providências a 

serem adotadas, de forma a assegurar o retorno do trabalho presencial, integral ou parcialmente, de 
forma gradual e sistematizada, das unidades jurisdicionais e administrativas do Tribunal Regional 
do Trabalho da 21ª Região (TRT-RN).

É importante ressaltar que foram consideradas características e especifi cidades do TRT-RN, 
inclusive de caráter arquitetônico e predial.  Impõe-se ainda relevante destacar que este documento 
não possui caráter decisório, em que pese a sua assertividade, todavia servindo de guia essencial 
na orientação para a tomada de decisões, inequivocamente difíceis e complexas, que irão gerar 
impactos signifi cativos, tanto na esfera judicial como na administrativa, assim como na questão 
crucial da saúde, com repercussão no público interno e externo.

Na linha de outros Tribunais, o Plano compreende que a pandemia da COVID-19, por tudo o 
que se conhece até aqui, não permitirá um retorno instantâneo às atividades presenciais. Por isso, 
projeta-se um retorno gradual, mediante fases, observados os critérios e premissas nele contidos, 
de modo a assegurar que a mudança de fase observe um avanço seguro, até o retorno a uma 
situação de normalidade, atentando-se ao fato de que o mundo certamente passará a vivenciar 
um “novo normal”.

A elaboração do presente plano, registre-se, levou em consideração as diretrizes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Tribunal 
Superior  do Trabalho (TST), além das orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
das autoridades locais de saúde e do Setor Médico deste Tribunal. Enfatize-se, por outro lado, a 
característica da autonomia do órgão, prevista na Constituição. 

Em prestígio ao diálogo interinstitucional, para a elaboração deste Plano, foram ouvidos ainda o 
Ministério Público do Trabalho da 21ª Região, a seccional local da Ordem dos Advogados do Brasil 
e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 21ª Região. No intuito de se propiciar 
um fórum da mais ampla participação, possibilitaram-se sugestões da Associação dos Servidores 
da Justiça do Trabalho da 21ª Região, do Sindicatos dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal 
do Rio Grande do Norte e da Associação Norte-rio-grandense dos Advogados Trabalhistas. 
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CRITÉRIOS
Para a elaboração do documento, o principal norteador foi a necessidade de se compatibilizar 

a manutenção da prestação dos serviços no âmbito do TRT-RN com a orientação da OMS, que 
condiciona o relaxamento das medidas de isolamento social à observância dos seguintes critérios:

● A transmissão da COVID-19 estar controlada; 

● O sistema de saúde ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos;

● Os riscos de surtos estarem minimizados;

● A adoção de medidas preventivas em locais onde a presença de pessoas seja essencial; 

● As comunidades estarem educadas e engajadas  no sentido de se ajustarem às normas 
relativas à COVID-19.

Além desses critérios, o presente documento pauta-se também pelas orientações específi cas 
da Organização Mundial da Saúde, voltadas para o meio-ambiente de trabalho, transcritas adiante.

De forma adicional e em observância à Resolução nº 322/2020 do Conselho Nacional de 
Justiça, as medidas estão amparadas pelas informações técnicas prestadas por órgãos públicos, 
em especial o Ministério da Saúde (MS), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 
as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde, além do Setor Médico-Odontológico do Tribunal 
(SEAMO).

Enfatiza-se que a adoção de hábitos de higiene básicos e a ampliação de rotinas de limpeza 
em áreas de circulação são imprescindíveis para a redução signifi cativa do potencial de contágio. 

Também houve uma preocupação com a adoção de medidas visando a discutir estratégias 
com as unidades de negócio, identifi cando-se as melhores soluções a serem concretizadas 
relacionadas às atividades e serviços afetados, observados em suas especifi cidades.

Esclarece-se, por fi m, que as diretrizes e medidas neste Plano estabelecidas poderão ser 
revistas e/ou ampliadas por ato da Presidência e/ou da Corregedoria-Regional, ou ainda em face 
de normativos superiores, observados os protocolos das autoridades sanitárias, baseando-se em 
quatro critérios objetivos:

● Quantidade de infectados; 

● Demandas por internações, principalmente em UTIs; 

● Percentagem de leitos de UTIs disponíveis; 

● Comportamento das curvas de contágios e de óbitos nas cidades, nas Regiões e no Estado 
do Rio Grande do Norte.
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PRINCÍPIOS
“Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com celeridade, efi ciência e efetividade, 

contribuindo para a paz social e o fortalecimento da cidadania”.

● Preservação de vidas; 

● Manutenção do bem-estar físico e mental do corpo funcional; 

● Retorno gradual e responsável à “normalidade”; 

● Decisões baseadas em dados, evidências e na ciência.

PREMISSAS
● Adoção de políticas de saúde: medidas sanitárias deverão ser implantadas em 
atendimento às diretrizes da OMS e às orientações editadas pelos entes públicos, 
destacando-se:

a. Intervenções sanitárias, a exemplo da desinfecção de ambientes; 

b. Recomendações para servidores que trabalham em contato direto com o público 
externo;

c. Aquisição de equipamentos de proteção individual adequados e sufi cientes na 
proteção do público interno e externo.

