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Ata nº 04/2020 

  
Reunião realizada em 2 de setembro de 2020 

  
  

Aos dois de setembro do ano de dois mil e vinte, por videoconferência pela plataforma Cisco 
Webex Meetings, às 17h30min, reuniram-se o excelentíssimo Desembargador Dr. Sergio 
Pinto Martins, representante da magistratura de 2º grau; os excelentíssimos Magistrados 
Dr. Marcelo Donizeti Barbosa e Dr. Marcio Fernandes Teixeira, Juízes Auxiliares 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.  
  
Na reunião agendada com os representantes da classe dos advogados, às 17h30min, 
compareceram: Dr. Guilherme Miguel Gantus e Dra. Maria Helena Autuori, presidente e 
vice-presidente, respectivamente, da Comissão de Relacionamento com o Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, e Dr. Fernando Malheiros, vice-presidente (área 
trabalhista) da Comissão de Direitos e Prerrogativas, todos pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional São Paulo (OAB-SP); Dra. Luciana Pereira de Souza, conselheira, pela 
Associação de Advogados de São Paulo (AASP); Dra. Sarah Hakim e Dr. Horácio Conde, 
presidente e vice-presidente, respectivamente, ambos pela Associação dos Advogados 
Trabalhistas de São Paulo (AATSP). 
  
Dra. Maria Helena Autuori externou a preocupação da classe com o retorno das atividades 
presenciais, o que deverá ser feito com bastante segurança, e que gostaria de levar aos 
associados os planos do Tribunal para esta reabertura. 
  
Dr. Fernando Malheiros concordou com a Dra. Maria Helena, pontuando que os advogados 
audiencistas foram os mais atingidos com a realização de audiências por videoconferência; 
que a associação, neste momento, manifesta-se a favor da realização das audiências 
iniciais por videoconferência, mas o problema coloca-se quanto às audiências de instrução, 
em razão do fato de que a maioria dos advogados possuem escritórios pequenos; que tem 
se verificado, na prática, uma transferência do ônus do poder público para a advocacia, na 
medida em que o advogado tem tido necessidade de oferecer equipamento e internet ao 
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cliente; citou, ainda, problemas ocorridos durante as audiências por videoconferência em 
que não foi permitido o acesso da Comissão de Prerrogativas; que os advogados, de uma 
maneira geral, foram muito atingidos em virtude da pandemia; que a entidade preparou uma 
pauta de reinvindicações, inclusive quanto à possibilidade de uso do estacionamento do 
Fórum Ruy Barbosa, que será encaminhada à Comissão de Estudos, contendo várias 
sugestões para o protocolo de segurança por ocasião da reabertura. 
  
Neste aspecto, Dra. Maria Helena Autuori acrescentou que, na presente data, encaminhou 
e-mail às subseções da OAB para levantamento de sugestões específicas nas respectivas 
regiões. 
  
Dra. Luciana Pereira de Souza afirmou que a Associação irá encaminhar sugestões à 
Comissão, que houve participação da AASP na retomada do Tribunal de Justiça e de outros 
tribunais; que há uma preocupação com relação aos processos físicos, sugerindo que a 
retomada dos prazos para estes processos também se dê de forma gradual, uma vez que 
a consulta a estes processos é feita numa escala menor, por agendamento, o que inviabiliza 
o cumprimento de prazos se todos passarem a fluir no mesmo momento; que o acesso ao 
processo físico também é importante para consulta de peças ou documentos que, por 
alguma razão, não foram digitalizados, o que repercute no prosseguimento dos autos em 
meio eletrônico, por falta de acesso aos autos físicos.  
  
