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Ata nº 02/2020 

 
Reunião realizada em 24 de agosto de 2020 

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, por videoconferência pela 
plataforma Cisco Webex Meetings, às 10h30min, reuniram-se o excelentíssimo Desembargador Dr. 
Sergio Pinto Martins, convidado; os excelentíssimos Magistrados Dr. Marcelo Donizeti Barbosa, Juiz 
Auxiliar da Presidência; Dr. Marcio Fernandes Teixeira, Juiz Auxiliar da Presidência; Dr. Rogério 
Moreno de Oliveira, Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional, representante da magistratura de 1º 
grau; Dr. Frederico Monacci Cerutti, Juiz do Trabalho Substituto, representante da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região – Amatra 2,  e os servidores Leila Dantas Pereira, 
diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental; Maria Inês Ebert Gatti, 
representante da Vice-Presidência Administrativa; Ana Neife Aith Castanho Ferreira, médica do 
trabalho, representante da Secretaria de Saúde, Elaine Souza da Costa, representante da Seção de 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT e Oswaldo José Costa da SIlva Leme, 
diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas, convidado. Rômulo Borges Araújo, 
Diretor-Geral da Administração, ausentou-se justificadamente. 
 
O Dr. Marcio Fernandes Teixeira, Juiz Auxiliar da Presidência, iniciou os trabalhos informando que 
a pesquisa realizada com os associados da Amatra 2 sintetizou os pontos colocados na primeira 
reunião da Comissão, tendo sido estipulado prazo até 25 de agosto para recebimento de sugestões 
pelos associados. Propôs, para debates da Comissão, a indicação de uma possível data para início 
do retorno às atividades presenciais, pontuando que, nas primeiras semanas deste retorno, as 
unidades contariam com até 20% da sua lotação e que seriam realizados, apenas, os serviços 
internos, sem qualquer atendimento presencial, mas que, a partir da segunda semana, os 
atendimentos poderiam ser realizados mediante agendamento, durante um determinado intervalo 
de tempo, como, por exemplo, das 10 às 14h.   
 
Neste quesito, Dr. Frederico Monacci Cerutti, Juiz do Trabalho Substituto, representante da 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região – Amatra 2, ponderou que o 
reinício das aulas escolares poderia ser um bom parâmetro para balizar a data de retorno e que a 
situação dos fóruns da Zona Leste e da Zona Sul merece melhor avaliação, pois contam com ar 
condicionado central, de modo que as janelas ficariam fechadas; levantou, ainda, a questão de como 
as Varas, que eventualmente contassem com ambos os juízes em grupo de risco, procederiam para 
poder marcar as audiências presenciais. 
 
O desembargador Dr. Sergio Pinto Martins expressou preocupação quanto ao fato de se trabalhar 
em ambiente fechado, com ar condicionado, e que este seria o caso do fórum da Zona Sul, que não 
possibilita a abertura das janelas, mas, com relação ao fórum da Zona Leste, seria possível, ao 
menos, abrir as janelas e desligar o ar condicionado; respondeu à pergunta do Dr. Frederico, com 
relação a uma Vara do Trabalho contar com ambos os juízes em grupo de risco, que seria o caso 
de se solicitar a troca de juiz substituto.  
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Sobre os prédios com ar condicionado central, Maria Inês Ebert Gatti, representante da Vice-
Presidência Administrativa, comentou que a área de Infraestrutura do Tribunal indicou um estudo, 
em seu parecer, segundo o qual, observando-se determinados parâmetros, o ar condicionado 
promoveria a troca de ar do ambiente, de modo que o uso de ar condicionado, talvez, possa não ser 
um impeditivo para reabertura dos prédios; sobre os dados da pesquisa realizada pela Secretaria 
de Gestão Estratégica e Projetos, explicou que 34,4% dos entrevistados disseram ter risco 
aumentado para covid-19 e comorbidades, 34,9% disseram residir com quem tem risco aumentado 
para covid-19 e comorbidades e que 69,3% dos entrevistados alegaram estar nos dois grupos, de 
modo que 30,7% dos entrevistados estariam, teoricamente, desimpedidos para o retorno às 
atividades presenciais. 
 
O Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional, Dr. Rogério Moreno de Oliveira, observou que o estudo 
citado mostra que a ventilação forçada por ar condicionado pode renovar o ar com mais eficiência 
que a ventilação natural e que, se fosse viável, uma empresa poderia ser chamada para demonstrar 
o funcionamento do sistema; comentou que está sendo realizado um levantamento do Tribunal 
quanto ao custo de aquisição de barreiras acrílicas, uma vez que um dos resultados parciais da 
pesquisa feita pela Amatra 2 é que os magistrados se sentiriam mais seguros se houvesse uma 
barreira acrílica na sala de audiência. Pontuou, ainda, que, no momento, as pesquisas sanitárias no 
Estado apontam que a taxa de transmissão do vírus, para outras pessoas por pessoa infectada, está 
menor que um, o que é positivo para o planejamento do retorno gradual. Ressaltou que não haveria 
impedimento de que uma fase regredisse à fase anterior conforme se avançasse no plano de 
retorno. Sugeriu que cada prédio da Segunda Região poderia ter sua própria comissão para avaliar 
os riscos daquele local, que por sua vez, os reportaria à Comissão. 
 
Ana Neife Aith Castanho Ferreira, médica do trabalho, representante da Secretaria de Saúde, disse 
que, em conjunto com Elaine Souza da Costa, revisou a minuta de reabertura e que há dúvidas 
relacionadas ao protocolo, treinamentos e uso de equipamentos de segurança individual; mencionou 
que, no fórum da Barra Funda, é possível abrir algumas janelas; indagou quanto à possibilidade de 
o Tribunal proceder à testagem, de modo que quem já teve covid-19 poderia ser considerado imune, 
ao menos por ora, e ser alocado nas atividades de maior exposição; que, assim, a testagem 
orientaria a distribuição de pessoas, indicando quem voltaria e para onde voltaria; que, no que tange 
à medição de temperatura na entrada dos prédios, entende que deve ser feita por um profissional 
de saúde; que a febre é o sinal mais frequente em 80% dos casos de covid-19 e que 37,8 graus 
seria o parâmetro para não se permitir acesso ao prédio, sendo recomendado encaminhar a pessoa 
para um serviço médico. 
 
Elaine Souza da Costa, representante da Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho – SESMT, indagou quais outros prédios do Tribunal não poderiam abrir janelas e que, 
talvez, fosse necessário ser realizado um levantamento de quais recintos poderiam ou não ter 
janelas abertas; comentou que, no mesmo estudo no qual a área de Infraestrutura se baseou, são 
detalhados os parâmetros de limpeza e higienização que devem ser rigorosamente seguidos para 
que haja a renovação de ar e que, neste sentido, poderia ser convidado um servidor da área de 
Infraestrutura para sanar as dúvidas. 
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Dr. Marcelo Donizeti Barbosa, Juiz Auxiliar da Presidência, opinou que a antecedência de trinta dias 
da data de reabertura do Tribunal seria um prazo razoável para se realizar os preparativos e que a  
área médica poderia, neste momento, orientar sobre como fazer isso com segurança. 
 
Após debates, entrou-se em consenso que será necessário o trabalho conjunto da área de 
Infraestrutura com cada diretoria de fórum; que deverão ser verificadas as condições de trabalho 
presencial de todas as instalações do Tribunal; que ficou cogitado, como mera possibilidade, o dia 
21 de setembro para data de reabertura, a qual somente será definida após avaliação das condições 
de reabertura de cada local; que o contingente de pessoas que retornará na primeira fase da 
reabertura não excederá 20% do quadro; que o horário de atendimento presencial poderia ser fixado 
das 11 às 15h; que as sugestões de Ana Neife Aith Castanho Ferreira e Elaine Souza da Costa 
serão encaminhadas à Diretoria-Geral da Administração; que o ato normativo a respeito da 
necessidade de agendamento para atendimento telepresencial com o magistrado da Vara do 
Trabalho será publicada separadamente do ato normativo que estabelece as fases para retorno.  

A próxima reunião da Comissão ficou designada para o dia 31 de agosto de 2020, às 10h30, por 
videoconferência. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada e, para 
constar, foi lavrada a presente ata. 
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Maria Inês Ebert Gatti 
Vice-Presidência Administrativa 
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