● Verifi cação das atividades mais afetadas e adoção de medidas e soluções.  

a. No plano jurisdicional, as audiências no primeiro grau constituem aspecto crítico, 
tendo em vista que, em alguns casos, a opção das audiências telepresenciais não 
se mostra compatível com determinadas circunstâncias fáticas. Assim, o Plano de 
Retomada considera tal cenário e os órgãos de controle assim há de considerar;

b. No plano administrativo, os efeitos da pandemia foram impactantes nas ações 
estratégicas e na execução dos contratos, de modo que:

○ Deve-se manter um diálogo estratégico com todas as unidades para a 
eleição da melhor solução e a previsão dos papéis e das responsabilidades 
pelas ações atinentes à retomada.
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● Levantamento das ações necessárias e seu impacto fi nanceiro.

a. Mapeamento de processos, ações e contratações que promovam impacto fi nanceiro 
no orçamento do Tribunal e indicação de medidas que se adequem à situação 
(redimensionar despesas, remanejar valores, etc.);

b. Avaliação dos projetos que estão previstos no planejamento estratégico e verifi cação 
da possibilidade de continuidade imediata ou não.

● Adoção de medidas adequadas à situação de retorno das atividades na forma presencial.

a. Deve-se envidar os esforços necessários para a continuidade dos serviços, no 
contexto da pandemia, implantando-se projetos e ações e, eventualmente, revendo-
se estruturas existentes; 

b. Estabelecimento de medidas em prestígio ao trabalho remoto, com a máxima 
abrangência possível, utilizando-se plataformas tecnológicas, sob as bússolas do 
CNJ, CSJT e TST, dentre outros;

c. Retomada das atividades presenciais de forma gradual, com um planejamento 
pautado na segurança e na saúde, sem prejuízo da efi ciência e do atendimento às 
demandas. 

● Plano de Tecnologia da Informação (novas tecnologias a serem adquiridas e aper-
feiçoamento das já existentes, com ampliação de contratações).

a. Uso de novas tecnologias e meios digitais para a realização de trabalhos essenciais, 
o que, inclusive, já foi posto em prática de forma emergencial, com observância quanto 
à possibilidade de ampliações na área de contratos;

● Cooperação e Transparência.

a. Manutenção do comitê de crise, com a coleta de sugestões durante a execução da 
retomada. 

● Cronograma integrado de quando, como e onde deverá se retornar à atividade presencial. 

a. Defi nição de metas de retorno até uma situação de regularidade e “normalidade”; 
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b. Mapeamento, monitoramento e acompanhamento das atividades inerentes à 
retomada, em todas as suas fases, inclusive com a fi xação de metas numa perspectiva 
objetiva; 

c. Avaliação constante das circunstâncias fáticas, infl uenciando na execução deste 
Plano de Retomada. 

● Comunicação efi caz.

a. A comunicação deste Plano, assim como dos dados concernentes à sua execução, 
deve ser efi ciente, dirigida tanto para o público interno como para o externo, mantendo-
se um canal permanente para as eventuais manifestações, destacando-se os papeis 
da Corregedoria-Regional e da Ouvidoria-Regional. 

EIXOS
● Infraestrutura, Serviços e Logística;

● Gestão de pessoas;

● Gestão de contratos e orçamento;

● Comunicação social, interna e externa.

MONITORAMENTO
● Este plano será gerenciado por Comissão a ser constituída pela Presidência do Tribunal.

● As seguintes unidades do Tribunal serão responsáveis pelo monitoramento dos 
indicadores e acompanhamento das iniciativas relacionadas às áreas respectivas:

○ SEAMO - Saúde e qualidade de vida;

○ DG - Contratações e compliance;

○ DLP - Limpeza e higienização dos ambientes;
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○ CSEIT - Controle de acesso, circulação e segurança;

○ CEA - Barreiras físicas de proteção;

○  CGEST - Produtividade durante o trabalho remoto;

○ DIMON - Atividades jurisdicionais;

○ DCS - Campanhas e sinalização;

○ DLC - Plano Anual de Contratações;

○ EJUD - Plano Anual de Capacitações.

● No máximo a cada 30 dias a Comissão se reunirá para:

○ Tratar da evolução da pandemia;

○ Avaliar a repercussão e os impactos das medidas adotadas;

○ Verifi car a necessidade de emitir sugestão à Presidência e/ou à Corregedoria-
Regional sobre a eventual adoção de novas medidas e até mesmo a mudança de fase. 

● As unidades responsáveis por cada área deverão realizar o monitoramento perma-
nente dos seguintes indicadores:

○ Índices de absenteísmo da força de trabalho;

○ Índices de problemas psicológicos gerados a partir da pandemia na força de 
trabalho;

○ Situação epidemiológica e taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado do Rio 
Grande do Norte;

○ Estoque de Equipamentos de Proteção Individual e demais materiais e instrumentos 
utilizados nas ações contempladas pelo presente plano, providenciando a reposição 
preventiva e sufi ciente;

○ Percentual da força de trabalho em atividade remota e presencial;

○ Casos suspeitos de COVID-19 no Tribunal;

○ Cumprimento de todos os itens relacionados à contratação emergencial em razão 
da pandemia,  por meio de planilha de verifi cação (checklist) de compliance;

○ Execução de contratos de natureza continuada.
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● Poderá haver modulação do tratamento para a implantação de fases em cada 
unidade da jurisdição, por força da heterogeneidade da epidemia, das características 
populacionais e da infraestrutura hospitalar das diversas cidades e Regiões do Estado 
do Rio Grande do Norte.