Dr. Horácio Conde enfatizou a necessidade de retorno das audiências de instrução, pois o 
maior prejuízo processual, quando o ato não é realizado, se dá neste ponto; que as demais 
audiências, como a inicial e a de conciliação, poderiam continuar de maneira telepresencial; 
que tem sido observado que os advogados, sobretudo os que assistem aos reclamantes, 
não têm tido o mesmo isolamento que outros advogados, juízes ou serventuários da Justiça, 
em virtude do fato de necessitarem receber em seu escritório partes e testemunhas durante 
a audiência virtual; que, por tal razão, estes advogados têm tido um risco adicional na 
realização de seu trabalho; que a AATSP, igualmente, já encaminhou sugestões para o 
Tribunal e poderá reencaminhá-las à Comissão. 
  
Dra. Sarah Hakim, em complementação à fala do Dr. Horácio, registrou que o Tribunal, ao 
editar o Ato GP nº 8/2020 e a Portaria CR nº 6/2020, buscou dar solução às audiências de 
instrução, inclusive quanto à possibilidade de consulta prévia aos advogados para sua 
marcação; entretanto, tais previsões, em razão de instâncias superiores, acabaram por ser 
afastadas das normativas; que, assim sendo, a realização das audiências de instrução só 
poderá ser possível na forma presencial, forma esta que entende ser a melhor abordagem 
a ser adotada pelo Tribunal, para afastar a insegurança jurídica e consequentes pedidos de 
nulidade em razão de acesso negado ao Judiciário e defesa do contraditório; que, por este 
motivo, a AATSP sugere que o Tribunal priorize o retorno imediato, tomando-se todas as 
medidas preventivas, da realização das audiências de instrução; afirmou, ainda, que a 
advocacia trabalhista não teve isolamento, pois tem recebido, em seus escritórios, os 
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reclamantes, as reclamadas, os prepostos e as testemunhas quando, eventualmente, a 
instrução é realizada, ainda que tenha havido insurgimentos para sua realização; que, a 
este respeito, inclusive, há relatos de que os advogados têm recebido os clientes em suas 
casas para realização destas audiências, o que fere o princípio da intimidade e da honra; 
que a relação entre o advogado e seus clientes é umbilical e as partes não se sentem 
seguras em realizar as audiências telepresenciais sem a assistência de seus patronos; que, 
além desta questão, arraigada pela própria profissão, há as dificuldades técnicas de 
conexão e de uso da plataforma, que ficam sob a responsabilidade dos advogados e das 
próprias partes, o que se sabe, corresponde a um ônus da Administração Pública; que 
entende que a advocacia não está dividida quanto ao fato de que as audiências de instrução 
devem acontecer apenas na forma presencial; que a AATSP encaminhou anteriormente 
ofícios com sugestões ao Tribunal, que serão redirecionados à Comissão. 
  
Dr. Horácio Conde, em adição ao que já foi ponderado, pontuou algumas perguntas, cujo 
esclarecimento poderá acalmar o ânimo da advocacia, ansiosa com a retomada das atividades 
presenciais; que a primeira pergunta seria se o plano de retomada está considerando o expediente 
a ser adotado nas salas de Ordem instaladas nos prédios da Justiça do Trabalho, dado que, por 
exemplo, pela sala da Ordem instalada no Fórum Ruy Barbosa passam mil e duzentos advogados 
por dia, dos quais quatrocentos fazem dali o seu escritório, ou seja, que interessa saber se o 
funcionamento será pleno ou se haverá algum tipo de restrição, tanto na primeira instância, quanto 
na segunda instância; que a segunda pergunta diz respeito à indicação do tratamento, seja em 
formas distintas ou em capítulos separados, das especificidades dos fóruns da região do interior; 
que o Fórum de Osasco, por exemplo, é um fórum com peculiaridades, que parece merecer 
disposições locais; que a terceira pergunta diz respeito à implementação de algum modelo para se 
preservar aqueles advogados e jurisdicionados que, apesar de desejarem o modelo presencial, estão 
inseridos em grupo de risco, como, por exemplo, aqueles com idade mais avançada ou que sejam 
portadores de comorbidades; que a quarta pergunta diz respeito à preocupação com a 
impossibilidade de comparecimento presencial daqueles que, ainda que não estejam em grupo de 
risco, possuam algum impedimento, como os advogados ou jurisdicionados que necessitam levar 
as crianças consigo para executar as tarefas presenciais, sendo recomendado, portanto, que o plano 
preveja que estas circunstâncias sejam informadas em casos específicos, para que se tomem as 
medidas apropriadas para a proteção destes indivíduos; que há outras preocupações, já bem 
destacadas pelos colegas e que fazem parte de ofício já encaminhado ao Tribunal, o qual será 
complementado por questões especiais, observadas após leitura do roteiro que foi encaminhado 
com o convite; que, finalmente, gostaria de saber se há um calendário ou uma agenda de trabalho 
para informar a advocacia das expectativas da Administração a respeito da implementação das 
medidas de retorno. 
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O Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins procurou responder, de forma breve, a algumas das 
perguntas, esclarecendo que o intuito da reunião seria o de tomar conhecimento das 
reivindicações; ressaltou que sua fala se dá, apenas, enquanto representante da magistratura de 
segundo grau e que sua posse como Corregedor será em 1º de outubro, quando, deste ponto em 
diante, demais questões poderão ser tratadas em relação a determinados andamentos, bem como 
poderão ser feitas outras reuniões, de forma individual; que, em segundo lugar, com relação aos 
protocolos, o Tribunal vem tomando todas as providências, sob o ponto de vista da saúde e sob o 
ponto de vista da legislação federal, estadual, municipal; que já houve a aquisição de uma 
quantidade significativa de álcool em gel e de máscaras; que está sendo providenciada a 
readequação das salas de audiência com afastamento de mesas, entre outras medidas, para que, 
quando for definido, sejam retomadas as audiências, com todos os protocolos de saúde necessários 
para este fim; que, infelizmente, há um problema sério de orçamento, de modo que a aquisição 
atual foi possível em virtude de economia com despesas referentes aos contratos de prestação de 
serviços; que não há disponibilidade financeira para aquisições mais onerosas. Esclareceu que a 
retomada será feita por partes e não de forma abrupta; que a primeira parte seria uma retomada 
para tratar de expediente interno, com o mínimo de pessoas; que cada uma das partes durará um 
certo tempo até contemplar a volta das audiências, o que ainda não foi definido; que serão 
contempladas várias sugestões, como a realização de audiências durante períodos alternados entre 
Varas pares e ímpares, de forma que haja o menor número possível de pessoas em circulação, 
contribuindo, para isso, uma porcentagem reduzida de servidores prestando suas atividades 
presencialmente; que, em relação à segunda instância, o retorno ficará para uma segunda etapa, 
por ocasião da nova Administração, em virtude da reforma que está sendo realizada, atualmente 
no térreo e no subsolo, mas que também contemplará a manutenção das pedras nas laterais do 
prédio; que o retorno da sede também observará as mesmas limitações de circulação; que as 
sustentações orais não retornarão de imediato; que o sistema de julgamentos virtual será mantido 
após a reabertura; que a Comissão também tem ponderado sob as peculiaridades de cada fórum e 
que está colhendo sugestões, como por exemplo, poder contar com comissões internas em cada 
Fórum; que constou em ata anterior da Comissão, inclusive por sua sugestão, que serão verificados 
quais fóruns terão condições de operar o sistema com renovação efetiva do ar condicionado e quais 
fóruns não atendem a esta exigência, mas contam com a possibilidade de abertura de janelas; que 
se não for possível constatar as condições ideais, a reabertura desse fórum, em específico, ficaria 
remanejada para uma outra etapa; que, em relação às perguntas feitas pelo Dr. Gantus, existe a 
possibilidade de reabertura das salas da Ordem no primeiro grau, exceção feita quanto ao segundo 
grau, o que será contemplando por ocasião da reabertura deste; que as questões trazidas serão 
levadas à Dra. Rilma, uma vez que a Comissão apenas fará as sugestões para a reabertura; que, com 
relação à segunda pergunta, entende que já foi respondida, dado que cada sub-região tem sua 
situação peculiar a ser considerada; que uma coisa seria abrir o Fórum da Barra Funda, que parece 
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ser o caso mais concreto, em razão de o ar condicionado estar adequado, aliado ao fato de ser 
possível abrir janelas; que outra coisa é a abertura de outros fóruns que não contam com a mesma 
situação e que, dependendo do caso, será necessário fazer adaptações, como, por exemplo, Cubatão 
e Diadema, cujas soluções estão sendo apresentadas; que, com relação à terceira pergunta, a 
Comissão está pensando sobre isso e que haverá a verificação de temperatura para acesso aos 
prédios; que o número de audiências que serão realizadas presencialmente não será um número 
grande; que não se voltará com o número de audiências que se fazia e sim, um número menor, por 
questão de segurança; que as portarias serão informadas quanto às pessoas que estarão autorizadas 
a entrar nos prédios e que se houver algum problema, tal fato será comunicado ao Juiz da Vara 
para decisão a respeito; que acredita que a grande maioria dos juízes têm bom senso no sentido de 
que se não for possível realizar a audiência, esta será adiada, mas não cabe à Comissão impor uma 
solução para estes casos; que, quanto à quarta pergunta, os advogados terão que submeter estas 
situações para análise do juízo; que se houver problemas nas audiências telepresenciais, os 
advogados podem requerer a nulidade; que, por último, não pode informar um calendário de datas, 
pois a Comissão ainda está fazendo reuniões; que o que pode ser dito é que se trata de quatro fases, 
desde o atendimento interno até as audiências presenciais; que serão ouvidas as reivindicações dos 
dois sindicatos e do ministério público, para que seja definida a composição final; que será feito o 
máximo possível para que a reabertura ocorra dentro de um prazo razoável; que se, após a 
reabertura, for verificado que, em determinados lugares, não é possível esta retomada, se voltará à 
situação anterior, o mesmo valendo quando não houver condições sanitárias, conforme decretado 
pelo governo do Estado ou pela prefeitura do município. 
  
Em resposta à dúvida da Dra. Maria Helena sobre quais seriam cada uma das fases, o Juiz do 
Trabalho, representante da Amatra 2,  Dr. Frederico Monacci Cerutti, explicou que, pelas reuniões 
da Comissão, estão sendo pensadas quatro etapas, sendo a primeira com serviços internos, uma 
segunda, com atendimento ao público, desde que agendado, para providenciar, por exemplo, 
assinatura de carteiras de trabalho ou retiradas de documentos; que a terceira etapa consistiria no 
retorno das audiências de instrução e que, por fim, uma quarta etapa corresponderia a volta à 
normalidade; que a Comissão tem por premissa fazer a reabertura aos poucos e com segurança para 
todos; que se não for possível progredir de fase, a Comissão indicará o retorno à fase anterior, o 
que vai depender da situação de cada cidade. 
  
Em complementação, o Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins solicitou o envio de 
eventuais questões o mais rapidamente possível, para que possam ser feitas as adaptações que forem 
necessárias; que a Comissão está, inclusive, colhendo as experiências que já existem, às quais 
podem ser acrescentadas sugestões. Agradeceu a presença e colaboração de todos e deu por 
encerrada a reunião com os representantes da classe dos advogados. 
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Na reunião agendada com os representantes dos sindicatos dos servidores, às 18h10min, 
compareceram: Tarcísio Ferreira e Henrique Sales Costa, dirigentes, pelo Sindicato dos 
Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo (Sintrajud), e Thiago Duarte 
Gonçalves, diretor, pela Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais da Justiça do 
Trabalho da Segunda Região (Aojustra).  
 
