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PORTARIA CONJUNTA Nº 22, DE 20 DE JULHO DE 2020.

Aprova o Plano de Retorno das Atividades Presenciais no
âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.

O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  RORAIMA  E  O
CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 322/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
que  estabelece  medidas  para  retomada dos  serviços  presenciais  no  âmbito  do  Poder
Judiciário,  observadas  as  ações  necessárias  para  prevenção  de  contágio  pelo  novo
Coronavírus – Covid-19 e dá outras providências;

CONSIDERANDO  a necessidade de divulgar, sistematizar e assegurar a continuidade e
eficiência  da  prestação  jurisdicional,  sem  colocar  em  risco  a  saúde  de  magistrados,
servidores e sociedade;

CONSIDERANDO o disposto no Plano de Retomada da Atividade Econômica, lançado pela
Prefeitura Municipal de Boa Vista em 23 de junho de 2020,

RESOLVEM:

Art. 1º Divulgar o Plano de Retorno das Atividades Presenciais do Tribunal de Justiça do
Estado de Roraima.

Art. 2º O retorno terá início no dia 27 de julho de 2020 e será realizado em 3 (três) etapas,
conforme cronograma e parâmetros constantes no documento anexo.

Art. 3º O expediente em todos os prédios do TJRR será das 8 às 14 horas.

§ 1.º Haverá expediente interno no período da tarde, das 14h às 18h, de modo a reduzir a
quantidade de servidores em cada espaço físico.

§ 2.º Não há alteração da normativa de plantão.

§  3.º  As  regras  do  presente  artigo  não  se  aplicam  aos  gabinetes,  órgãos  e  setores
coordenados pelos Desembargadores.

Art. 4º Serão reabertas as salas destinadas a instituições parceiras do Poder Judiciário a
contar de 27 de julho de 2020, devendo ser observadas todas as regras contidas no Plano
de Retorno.

Art.  5º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as
disposições em contrário.



Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Desembargador MOZARILDO MONTEIRO CAVALCANTI
Presidente

Desembargador ALMIRO PADILHA
Corregedor-Geral de Justiça

Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Boa Vista, Edição 6725. 21. julho. 2020. p. 07-18 

http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20200721.pdf


Plano de Retorno das
Atividades Presenciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA



APRESENTAÇÃO

Distanciamento Social 
Sanitização  dos  Ambientes
Proteção  Pessoal
Comunicação Efetiva
Monitoramento

O Plano de Retomada das Atividades Presenciais do TJRR tem por objetivo o retorno gradual e sistematizado das atividades
do Poder Judiciário de Roraima, considerando a flexibilização da quarentena e observando o grau de controle da pandemia
e as normas sanitárias.

A retomada foi organizada em três etapas, com previsão para ocorrerem nos dias 27.07, 10.08 e 31.08.2020, conforme
detalhamento constante nas páginas 13, 14 e 15 deste Plano.  

As orientações e parâmetros para todas as ações necessárias ao retorno gradual estão organizados em quatro eixos:

Todas as medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de infecção pela COVID-19 e podem ser alteradas
conforme a evolução da pandemia.



OBJETIVOS E PRINCÍPIOS

Constitui objetivo deste plano organizar o retorno gradual e responsável às atividades presenciais do
Poder Judiciário de Roraima. Durante as três fases iniciais de retorno, o teletrabalho, as audiências
por videoconferência e a vedação de atividades que geram aglomeração continuarão sendo regra.
As etapas de retorno têm como fundamentos os seguintes princípios:

PRESERVAÇÃO
DE VIDAS

MANUTENÇÃO DO
BEM-ESTAR FÍSICO

E MENTAL DO
CORPO FUNCIONAL

VOLTA GRADUAL E
RESPONSÁVEL ÀS

ATIVIDADES
PRESENCIAIS

DECISÕES BASEADAS
EM DADOS,

EVIDÊNCIAS E
CIÊNCIA



CONDIÇÕES

Situação epidemiológica no Estado estabilizada ou com tendência de queda.
Capacidade de atendimento da rede hospitalar local, incluída a taxa de ocupação de leitos de UTI.
Preparo adequado do ambiente laboral às recomendações de prevenção da COVID-19.
Disponibilidade de equipamentos de proteção individual e coletiva. 

O início  da  retomada  gradual  das  atividades presenciais está prevista para ocorrer a partir do dia
27.07.2020, condicionado a:

 A base de dados para a obtenção das informações terá como referência as fontes oficiais prestadas
por órgãos públicos, em especial as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde.