FASES
Ficam adotadas as seguintes fases neste Plano de Retomada, com as medidas a serem 

providenciadas e os critérios a serem observados, especifi camente, a seguir discriminados, sempre 
observados os princípios e as premissas retro expostos. As datas do início de cada fase serão 
determinadas por Ato Conjunto da Presidência e da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 
21ª Região.
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FASE 1
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

I - Para todas as unidades, administrativas e jurisdicionais, o retorno será de até 30% (trinta 
por cento) da força de trabalho, compreendendo magistrados, servidores e estagiários. Em caso 
de número decimal, deve-se arredondar para o número inteiro próximo seguinte;

II - As unidades, jurisdicionais e administrativas, por meio de seus gestores, magistrados e 
servidores, em primeiro e segundo grau, gozarão de autonomia quanto ao número de servidores em 
regime presencial, observado o limite estabelecido no item I, sempre considerando a especifi cidade 
do órgão/setor e centrando-se nas questões da viabilidade e da produtividade; 

III - Competirá ao Desembargador Corregedor Regional determinar adequações, uma vez 
verifi cado o mau funcionamento do órgão/setor, jurisdicional ou administrativo, com ressalva das 
hipóteses de competência da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;

IV - A Ouvidoria-Regional funcionará como órgão auxiliar para a colheita de elogios, reclamações 
e sugestões no tocante às medidas tomadas neste Plano de Retomada e à operacionalização e 
repercussão respectivas.

INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E LOGÍSTICA
● Bens móveis.

a. O leiaute das estações de trabalho deve ser disposto de forma a garantir o 
afastamento mínimo necessário entre os usuários;

b. Nas portarias e nos locais de audiências e sessões e de atendimento ao público em 
geral serão instalados anteparos físicos de acrílico para proteção;

c. As superfícies das mesas e dos balcões conterão apenas os objetos essenciais às 
atividades imediatas;

d. Os bebedouros de uso coletivo serão desativados provisoriamente;

e. As cadeiras nos átrios das Varas e no Pleno do Tribunal serão interditadas 
parcialmente, de forma a manter o distanciamento físico adequado entre as pessoas. 
Nos demais ambientes, também haverá supressão parcial de assentos, sempre que 
necessário, a fi m de se manter o distanciamento recomendado pelos órgãos de saúde.
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● Ocupação e leiaute.

a. Em cada ambiente, será observada uma capacidade máxima de ocupação 
simultânea, com a comunicação aos usuários e o controle respectivo;

b. O trabalho presencial ocorrerá em locais dotados de ventilação natural ou, se 
utilizada a artifi cial, promover-se-á circulação de ar compatível com as normas de 
segurança.

● Controle de acesso e circulação.

a. O fl uxo de circulação interna observará corredores de sentido único, desde que 
possível, sinalizando-se efi cazmente os locais  de entrada e de saída dos fóruns, 
garantindo-se o distanciamento necessário entre as pessoas; 

b. Será recomendado o uso prioritário de escadas e que se evite tocar nos corrimãos;

c. Será priorizada a utilização individual dos elevadores. Caso necessário o uso por 
mais de uma pessoa, na situação de ajuda a portador de difi culdade de locomoção, 
a ocupação deve ser, no máximo, de 30% (trinta por cento) da capacidade de cada 
equipamento;

d. Será recomendado o uso alternado dos refeitórios (cozinhas/copas), evitando-se 
aglomerações e mantendo-se um distanciamento entre os usuários;

e. Os trabalhadores terceirizados serão orientados sobre as trocas de turno e intervalos, 
de modo a reduzir numericamente a ocupação  simultânea de ambientes fechados, 
a exemplo de vestiários, refeitórios e espaços de descanso, com os adequados 
procedimentos de limpeza e desinfecção;

f.  Os profi ssionais da segurança deverão orientar os usuários a manter o distanciamento 
físico adequado nos espaços de espera de atendimento e demais áreas de circulação 
dos prédios;

g. Será utilizado termômetro digital infravermelho para aferir a temperatura de todas 
as pessoas que forem adentrar nas dependências do TRT-RN;

h. Pessoas com temperatura superior a 37,2 graus Celsius, inclusive juízes e 
desembargadores, não poderão ingressar em qualquer dependência do TRT-RN, 
exceto quando for o caso de pronto encaminhamento ao SEAMO, observado o item 
“i”. Tais usuários serão devidamente abordados e tomarão ciência detalhada do 
fundamento do impedimento, recebendo documento padronizado no qual constará o 
registro da ocorrência, as orientações para a procura de atendimento médico, o local, 
a data, a identifi cação e a assinatura do responsável pela proibição; 
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i. Os servidores e os magistrados com temperatura acima de 37,2 graus Celsius, se assim 
optarem, poderão se dirigir diretamente ao SEAMO, onde decidirão sobre a submissão 
à avaliação/exame médico. Os mesmos não poderão adentrar em unidades de trabalho 
diverso ou em qualquer outra dependência do Tribunal que não seja o citado setor;

j. Será obrigatório o uso de máscaras faciais para o ingresso e por todo o tempo de 
permanência nas instalações do Tribunal, orientando-se sobre a correta utilização, 
impedindo-se peremptoriamente o acesso e permanência nos fóruns de pessoas sem 
o citado equipamento de segurança;

k. Serão fechadas as áreas de convivência (sala de amamentação, memorial, sala da 
OAB, lanchonete, etc.).

