PLANO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO
Nome do Projeto:SEGURANÇA - 10
Gestor do Projeto:ROGÉRIO LOPES CRUZEIRO

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO (TEP)
1. Responsável pelo Encerramento
Nome

ROGÉRIO LOPES CRUZEIRO
Cargo/Função

TécnicoJudiciário / Chefe da Seção de
SegurançaInstitucional

Email
Ramal

1182

Lotação

rogerio.cruzeiro@trt10.jus.br

SCSEG

2. Tipo de Encerramento

O Projeto foi:
( )
(X)
()

Concluído
Parcialmente concluído
Não concluído

3. Justificativa

O Curso de Primeiros Socorros – uso do Desfibrilador Externo Automático - D.E.A. (servidores de outras
áreas), foi planejado e iniciado o prosseguimento da ação de treinamento, com encaminhamento para a
Escola Judicial do TRT10 para as providências necessárias, conforme processo SEI 000789166.2019.5.10.8000.
Destarte, em razão de restrição orçamentária da Escola Judicial para custear a oferta desta ação ainda no
ano de 2019, a sugestão da equipe técnica da EJUD10 foi de incluir a capacitação solicitada no Calendário
de Eventos da Escola Judicial de 2020.
Todavia, tendo em vista o disposto em ato normativo deste regional, Ato Conjunto PRESI-CRTRT Nº
1/2020, visando estabelecer medidas temporárias de prevenção ao contágio de pessoas pelo
Novo Coronavírus (COVID-19) em todas as dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região, o curso "Primeiros Socorros e uso do D.E.A." foi adiado/suspenso e com a confirmação da ação a
ser feita, oportunamente, bem como definição de nova data.

4. Lições Aprendidas

O projeto SEGURANÇA 10 foi instituído com o objetivo de qualificar os servidores da Seção de Segurança
Institucional segundo a gestão de competências e do conhecimento para a melhoria do desempenho de
suas atribuições, bem como para aprimorar métodos, ferramentas e técnicas de trabalho de forma a
auxiliar a prestação jurisdicional, oferecendo suporte à atuação dos servidores em missões institucionais
e nas dependências do Tribunal.
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Desde a sua criação, foram realizadas diversas ações no intuito de atingir a finalidade do projeto,
considerando a sua estruturação em dois subprojetos, quais sejam, apoio à execução de mandados e a
capacitação de colaboradores.
No tocante ao apoio à execução de mandados, buscou-se realizar atividades de capacitação e
aprimoramento da equipe de segurança institucional para realização de escolta de servidor(es) Oficial(is)
de Justiça em cumprimento à execução de mandados. Tal escopo possibilitou, além de uma melhor
prestação jurisdicional, também uma plena sintonia entre a Seção de Segurança Institucional e o Núcleo
de Mandados Judiciais no atendimento às diretrizes propostas pela alta administração.
Quanto à capacitação de colaboradores, buscou-se capacitar periodicamente os Agentes de Segurança
para o uso de equipamentos, procedimentos e ações relativas à segurança de pessoas e a salvaguarda
bens. Aos demais servidores foram ofertados treinamentos de prevenção e combate a incêndio e de
formação de brigada voluntária. Para os colaboradores terceirizados da área da segurança, foram
oferecidos treinamentos de atendimento ao público e uso progressivo da força.
Reputamos inequívoco o ganho qualitativo na prestação jurisdicional e na execução das atribuições
institucionais, com as ações de treinamento mencionadas, as quais foram extremamente bem avaliadas
pelo nosso público interno.
Além disso, tal esforço propiciou uma mudança de cultura e de entendimento, por parte dos demais
servidores e dos colaboradores terceirizados, sobre a importância da doutrina de segurança institucional,
valor que se destaca notadamente pela salvaguarda de vidas e de bens patrimoniais. E por fim, destacamos
que as melhorias alcançadas, com foco nas ações de prevenção, buscaram beneficiar, direta e
indiretamente, os magistrados, servidores e jurisdicionados.

5. Entregas

#

Item

Data da entrega

1. Habilitação em equipamentos

02/06/2017

2. Criação da Brigada de Incêndio

30/10/2019

3. Curso de brigada de incêndio e resgate

30/06/2017

4. Atendimento ao público com necessidades especiais

26/06/2017

5. Curso “Gerenciamento de crises”

30/03/2018

6. Curso de combate e prevenção a incêndios (servidores de outras
áreas)
7. Curso “Atendimento ao Público” para vigilantes e recepcionistas

30/10/2019

8. Curso “Uso Progressivo da Força” para vigilantes

30/04/2017

9. Prestação de serviço

30/03/2018

05/03/2017
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10. Doutrina de Ação

30/03/2018

6. Aprovação

Nome:ROGÉRIO LOPES CRUZEIRO
Cargo/função:CHEFE DA SEÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Data:12/08/2020
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