Considerar jornadas de trabalho presencial alternadas e horário
reduzido, devendo a carga horária complementar ser realizada em  
 teletrabalho;
O retorno completo do trabalho presencial estará condicionado à
evolução da pandemia;
Pessoas pertencentes aos grupos de risco deverão ficar na última fase
para retorno ao trabalho presencial;
Caso seja indispensável a presença de alguém pertencente ao grupo de
risco no trabalho presencial, deve ser priorizado trabalho interno, sem
contato com público externo, e em local adequado.

EIXO
DISTANCIAMENTO

SOCIAL



EIXO SANITIZAÇÃO
DOS AMBIENTES

Durante o período de funcionamento e sempre no início das atividades, higienizar as
superfícies de toque, no mínimo a cada 2 horas, com álcool 70% ou preparações
antissépticas ou sanitizantes (ex.: terminais de autoatendimento, corrimão de escadas e
de acessos, maçanetas, interruptores, botões de elevadores);
Higienização de pisos, paredes, forro de banheiro, refeitórios, vestiários etc. no mínimo
a cada turno, preferencialmente com hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária);
Higienização de mesas, cadeiras, teclados, mouses, telefones a cada turno, com álcool
70%;
Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho; 
Garantir que o sistema de climatização de ar não esteja reutilizando o ar e sim que
esteja programado para renovação de ar constantemente;
Nos locais sem renovação de ar, especialmente com aparelhos do  tipo  split,  é 
 aconselhável  manter  portas  e  janelas abertas, quando não houver comprometimento
da segurança;
Realizar limpeza de todos os bebedouros com água em galões; 
Incentivar o uso de garrafas ou copos de uso individual;
O local de trabalho de pessoa com caso confirmado e das que tiveram contato próximo
e prolongado deve ser interditado para desinfecção. Outros ambientes utilizados pelos
trabalhadores afastados devem ser desinfetados: banheiro, copa etc.



EIXO PROTEÇÃO
PESSOAL

Pessoas sintomáticas respiratórias devem ser orientadas a não ir para o local de trabalho e
entrar em  contato por telefone ou e-mail com a unidade de saúde do Tribunal;
Pessoas com sintomas de síndrome gripal, independentemente de terem feito ou não teste
laboratorial para COVID-19, devem adotar o isolamento domiciliar por 14 dias.
Pessoas com familiares suspeitos de infecção por coronavírus também devem ser afastadas
do trabalho e permanecer em quarentena por 14 dias.
Pessoas que tiveram contato próximo com colega de trabalho confirmado para COVID-19
também devem ser afastadas, permanecendo em quarentena por 14 dias. São considerados
contato próximo: a pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, aperto de mãos) com
a pessoa com caso confirmado; a pessoa que teve contato direto, desprotegido, com
secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou
lenços de papel usados e que contenham secreções);
Evitar  compartilhar  objetos  e  material  de escritório (canetas,  grampeadores,  pranchetas
etc.), bem como talheres, copos e pratos ao utilizar a copa;
Evitar tocar o rosto, mais especificamente as mucosas da boca, nariz e olhos;
Cobrir boca ou nariz quando tossir ou espirrar, colocando o cotovelo ou usando lenços de
papel descartáveis. Higienize de imediato as mãos após tossir ou espirrar;
Evitar a mobilidade de pessoas dentro da instituição, realizando o máximo possível das
atividades, internas e externas, por vias remotas (telefone e e-mail).



EIXO
COMUNICAÇÃO

EFETIVA

Criar um plano de comunicação assertivo, dinâmico e responsivo;
Criar uma estratégia que atinja todos os públicos envolvidos, como magistrados, servidores,
terceiros, parceiros e os usuários dos serviços, informando os serviços que serão prestados
pelo Tribunal;
Disponibilizar materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle da COVID-
19 (instruções de higiene, técnica de lavagem das mãos, etiqueta de tosse, espirros e
secreção nasal);
Comunicar acerca do distanciamento e demais cuidados de prevenção ao contágio, com
fixação da informação nos locais estratégicos do Tribunal (portarias, entradas de elevadores,
banheiros, locais com maior circulação de pessoas);
Desenvolver campanha com o tema “Não viralize”;
Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos de
infecção pelo novo coronavírus.



EIXO
MONITORAMENTO

Monitoramento dos índices de ausência ao trabalho (absenteísmo);
Monitoramento contínuo da situação epidemiológica e da taxa de ocupação de leitos de UTI
no Estado de Roraima e recomendar retorno ao teletrabalho quando necessário;
Manter monitoramento e acompanhamento dos casos suspeitos de COVID-19 no Tribunal e
notificar os casos  na  plataforma  do  Ministério  da  Saúde e-SUS VE
(https://notifica.saude.gov.br/), independente da realização de exames.