● Limpeza e higienização.

a. A limpeza e a desinfecção de cada estação de trabalho ocorrerão antes, durante e 
após o expediente, incluindo higienização com o uso de álcool gel 70% (setenta por 
cento);

b. As superfícies de toque serão higienizadas com álcool 70% (setenta por cento) e/ou 
preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;

c. Será recomendada a utilização dos dispensadores de álcool em gel instalados nas 
dependências do Tribunal, orientando-se a que utilize antes de entrar no prédio;

d. Cuidar-se-á da higienização de pisos, paredes, forro de banheiro, refeitórios, 
vestiários, etc., no mínimo a cada turno, preferencialmente com hipoclorito de sódio 
0,1% (zero vírgula um por cento); 

e. Os ambientes deverão ser mantidos ventilados, preferencialmente de forma natural, 
evitando-se o uso do ar condicionado, salvo quando estritamente necessário, com a 
manutenção das janelas e portas abertas;

f. Deve-se verifi car constantemente o sabão em todas as estações de lavagem e a 
disponibilização de álcool em gel para as mãos;

g. Será realizada a limpeza de todos os bebedouros com água em galões;

h. As torneiras a jato que permitam a ingestão de água diretamente dos bebedouros 
serão lacradas, de forma a que se evite o contato da boca do usuário com o 
equipamento;

i. Será recomendado o não compartilhamento de garrafas e copos;

j. A preferência será da utilização de talheres e copos descartáveis e, na impossibili-
dade, deve se evitar o compartilhamento de tais objetos, assim como de pratos e xícaras;
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k. Os ambientes serão dotados de lixeiras com tampa e acionamento por pedal; 

l. A limpeza de locais que fi cam mais expostos ao toque das mãos será especialmente 
diligenciada;

m.  Os sanitários terão higienização constante e o controle do uso; 

n. Serão propiciadas condições para a adequada higienização das mãos, inclusive 
com a fi xação de cartazes com orientações sobre a adequada higienização das mãos;

o. Fornecimento de máscaras de tecido para magistrados, servidores e estagiários 
que retornarem ao trabalho presencial, em número sufi ciente e de acordo com as 
recomendações do Ministério da Saúde;

p. Equipamentos de Proteção Individual específi cos serão fornecidos aos profi ssionais 
de saúde, conforme protocolos do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

● Atendimento e prestação de serviços.

a. Proibição da realização de eventos ou aulas presenciais;

b. Manutenção de atendimentos ao público externo apenas por meio telefônico ou 
comunicações virtuais;

c. Manutenção da suspensão das consultas eletivas da Seção Odontológica, 
de servidores e magistrados. O setor médico reiniciará, de forma gradual e com 
agendamento prévio, as consultas ambulatoriais, assim como as perícias singulares e 
avaliações por junta médica ofi cial.

Prestação jurisdicional.

1º Grau:

a. Atendimento de secretaria e gabinetes apenas de forma eletrônica e/ou 
telefônica (e-mail, whatsapp, telefone);

b. Audiências apenas telepresenciais.

2º Grau:

a. Atendimento de secretaria e gabinetes apenas de forma eletrônica e/ou 
telefônica (e-mail, whatsapp, telefone);

b. Sessões virtuais e telepresenciais.
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GESTÃO DE PESSOAS
● Teletrabalho.

a. Manutenção preferencial do trabalho remoto;

b. Integrantes do grupo de risco e infectados ou sob suspeita de contaminação 
continuarão em trabalho remoto; 

c. Proibição de reuniões presenciais, exceto quando estritamente necessárias e 
limitadas quanto ao número de pessoas, ademais observadas as cautelas sanitárias 
já orientadas;

d. Alternância de dias de comparecimento na unidade entre os servidores que 
trabalharão presencialmente, caso assim seja necessário, a fi m de se atender à 
limitação de 30% (trinta por cento);

e. Diretrizes gerais para o trabalho presencial:

○ Aprimoramento do leiaute das mesas para atender à distância mínima 
segura entre os servidores que venham a trabalhar presencialmente;

○ Manutenção das janelas e portas abertas em tempo integral;

○ Limpeza das mesas, teclados e mouses no mínimo uma vez por turno;

○ Dispensa do registro de ponto eletrônico.

● Saúde.

a. Levantamento de magistrados e servidores acometidos pela COVID-19, assim 
como aqueles expostos, de forma acentuada, a risco de contaminação;

b. Verifi cação dos efeitos da pandemia na saúde mental dos magistrados e servidores:

○ Suporte psicossocial às pessoas do corpo funcional que apresentem 
sofrimento psíquico em face da pandemia de COVID-19;

○ Divulgação de material de sensibilização na abordagem às pessoas afetadas 
pela COVID-19 ou afetadas sensível e especialmente.

c.  Verifi cação da saúde física decorrente do trabalho remoto;

d. Uso obrigatório e correto de máscaras faciais no ambiente de trabalho, inclusive 
cuidando-se da questão do adequado descarte;

e. Elaboração e divulgação de novos protocolos de atendimento pelos serviços médico 
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e odontológico do Tribunal;

f. Elaboração de protocolo médico para casos de confi rmação de COVID-19 no corpo 
funcional;

g. Comunicação e treinamento constantes:

○ Desenvolvimento e implementação de uma comunicação clara com todos os 
servidores e magistrados antes do retorno ao trabalho, esclarecendo assuntos 
relacionados à pandemia.

GESTÃO DE CONTRATOS E ORÇAMENTO
● Gestão de contratos.

a. Capacitação dos empregados das empresas terceirizadas que atuam com mão de 
obra presencial nas dependências do Tribunal, com relação aos procedimentos de 
prevenção à COVID-19, seguindo as orientações gerais da OMS e específi cas deste 
Plano;

b. Análise da necessidade de revogação, total ou parcial, da suspensão de contratos 
administrativos, a fi m de garantir a regularidade dos trabalhos presenciais das 
empresas terceirizadas.

● Revisão do planejamento orçamentário.

a. Adequação do Plano Anual de Contratações às iniciativas previstas neste Plano;

b. Adequação do Plano Orçamentário Anual para repercutir os impactos advindos do 
período anterior à retomada dos trabalhos presenciais e projetar as fases seguintes 
previstas neste Plano.

COMUNICAÇÃO
● Campanha.

a. Criação de um plano de comunicação assertivo, dinâmico e responsivo que atinja 
todos os segmentos envolvidos: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, 
advogados, partes e demais usuários dos serviços;
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b. Disponibilização de materiais informativos sobre as medidas de prevenção e con-
trole da COVID-19 (instruções de higiene; técnica de lavagem das mãos; etiqueta de 
tosse, espirros e secreção nasal; distanciamento e demais cuidados de prevenção 
ao contágio) para fi xação nos locais estratégicos do Tribunal (portarias, entradas de 
elevadores, banheiros, locais com maior circulação de pessoas);

c. Desenvolvimento de campanhas específi cas motivadoras de posturas preventivas;

d. Fornecimento de orientações sobre o uso adequado do álcool gel, considerando 
seu risco de combustão;

e. Reforço da importância da comunicação e notifi cação imediata de casos suspeitos 
de infecção pelo novo coronavírus;

f. Uso de ferramentas digitais, a exemplo de e-book, para a atualização das medidas 
adotadas;

g. Promoção de campanha de sensibilização na abordagem à pessoa testada positiva 
para COVID-19 ou que teve a doença ou com familiar infectado.

● Sinalização.

a. Orientação de magistrados e servidores:

○ portar o menor número de objetos possíveis consigo durante o expediente 
de trabalho; 

○ evitar usar adornos pessoais (colares, pulseiras, anéis, relógios, brincos, 
mais de uma bolsa ou mochila, entre outros) e preferir sapatos fechados para 
trabalhar; 

○ não cumprimentar pessoas com apertos de mão, abraços, beijos ou outro 
tipo de contato físico; 

○ não compartilhar objetos e materiais de escritório (canetas, grampeadores, 
pranchetas, etc.), bem como talheres, copos e pratos, ao utilizar a copa; 

○ evitar tocar o rosto, mais especifi camente as mucosas da boca, nariz e 
olhos; 

○ cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar, colocando o cotovelo ou 
usando lenços de papel descartáveis e higienizar de imediato as mãos após 
tossir ou espirrar; 

○ evitar e/ou a minimizar a mobilidade de pessoas dentro da instituição, 
realizando o máximo possível das atividades, ainda que internas, por via remota 
(WhatsApp  Business, plataformas digitais, telefone e e-mail);

b. Elaboração de plano de treinamento a distância, direcionado para temas que 
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possam atender às demandas relacionadas à Pandemia da COVID19 e as necessárias 
à efetividade da implantação do Plano de Retomada.

c. Marcação de distanciamento, no piso dos locais de atendimento ao público e de 
maior uso, a exemplo do átrio, elevadores e portarias, com no mínimo 1,5 metros de 
distância entre os pontos, utilizando-se adesivo, fi ta gomada ou colorida. 
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FASE 2
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

I - Para todas as unidades, administrativas e jurisdicionais, retorno de até 60% (sessenta por 
cento) da força de trabalho, compreendendo magistrados, servidores e estagiários. Em caso de 
número decimal, deve-se arredondar para o número inteiro próximo seguinte;

II - As unidades, jurisdicionais e administrativas, por meio de seus gestores, magistrados e 
servidores, em primeiro e segundo grau, gozarão de autonomia ao número de servidores em 
regime presencial, observado o limite estabelecido no item I, sempre considerando a especifi cidade 
do órgão/setor e centrando-se na questão da viabilidade e da produtividade; 