Tarcísio Ferreira expôs que a presente situação ocorre desde março; que se trata de uma situação 
bastante delicada e inédita na história contemporânea do país; que não há registro de uma situação 
como esta em pelo menos cem anos, quando houve a epidemia de gripe espanhola no Brasil; que 
já foi atravessada a marca de mais de cento e vinte mil mortos no país, sendo trinta mil apenas no 
Estado de São Paulo, em números oficiais de casos reportados, sem contar os casos não 
diagnosticados, o que é um motivo de muito pesar pelos que se foram e pelas suas famílias; que há 
uma preocupação com relação ao futuro; que se está em setembro e esta situação vem se 
prolongando e causando uma série de dificuldades, na medida em que, segundo a avaliação feita 
pelo Sindicato, não apenas a situação da pandemia é bastante grave, como as medidas 
governamentais e de saúde pública, ao que parece, não foram suficientes; que, desde quando foi 
editada a Resolução nº 322/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o Sindicato, sem prejuízo do 
monitoramento constante da avaliação permanente das condições e da interlocução com diversos 
organismos da Administração, no segmento da magistratura e da advocacia, tem acompanhando 
mais intensamente o debate sobre uma eventual reabertura dos Tribunais; que foi feito um pedido, 
em conjunto com a Associação dos Magistrados – Amatra 2, para ter assento e espaço na discussão 
em relação ao eventual retorno; que este compromisso foi colocado ao Sindicato pela Presidência 
do Tribunal;  que quando foi editado o Ato GP nº 15/2020, o Sindicato solicitou sua inclusão no 
rol de membros da Comissão, muito embora tivesse constado a Associação dos Magistrados; que 
poderia ter havido um mal entendido, mas o pedido foi reiterado algumas vezes, razão pela qual 
gostaria de registrar a solicitação de poder acompanhar a discussão, pois são várias etapas; que há 
várias preocupações que não podem ser sintetizadas em uma única ocasião ou em um documento 
específico; que houve uma retificação do Ato GP nº 15/2020 na véspera da presente reunião, para 
incluir o representante da magistratura de segundo grau, mas não houve a inclusão do Sindicato, 
razão pela qual gostaria que constasse esse registro; que, pelo que se tem acompanhado das notícias 
e das atas da Comissão publicadas, a análise do Sindicato é de que não se debatem certas premissas 
ao se apontar para um eventual retorno; que haveria uma série de preocupações anteriores que 
justificariam, ou não, o retorno, neste momento; que dentre as premissas básicas, além dos 
números, que são de conhecimento público e notório, é preocupante o fato de que as próprias 
recomendações da OMS [Organização Mundial da Saúde] não têm sido levadas em conta nas 
normativas para retomada de diversas atividades; que o isolamento, é, ainda, a única medida 



 
 
 
 
 
 

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 
 

 
  
  
 

7 
 
 