DETALHAMENTO
- Nesta fase, o trabalho presencial será destinado exclusivamente às audiências e sessões presenciais,
quando não houver possibilidade de realização por meio de videoconferência (Res. CNJ n. 322/2020, art. 4º).
As demais atividades continuarão sendo realizadas por meio remoto.
- Somente atuarão de forma presencial os magistrados e servidores fora do grupo de risco. Havendo
necessidade, será designado juiz substituto para a realização da audiência presencial.
- Não haverá atendimento ao público externo. Somente terão acesso aos prédios as partes e operadores do
direito que participarão das audiências designadas.
- Serão reabertas as salas destinadas a instituições parceiras, que deverão se submeter às mesmas regras da
limitação de acesso das unidades do Poder Judiciário, vedado o atendimento ao público.
- A Corregedoria coordenará as designações das audiências, de modo a evitar a aglomeração de pessoas em
decorrência de agendamentos concomitantes. 
- Os magistrados responsáveis por cada unidade definirão os servidores que retornarão ao serviço presencial,
indicando à Presidência a relação mínima de servidores necessários para viabilizar as atividades.
- As audiências serão efetivadas com o número mínimo de pessoas indispensáveis à sua realização, sem
público e com a adoção de divisórias de acrílico.

FASE 1 - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS
URGENTES
A partir de 27.07



DETALHAMENTO 
- Nesta fase retornam ao trabalho presencial os servidores das unidades administrativas em sistema
de rodízio, a critério da chefia imediata. 
- Os responsáveis por cada unidade devem informar à Secretaria Geral a relação mínima de
servidores para viabilizar as atividades.
- O retorno deve ser organizado em turnos e em salas separadas, de forma a impedir a aglomeração
de pessoas no mesmo ambiente.

FASE 2 - RETORNO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
DA ÁREA ADMINISTRATIVA
A partir de 10.08



DETALHAMENTO
- Nesta fase, condicionada à situação pandêmica no Estado e à manutenção da flexibilização da
quarentena, serão retomados, parcial e organizadamente, os atendimentos da Vara da Justiça Itinerante e
da Central dos Juizados. Os serviços que serão realizados e quantidade de atendimentos diários serão
definidos pela VJI e pela coordenação da central, sob a supervisão da CGJ, respeitados os parâmetros deste
Plano.
- Serão retomadas as audiências não urgentes que não puderam ser realizadas por videoconferência, as
perícias e as sessões do Tribunal do Júri, todas sem a presença de público e com limitação do número de
pessoas no mesmo ambiente.
- Será permitido, mediante autorização da chefia imediata, o retorno daqueles que optarem pelo trabalho
presencial de qualquer unidade, desde que não se exceda 50% da força de trabalho e seja possível, em
cada ambiente, a observância das diretrizes de distanciamento social. 
- A carga horária presencial e o sistema de rodízio poderão ser definidos pela chefia imediata em cada
unidade.

FASE 3 - TRABALHO PRESENCIAL
VOLUNTÁRIO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
A partir de 31.08



CRONOGRAMA PREVISTO

Audiências que não

podem ser realizados por

videoconferência

Retorno parcial de Setores

Administrativos

27/07 10/08 31/08

Central de Juizados,

Justiça Itinerante,

audiências e retorno

voluntário



Controle de acesso na entrada dos edifícios, com medição de
temperatura;
Fornecimento de máscaras laváveis e escudo de proteção facial
(face shield) aos  magistrados, servidores e estagiários que
atuam na linha de atendimento presencial;
Higienização diária de todos os ambientes de trabalho;
Desinfecção das salas entre as realizações de audiências
presenciais;
Disponibilização de álcool em gel em todos os ambientes de
trabalho e nos corredores;
Adaptação das salas de audiência para proteção entre os
partícipes;
Marcação de distância mínima entre pessoas de 1,5m;
Disponibilização de sala de atendimento médico nos prédios do
tribunal para emergências de menor gravidade;
Disponibilização de testes rápidos em todos os prédios.

Providências
Institucionais



Utilizar EPI completo durante o tempo de permanência nas
instalações do Poder Judiciário;
Orientar o jurisdicionado acerca das medidas de
segurança;
Higienizar as mãos antes de adentrar em seu local de
trabalho e a cada 60 minutos;
Manter a distância de 1,5m de outra pessoa;
Comunicar à Subsecretaria de Saúde acerca de qualquer
sintoma suspeito de contágio por COVID-19;
Não compartilhar nenhum objeto de uso pessoal.

Responsabilidades
Individuais



Todas as definições deste Plano estão condicionadas à observância dos critérios do Eixo do Distanciamento
Social, podendo haver restrições maiores, caso sua efetivação viole as normas de segurança e saúde.
Outras medidas poderão ser adotadas no decorrer das etapas, sempre visando a proteção da saúde e a
colaboração no enfrentamento à pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS


