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Ata nº 03/2020 

 
Reunião realizada em 31 de agosto de 2020 

 
 

Aos trinta e um 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. 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 Rômulo Borges Araújo, 
Diretor-Geral da Administração; 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. Ausentou-
se, justificadamente, o Dr. Marcio Fernandes Teixeira, Juiz Auxiliar da Presidência.  
 
Iniciados os trabalhos, o Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins solicitou que o Diretor-
Geral atualizasse a Comissão quanto ao que há de concreto a respeito das ações 
necessárias para retomada das atividades presenciais.  
 
O Diretor-Geral da Administração, Rômulo Borges Araújo, discorreu sobre o teste de leiaute 
realizado no último sábado, dia 29, em uma Vara do Trabalho do Fórum Ruy Barbosa, e 
que houve compatibilidade dos pontos de lógica com o afastamento de um metro e meio 
entre a mesa do juiz e a mesa das partes e advogados; prosseguiu informando que já foi 
autorizada a revisão de leiaute nas demais Varas do Fórum Ruy Barbosa com base neste 
teste realizado; que, nesta quarta-feira, dia 2, a Secretaria de Comunicação deve entregar 
os adesivos para demarcação dos espaços, adesivos estes que serão colados, inicialmente, 
na mesma Vara onde foi feito o teste de leiaute, a qual servirá de modelo para padronização 
das demais; que os lotes de máscaras (de tecido, de acrílico e descartáveis) e de álcool em 
gel (10mL, 700mL e 2,5L) chegarão no dia 10 de setembro; que o orçamento para aquisição 
de barreiras de acrílico para instalação em todas as Varas e em todas as Turmas ficou 
proibitivo, na ordem de meio milhão de reais; que um gasto deste porte não é recomendado 
pelas áreas de Controle Interno e de Assessoria Jurídica dada a atual situação orçamentária 
do Tribunal, ainda mais considerando-se que o afastamento das mesas promove o mesmo 
nível de segurança, aliado ao uso da máscara de proteção acrílica em conjunto com a de 
tecido; que foi adquirido um lote com cento e cinquenta termômetros; que, num primeiro 
momento, os agentes de segurança do Tribunal farão a medição de temperatura mas que, 
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paralelamente, será feita uma contratação de profissionais para realizar tal tarefa e que o 
orçamento disponível para esta contratação, obtido com a economia de outras despesas 
devido à pandemia, é suficiente apenas para cerca de três ou quatro meses; que, como já 
foi explicado anteriormente, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho não fará aportes 
suplementares no orçamento dos Tribunais; que já foi contratada uma empresa para 
proceder à desinfecção, aos finais de semana, das instalações prediais; que estão sendo 
feitas tratativas com o Exército para realização da desinfecção, pois o Tribunal já contou 
com o auxílio do Exército, por ocasião da campanha de vacinação durante a pandemia; que 
a área de Engenharia está estudando o caso da 4ª Vara do Trabalho de Diadema; que, no 
caso de Cubatão, está sendo estudada a possibilidade de se proceder à realização das 
audiências na área externa do prédio ou na sala de espera, uma vez que esta área tem 
janelas e é bem ventilada, ao passo que a sala de audiências, não; que, com relação à 
realização de 5 mil testes, além de não existir previsão legal para obrigatoriedade de sua 
realização pelos servidores e magistrados, haveria problemas com a justificação do alto 
gasto orçamentário ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho com a referida aquisição; 
por fim, concluiu que seria recomendável uma antecedência de quinze a vinte dias da data 
de reabertura para organização interna e regularização da volta dos funcionários 
terceirizados. 
 
Ana Neife Aith Castanho Ferreira, médica do trabalho, representante da Secretaria de 
Saúde, explicou que, quando se referiu à realização de testagem, não pensou na realização 
de testes rápidos, que, aliás, não são eficazes, mas aos laboratoriais, que poderiam ser 
realizados por convênio médico pela população alvo, isto é, aquela considerada apta ao 
retorno às atividades presenciais; que, neste momento, admite-se que a reinfecção não é 
possível; que entende como razoável, caso o Tribunal reabra, em breve, uma restrição 
máxima quanto aos locais de abertura; que seria importante ter uma lista de quem vai voltar, 
para saber a quantidade de pessoas, sua distribuição nos prédios e horários, além da 
agenda de atividades e volume das audiências; que poderia ser cogitada a hipótese de 
mudança temporária de lotação para se permitir uma melhor distribuição; que, no Fórum 
Ruy Barbosa, o Tribunal poderá contar com o apoio do Setor Médico quanto à orientação 
das pessoas que tiveram medição de temperatura, consoante definido em protocolo, de 
37,8º C; que se preocupa como será feita esta orientação nos demais fóruns; afirmou, ainda, 
que, efetivamente, não houve queda do platô e que as pessoas pertencentes ao grupo de 
risco estão sendo afetadas por conta daquelas que não são e estão saindo mais de casa. 
 
Maria Inês Ebert Gatti, representante da Vice-Presidência Administrativa, sugeriu que, nos 
casos simples de atendimento ao público, poderia haver uma central de atendimento, a qual, 
mediante agendamento prévio, contaria com uma equipe em regime de revezamento para 
as atividades presenciais, de modo a se alocar um efetivo menor de servidores e se controlar 
melhor as ocorrências de risco. 
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Elaine Souza da Costa, representante da Seção de Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho – SESMT, em complementação à fala de Ana Neife e Inês Gatti, aduziu que, 
além da aquisição de equipamentos de proteção individual, é preciso formatar os 
procedimentos de distribuição e de treinamento do uso destes equipamentos; que, se os 
agentes de segurança vão lidar, de alguma forma, com o atendimento das pessoas com 
sintomas, é necessário que haja o respectivo treinamento, o qual, segundo já sugerido 
anteriormente, poderá ser feito a distância, em virtude da necessidade de arquivamento dos 
registros; que tal fato deverá constar do PPRA [Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais] do Tribunal, que será atualizado; que, no que tange aos funcionários 
terceirizados, se já poderia ser solicitado aos gestores de contratos os procedimentos 
relativos à limpeza e ao acesso aos prédios, pois as instalações dos vestiários, como, por 
exemplo, no Fórum Ruy Barbosa, são pequenas e não comportarão o distanciamento 
necessário caso todos entrem ao mesmo tempo, bem como outras medidas de prevenção 
que serão tomadas pelas empresas. 
 
Neste quesito, Rômulo Araújo informou que a Presidência e a Diretoria-Geral já 
encaminharam ofícios às empresas contratadas e que, nestes últimos cem dias, todos os 
funcionários foram treinados pelas empresas, cujos documentos comprobatórios foram 
enviados nos atestes de nota fiscal; que já foram promovidas as adequações para 
fornecimento de produtos de limpeza; que tais equipamentos ou produtos específicos de 
limpeza não estavam previstos nos contratos originais, que precisaram ser repactuados; 
que a partir da definição da data de reabertura, estes procedimentos serão igualmente 
acompanhados na revisão dos contratos. 
 
Prosseguindo sua fala, Elaine Costa esclareceu que, com relação aos servidores, precisa 
ser definido de que forma será feita a orientação de profissionais de saúde, agentes de 
segurança, oficiais de justiça, além de como será feito e onde ficarão arquivados os registros 
dos recebimentos de equipamentos e dos treinamentos; que a melhor opção seria não fazer 
o registro em papel, mas por meio eletrônico; que, conforme forem feitas as atualizações de 
procedimentos, esta documentação precisa ser anexada ao Programa [de Prevenção de 
Riscos Ambientais]. Por fim, levantou a questão de como seria feito o controle de entrada 
nos prédios, se haveria uma lista indicando quem poderia entrar no prédio e a quantidade 
de pessoas que poderá circular. 
 
Quanto a esta dúvida, Rômulo Araújo informou que quem fará o controle será a área de 
segurança, que possui know-how e já tem iniciado este estudo; que, quando o trabalho for 
de quatro horas, haverá, por exemplo, um quantitativo de cento e cinquenta e nove agentes 
de segurança, além dos terceirizados, para alocação nas entradas, controle da subida por 
elevador etc.; que esta distribuição depende das horas de abertura dos prédios e de quando 
será feita a reabertura; que, em virtude dos estudos realizados pela área, foi remanejada a 
lotação de agentes de segurança para os prédios que não possuíam agentes para realizar 
a coordenação das equipes; que reuniões semanais vem sendo realizadas para discutir esta 
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questão operacional; que os motoristas de linha também ficarão à disposição para auxiliar 
neste quesito. 
 
Neste ponto, Inês Gatti citou a experiência relativa às Grandes Semanas de Conciliação, 
em que havia uma lista das audiências realizadas no dia, com o nome das partes e dos 
advogados; que, na sede, por exemplo, havia um monitor de computador que servia de 
painel para anunciar as partes que poderiam subir para participar da audiência, evitando-se 
aglomeração; que este conceito poderia ser trazido para o funcionamento da reabertura dos 
prédios no que tange ao controle de entrada de jurisdicionados; que, desta forma, em fóruns 
grandes como o Ruy Barbosa, haveria um ambiente de espera seguro e maior controle 
quanto ao momento de acessar a Vara onde haverá a audiência. 
 
O Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Marcelo Donizeti Barbosa, aduziu, a respeito do controle 
de acesso, que haverá, eventualmente, partes, advogados ou testemunhas que não 
poderão subir após a medição de temperatura na entrada e que seria necessário um 
treinamento com relação a estes casos; que, na parte que tange ao juiz, talvez pudesse 
haver um controle quanto a isso, bem como talvez fosse interessante analisar a questão da 
prerrogativa com as associações de advogados. 
 
O Juiz do Trabalho Substituto, representante da Associação dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho da 2ª Região – Amatra 2, Dr. Frederico Monacci Cerutti, sugeriu que, com relação 
ao controle de acesso, bastaria ao interessado mostrar o agendamento da audiência; que, 
no caso de impedimento de acesso à audiência por medição de temperatura, o juiz deveria 
ser informado do fato para decidir a respeito. 
 
O Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins aduziu que cada caso concreto será analisado, 
a critério de cada juiz, para definir se há, ou não, condição de prosseguir com a audiência, 
ou se a mesma deve ser adiada; que pode ser definido, como já proposto, que as Varas se 
alternem em dias e períodos do dia para realização das audiências, de modo que não se 
promova aglomeração de pessoas; que, de fato, deverá ser estabelecido um número menor 
de audiências por dia, com um espaço generoso de horário entre elas, de modo a se ter um 
número menor de pessoas na sala de espera; que a agenda, igualmente, ficará a critério de 
cada juiz, em função do tempo que considera necessário para marcar as audiências; que 
cabe à comissão definir as regras, tais como rodízio, quem poderá participar da atividade 
presencial por não ser do grupo de risco, quanto à fixação de percentual de servidores etc. 
 
Elaine Costa concordou com Inês Gatti quanto à questão de não se gerar as aglomerações, 
tanto no andar térreo como nas salas de espera, salientando que, após feita a demarcação, 
será possível saber quantas pessoas poderão ficar na espera para se controlar o acesso. 
 
Rômulo Araújo ponderou que consegue controlar internamente o acesso aos prédios, mas 
quanto ao lado de fora, é difícil prever se haverá aglomeração; que, neste sentido, seria 
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muito positivo definir um teto de realização de audiências e haver uma autonomia do juiz 
para agendá-las de acordo com a necessidade; que há um material interessante sobre este 
aspecto produzido pela Amatra em outro Regional; que, no primeiro grau, o grande nó 
estaria nas audiências de instrução; que, no segundo grau e no administrativo, não se 
vislumbra uma situação capaz de gerar grande fluxo externo de pessoas. 
 
O Juiz Dr. Frederico Cerutti complementou a fala de Rômulo Araújo, a título de sugestão 
para a área de Comunicação do Tribunal, no sentido de haver uma campanha alertando ao 
cidadão para não ir ao fórum caso não tiver uma audiência agendada; que, após definidas 
as balizas do retorno, será possível trabalhar em conjunto com a Amatra 2 para promover 
uma campanha de conscientização, neste sentido, com as demais associações trabalhistas.                 
 
O Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins acrescentou que, em São Paulo, há proposta 
para que se avance à fase verde do Plano estadual; que o Tribunal vai completar seis meses 
sem atividades presenciais; que se não houver condições de se reabrir o Fórum da Zona 
Sul, por exemplo, não será reaberto, razão pela qual indagou ao Diretor-Geral como estava 
a avaliação do caso. 
 