III - Competirá ao Desembargador Corregedor Regional determinar adequações, uma vez 
verifi cado o mau funcionamento do órgão/setor, jurisdicional ou administrativo, com ressalva das 
hipóteses de competência da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;

IV - Será viabilizado o ingresso, nas dependências do Tribunal, de membros do Ministério 
Público, advogados, partes, testemunhas, auxiliares da Justiça e outros, assim como será permitida 
a realização de audiências e eventual atendimento ao público, aqui ainda que excepcionalmente;

V - Designação de audiências presenciais a critério de cada magistrado, priorizando-se a 
realização de audiências telepresenciais;

VI  - Deverão ser adotadas as medidas da fase 1, exceto quando for o caso de incompatibilidade.

INFRAESTRUTURA FÍSICA
● Atendimento e prestação de serviços.

a. Manutenção do atendimento por meio telefônico ou pelos canais virtuais de 
comunicação. Quando essencial o atendimento na forma presencial, há de se priorizar 
o agendamento de horários. Deve se realizar o atendimento de maneira individualizada, 
restringindo, sempre que possível, a presença de acompanhantes.

b. Esgotamento de todas as possibilidades de atendimento virtual em relação às 
pessoas integrantes do denominado grupo de risco, conforme autodeclaração, em não 
se tratando de critério etário. Caso não seja possível, estabelecer horários ou setores 
exclusivos de atendimento e conferir atendimento preferencial, garantindo fl uxo ágil, a 
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fi m de que tais pessoas permaneçam o menor tempo nas dependências do Tribunal;

c. Manutenção da suspensão das consultas eletivas da Seção Odontológica e das 
avaliações médicas dos servidores em regime de teletrabalho. Como regra geral, a 
perícias em magistrados e servidores continuarão suspensas, fi cando a critério dos 
profi ssionais de saúde estipular as exceções;

d. Realização de aulas e palestras presenciais apenas com a redução da capacidade 
ambiental em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima respectiva.

1. Prestação jurisdicional.

● 1º Grau.

a. Designação de audiências presenciais a critério de cada magistrado, 
priorizando-se a realização de audiências telepresenciais. As consequências 
processuais de eventuais impedimentos de acesso restarão decididas pelos 
órgãos jurisdicionais respectivos;

b. As Varas do Trabalho terão as audiências presenciais realizadas apenas 
no turno matutino. No tocante a Natal e a Mossoró, as Varas ímpares poderão 
realizar audiências somente às 2as e 4as feiras, enquanto as Varas pares 
poderão realizá-las às 3as e 5as feiras, fi cando a critério de cada magistrado 
a fi xação da quantidade de audiências por dia. Nas 6as feiras todas as Varas 
poderão realizar audiências, até o limite de 07 (sete) em Natal e de 02 (duas) 
em Mossoró, observada a ordem de precedência na designação. Os juízes 
titulares das Varas poderão acertar entre si a troca de dias, recomendando-
se a mediação dos Diretores dos Fóruns respectivos para tais ajustes, com a 
necessidade de prévia comunicação à Corregedoria Regional;

c. As audiências devem ser aprazadas com horários espaçados, visando 
a evitar a aglomeração de pessoas e prevendo-se tempo sufi ciente para o 
ambiente ser devidamente higienizado após cada audiência e, eventualmente, 
a cada troca de lugares em assentos, a exemplo da sucessão de depoimentos 
testemunhais;

d. A existência de anteparos entre os magistrados e os digitadores de audiência 
e entre os advogados e as partes, assim como entre testemunhas e juízes, 
advogados e partes, advogados e advogados e partes e partes;

e. Recomendação aos advogados e às partes que adentrem na sala de 
audiência apenas para a realização da audiência respectiva;

f. Recomendação que terceiros, acompanhando advogados ou partes, não 
adentrem na sala de audiência, exceto quando estritamente necessário.
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● 2º Grau.

a. Sessões presenciais quando da impossibilidade de serem por 
videoconferência ou a critério do Presidente do Tribunal e dos Presidentes das 
Turmas;

b. Limitação numérica de sustentações orais, a critério do Presidente do 
Tribunal ou dos Presidentes das Turmas;

c. Não utilização das Salas de Sessões das Turmas;

d. Utilização do Tribunal Pleno para as sessões das Turmas em datas 
alternadas, caso assim seja necessário;

e. Restrição de acesso às sessões de julgamento presenciais aos servidores 
essenciais à sua realização, devendo os demais prestarem seus serviços 
remotamente, ainda que estejam trabalhando em local distinto nas dependências 
do próprio Tribunal;

f. Recomendação do acesso à sala de sessões apenas do advogado da parte 
cujo processo esteja sendo no momento julgado;

g. Disponibilização de álcool em gel nas salas para que todos, ao entrarem, 
possam higienizar as mãos;

h. Aprimoramento do leiaute das mesas para atender à distância mínima 
segura entre os servidores, os desembargadores, os membros do Ministério 
Público Trabalho (MPT) e/ou os juízes convocados, providenciando a necessária 
barreira física de acrílico transparente;