Rômulo Araújo explicou que é possível reabrir o Fórum da Zona Sul com a majoração do 
contrato para que o sistema de ar condicionado opere com renovação do ar; que, de todo 
modo, a área de Engenharia está fazendo um estudo mais aprofundando a respeito; que, 
se o Fórum de Cubatão concordar com a proposta acerca dos novos locais para realização 
das audiências, será possível, igualmente, reabri-lo; que a área de Engenharia detectou 
problemas para reabertura apenas nos casos de Diadema e Cubatão. 
 
O Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional, Dr. Rogério Moreno de Oliveira, expôs que o caso 
de Diadema refere-se a uma única Vara, o que poderia ser solucionado utilizando, 
paliativamente, sem prejuízo de uma melhor avaliação pela área de engenharia, as 
dependências de outras Varas, que terão dias livres de audiência, em razão do esquema 
de rodízio; que considera importante marcar, anteriormente à definição de uma data, uma 
reunião para se ouvir as classes de advogados, sindicatos e o Ministério Público do 
Trabalho; que, assim que definida a data de reabertura, deverá haver um trabalho massivo 
da área de Comunicação para divulgação dos protocolos de segurança, informando, 
ilustrativamente, como os jurisdicionados deverão proceder desde o momento de chegada 
ao fórum até o seu atendimento; que tal campanha deve sinalizar à população, de maneira 
direta e fácil de ser entendida, que sua ida ao fórum será feita de forma segura e de acordo 
com os protocolos; que, assim, todas as pessoas que estiverem nos prédios, inclusive 
servidores, magistrados e os demais colaboradores, poderão sentir-se seguras quanto aos 
cuidados que foram tomados; que é importante frisar ao público interno que todos os 
integrantes do grupo de risco estarão excluídos da prestação de serviço presencial; que, em 
determinados casos críticos, caberá à Administração analisar e propor a solução, com 
auxílio da Comissão, que fará o acompanhamento da situação durante toda a reabertura; 



 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
Comissão de Estudos para Retorno Gradual às 

Atividades Presenciais do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
 

 
  
  
 

6 
 
 

que a Comissão pode, inclusive, após definida uma data de reabertura, reavaliá-la face às 
condições apresentadas, inclusive no que tange ao que for definido pelas autoridades 
sanitárias; que entende ser necessário um estudo do tempo de deslocamento médio desde 
a entrada do prédio até a chegada ao local da audiência, para auxiliar ao juízo quanto à 
estimativa deste tipo de demora; que cada fórum deve avaliar as condições específicas do 
local e apresentar questões e sugestões à Comissão. 
 
Quanto à reabertura, Inês Gatti ponderou que deveria ser atrelada ao retorno da atividade 
presencial a necessidade de serviço e não uma quantidade de servidores por unidade. 
 
Após debates, ficou designada reunião para o dia 2 de setembro, às 17h30min, por 
videoconferência, para ouvir as entidades relativas à classe dos advogados, à classe dos 
servidores e ao Ministério Público do Trabalho; que a reunião será dividida entre as três 
classes, reservando-se para cada uma o período de 30 (trinta) minutos.  

Ficou pré-definida, a se confirmar no dia 2, a reunião seguinte para o dia 8 de setembro de 
2020, às 10h30min, por videoconferência. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, 
a reunião foi encerrada e, para constar, foi lavrada a presente ata. 

 
 
Sergio Pinto Martins 
Desembargador Presidente da Décima Oitava Turma 
 
 
Marcelo Donizeti Barbosa 
Juiz Auxiliar da Presidência 
 
 
Rogério Moreno de Oliveira  
Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional 
 
 
Frederico Monacci Cerutti 
Juiz do Trabalho Substituto 
 
 
Rômulo Borges Araújo 
Diretor-Geral da Administração  
 
 
Leila Dantas Pereira 
Diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental 
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Maria Inês Ebert Gatti 
Vice-Presidência Administrativa 
 
 
Ana Neife Aith Castanho Ferreira 
Secretaria de Saúde 
 
 
Elaine Souza da Costa 
Seção de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT  
 
 
Oswaldo José Costa da SIlva Leme 
Diretor da Coordenadoria de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 
 