i. Limpeza do local respectivo após cada sustentação oral;

j. Limitação e alternância de utilização de assentos na Sala de Sessões 
do Pleno, inclusive com a demarcação e interdição parcial, observando-se a 
necessária distância mínima.
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FASE 3
Para todas as unidades, administrativas e jurisdicionais, na fase 3 prevê-se a possibilidade 

de retorno integral das atividades em regime presencial, observado o controle da pandemia da 
COVID-19. Deixa de se tratar, neste Plano, especifi camente das medidas e critérios a serem 
adotados nessa fase, uma vez que há diversas variantes que ainda não se tornaram evidentes 
ou mesmo previsíveis, pelo que se prefere estabelecer regras em um momento que se julgue 
oportuno. 

De outra sorte, certamente virão diversos normativos do CNJ, CSJT e TST, assim como 
surgirão novas rotinas de trabalho à luz do chamado “novo normal”. Portanto, serão adotadas 
medidas específi cas posteriores, a depender da realidade sanitária futura, inclusive do eventual 
surgimento de vacina. 
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SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA
1. Posturas para situação de risco de contágio.

a. Estabelecer protocolo de limpeza e higienização na ocorrência de um teste positivo para 
COVID-19. O local de trabalho da pessoa com caso confi rmado e das que tiveram contato 
próximo e prolongado deve ser interditado para desinfecção. Outros ambientes utilizados 
pelos trabalhadores afastados devem ser desinfetados;

b. Pessoas com sintomas de difi culdades respiratórias devem ser orientadas a não ir para o 
local de trabalho e entrar em contato por telefone, plataforma digital ou e-mail com a unidade 
de saúde do Tribunal, a esta cabendo estabelecer o protocolo médico respectivo;

c. Magistrados, servidores e estagiários, com familiares ou terceiros com os quais 
convivam suspeitos ou confi rmados de infecção por coronavírus, devem comunicar o 
fato imediatamente ao SEAMO, a quem cabe defi nir o protocolo médico e, se for o caso, 
determinar quarentena por 14 dias, com o regime de trabalho remoto. Tais pessoas devem 
retornar ao trabalho presencial somente com autorização do serviço médico;

d. A previsão contida no item ‘c’ deve se aplicar àqueles que tiverem tido contato próximo 
com colega de trabalho confi rmado para COVID-19;

e. Deve se atentar à classifi cação do corpo funcional, no que concerne ao SARS-COV-2, de 
acordo com a pirâmide de risco ocupacional elaborada pela Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA), que cataloga os riscos em: MUITO ALTO, ALTO, MÉDIO e MENOR.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA 
GRUPOS ESPECÍFICOS

● Diligências e cumprimento de mandados pelos ofi ciais de Justiça.

a. Diligências externas apenas quando da impossibilidade de realização por meio 
virtual;

b. Oferta ao ofi cial de justiça de máscara e protetor facial para uso na diligência 
externa, com determinações específi cas para o uso durante toda a diligência e no 
trajeto;

c. O ofi cial de justiça deverá levar consigo um frasco de álcool em gel;

d. Realização de treinamento para que os ofi ciais de justiça, em diligências externas:

○ Evitem permanecer em ambientes fechados, principalmente quando outras 
pessoas estiverem usando o mesmo espaço;

○ Evitem passar a mão no rosto;

○ Higienizem as mãos sempre que toquem em objetos de uso comum;

○ Higienizem objetos pessoais como celulares e canetas;

○ Organizem a agenda de modo a ampliar o intervalo entre as diligências, 
a fi m de realizar a correta higienização dos instrumentos que eventualmente 
sejam utilizados nestas atividades (protetor facial, celular, canetas, etc).

● Serviço de transporte:

a. Manter a ventilação natural dentro dos veículos por meio da abertura das janelas;

b. Evitar a recirculação do ar quando for necessária a utilização do sistema de ar 
condicionado;

c. Desinfetar regularmente os assentos e demais superfícies do interior do veículo que 
são mais frequentemente tocadas pelas pessoas;

d. Os motoristas devem observar:

○ a higienização do seu posto de trabalho, inclusive volantes e maçanetas do 
veículo;
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○ a utilização de álcool gel ou água e sabão para higienizar as mãos.

● Agentes de Segurança e Vigilantes 

a. Uso do álcool em gel, máscara facial durante todo o horário de trabalho e nas 
rondas externas;

b. Oferta (e incentivo do uso) de álcool gel a todos os que entrarem nas edifi cações, 
antes ou após a passagem no raio x.

● Recepcionistas

a. Uso do álcool em gel, máscara facial para manuseio dos documentos de identifi cação;

b. Higienização do teclado e do mouse antes do início das atividades, em razão do 
revezamento do posto nos intervalos de descanso.
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ORIENTAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) PARA 
O AMBIENTE DE TRABALHO

Maneiras simples de prevenir a COVID-19 no ambiente de trabalho. 

● Manter o ambiente de trabalho sempre higienizado e desinfetado (superfícies, 
mesas, objetos, telefones, teclado). 

Incentivar que os funcionários lavem as mãos regularmente. 

● Colocar e manter abastecidos recipientes de higienização das mãos;

● Colocar pôsteres e avisos incentivando a lavagem das mãos;

● Promover workshops de segurança e prevenção.

 Manter boas condições de higiene respiratória no ambiente de trabalho. 

● Garantir que máscaras faciais ou lenços estejam disponíveis no ambiente de 
trabalho, assim como lixeiras fechadas para o seu descarte; 

● Comunicar os usuários que qualquer um que apresente febre ou tosse (mesmo que 
pouca) fi que em casa.

 Considerações para prevenir ou reduzir os riscos da COVID-19. 

● Antes de reuniões ou eventos, deve-se:

○ Certifi car-se de que o encontro presencial é mesmo necessário;

○ Questionar se o evento pode ser diminuído e atender a menos pessoas;

○ Disponibilizar materiais de prevenção como lenços e máscaras;

○ Advertir os participantes de que aqueles que tiverem sintomas de COVID-19 
não devem participar do encontro.
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Desenvolver um plano caso alguém desenvolva os sintomas durante a reunião ou evento.

● Ter um local para que a pessoa com sintomas possa fi car isolada;

● Ter um plano para que a pessoa possa ser transferida para uma unidade de saúde;

● Ter um protocolo caso alguém teste positivo para a COVID-19 durante ou 
imediatamente após o encontro.

Durante o evento ou reunião. 

● Informar os participantes das medidas planejadas relacionadas à COVID-19;

● Encontrar formas descontraídas de cumprimento sem se tocar;

● Encorajar as pessoas a cobrirem espirros e tosses usando o cotovelo;

● Dispor os assentos, se possível, com um metro de distância entre si;

● Abrir as janelas e portas, sempre que viável;

● Disponibilizar álcool em gel sufi cientemente.

Após o evento ou reunião. 

● Manter os nomes e contatos dos participantes por pelo menos um mês;

● Informar os participantes a monitorarem o desenvolvimento de sintomas por 14 dias, 
caso algum deles precise isolar-se por testar positivo ou sob suspeita de COVID-19. 

Preparando-se, caso a COVID-19 alcance a sua comunidade ou ambiente de trabalho. 

● Isolar a pessoa infectada dos outros colegas de trabalho em uma sala; 

● Identifi car as pessoas infectadas sem estigmatizá-las ou causar discriminação;

● Promover o home offi  ce na organização, sempre que possível;

● Ter um plano que mantenha o negócio funcionando, mesmo que uma parte 
considerável dos funcionários não possa trabalhar;

● Dar amplo conhecimento deste Plano;

● Garantir que este Plano também cuide da saúde mental dos funcionários e dos 
impactos sociais que a pandemia pode causar;

● Desenvolver parcerias com provedores locais e clientes para as pequenas e médias 
empresas.
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Medidas simples para evitar
o contágio na retomada

HIGIENE SOLIDARIEDADE PLANEJAMENTO COMUNICAÇÃO

Manter o local de 
trabalho sempre 
higienizado e livre de 
qualquer possível foco 
de contaminação.

Limpar regularmente 
as mesas, balcões, 
teclados e objetos 
compartilhados.

Incentivar e promover 
a higienização 
das mãos dos 
magistrados/
servidores estagiários 
e terceirizados,  partes 
e fornecedores.

Disponibilizar e 
facilitar o acesso  aos 
materiais necessários 
para higienização, 
quais sejam: água 
e sabão, álcool ou 
desinfetante.

Comunicar aos 
magistrados/
servidores estagiários 
e terceirizados, que 
caso sintam algum 
sintoma, como tosse, 
febre ou difi culdade 
para respirar, se 
isolem para evitar o 
contágio e procurem 
o SEAMO.

Evitar a aglomeração 
de pessoas como: 
reuniões em 
ambiente fechado, 
viagens à negócios, 
priorizando não ter 
contato próximo a 
uma distância mínima 
de 1,5 (um e meio) 
metro.

Caso seja do 
grupo de risco, se 
possível, pratique o 
autoisolamento.

Oferecer máscaras para 
todos que estiverem 
trabalhando e obrigar o uso 
enquanto permanecer nas 
dependências do TRT.

Criar protocolos de 
contingência para lidar com 
possíveis suspeitas ou casos 
confi rmados de COVID-19 
no âmbito do ambiente de 
trabalho.

Requerer às empresas 
terceirizadas que trabalhem 
no TRT apenas pessoas que 
não componham grupo de 
risco e desde que com os 
EPI´s necessários.

Estabelecer regras de acesso, 
permanência e movimentação 
dentro dos prédios.

Expor ostensivamente 
cartazes, banners 
físicos e virtuais 
que promovam a 
conscientização e 
prevenção do contágio.

Promover campanhas, 
sobre a importância 
de manter as mãos 
sempre limpas.

Compartilhar 
os protocolos 
implementados para o 
combate do vírus.

Se informar nos 
órgãos ofi ciais ou 
autoridades de saúde 
pública, local ou 
nacional da COVID-19. 
sobre as orientações 
necessárias para se 
evitar o contágio e 
curvas de crescimento 
e achatamento do 
vírus.