disponível ante a falta de estimativa para a vacina testada, comprovada, efetiva e disponível; que, 
dentre as medidas preconizadas pela OMS, estão a testagem em massa, o isolamento dos casos, bem 
como a queda sustentada dos casos num período relativamente extenso; que os epidemiologistas 
têm apontado que a taxa de mortalidade ainda continua muito alta no Brasil, a qual, inclusive, 
ultrapassou a dos Estados Unidos; que o Sindicato tem buscado debater com a base da categoria os 
mais variados fatos e a avaliação, de modo geral, é de que seria temerária a retomada, neste 
momento, por conta de toda a situação; que apesar das dificuldades, a prestação jurisdicional tem 
sido cumprida de forma relativamente satisfatória, ainda que com todas as dificuldades de 
infraestrutura e condições de trabalho; que solicita, na oportunidade, esclarecimentos da Comissão 
quanto ao fato de ter sido colocado na ata da penúltima reunião que “seria cogitado o dia 21 de 
setembro para a data da reabertura”, ou seja, qual teria sido o propósito de ter constado ser mera 
possibilidade, considerando que esta data está muito próxima; que outro ponto que tem suscitado 
a procura do Sindicato diz respeito às  etapas de uma eventual retomada, pois se coloca que, num 
primeiro momento, haveria uma retomada do serviço interno e, num segundo momento, uma 
etapa de atendimento ao público, numa faixa de horário mais restrita; que o principal 
questionamento seria entender qual a razão de haver prestação de serviço interno se é basicamente 
o serviço que a absoluta maioria das pessoas tem desempenhado remotamente; que, ao que parece, 
já há um desenho feito pela Comissão para a retomada de algumas atividades, pois setores 
administrativos já têm sido acionados, pelo que também solicita os esclarecimentos da Comissão; 
que a absoluta maioria das atividades do Tribunal, principalmente as internas, estariam sendo 
desempenhadas de forma remota e assim poderiam continuar; que quanto ao percentual de 
retomada ao trabalho, registrado na penúltima ata, de vinte por cento, há dúvida sobre o que 
justificaria a retomada com este contingente, pois não há clareza sobre quais seriam as tarefas 
desempenhadas; que o próprio atendimento não seria aberto ao público, de um modo geral, mas 
apenas mediante agendamento por telefone ou e-mail, sendo que foi regulamentada, 
recentemente, a forma de atendimento telepresencial, para as funções típicas da relação 
jurisdicional; que há preocupação com os protocolos de retorno, que teriam que ser debatidos, não 
só quanto ao momento, mas também quanto à forma; que, na penúltima ata, constou a avaliação 
sobre ar condicionado, sendo que há problemas de ventilação notórios; que, embora tenha sido 
citado um estudo sobre ar condicionado, o que se acompanha da literatura especializada é que se 
trata de fato controverso, ou seja, que não é pacífico que o sistema de ar condicionado possa ser 
preparado para contenção do risco, pelo contrário, o ar condicionado pode ser o fator de 
contaminação do vírus; que é preocupante a questão do transporte público na Segunda Região, a 
qual abrange a Grande São Paulo, a Baixada Santista e as regiões metropolitanas, bastante densas; 
que a maioria do público interno, como especialmente o externo, se utiliza de transporte público; 
que os próprios protocolos internos, por mais impecáveis que possam vir a ser, tendem a ficar 
bastante prejudicados, pois o transporte público é um dos principais espaços de contágio, de acordo 
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com pesquisas nacionais e internacionais; que, por fim, quanto às tarefas a serem desempenhadas, 
parece que o ponto mais sensível seria o relativo às audiências, principalmente as audiências de 
instrução, cuja realização, por meio virtual, tende a ser prejudicial às próprias partes, seja quanto 
à capacidade de se produzir provas, seja quanto às prerrogativas de advogados; que tal demanda 
não diz respeito apenas à Administração do Tribunal, mas existe uma movimentação dos Tribunais 
Superiores em cobrar a sua realização; que, entretanto, o Sindicato entende que a obrigatoriedade 
das audiências de instrução, ainda que por meio virtual, pode ser um fator complicador; que sobre 
tal fato não existe uma posição unitária na advocacia, o que é compreensível, pois se trata de uma 
situação totalmente inédita; que muito do que os advogados têm colocado como uma necessidade 
para uma eventual retomada se deve à obrigatoriedade das audiências de instrução; que, a este 
respeito, o Sindicato traz como uma reivindicação ao Tribunal que se promovam tratativas, nas 
instâncias superiores, para se reverter ou relativizar, de alguma forma, esta situação; que não se 
trata de impedir a realização das audiências de instrução, mas que elas sejam realizadas desde que 
possam contemplar o interesse comum das partes, sem que nenhuma delas saia prejudicada; que 
se a audiência virtual é prejudicial à parte, a solução que se coloca seria a audiência presencial, o 
que também é muito preocupante; que os segmentos contam com uma realidade bastante diversa, 
seja na área fim, referente às unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus, seja na área 
administrativa, acionada para dar suporte, seja com relação os oficiais de justiça, que realizam o 
trabalho externo, sendo certo que, com relação a estes últimos, foram noticiadas dezenas de óbitos 
no país, não só referentes ao Judiciário da União, mas também ao Judiciário Estadual, ensejando 
grande preocupação com a exposição destes colegas; que há preocupação com os agentes de 
segurança, que realizam suas atividades com exposição, assim como com os trabalhadores 
terceirizados; que todos estes segmentos possuem peculiaridades que são objeto de preocupação 
específica com as condições de trabalho, quando poderiam desempenhar, de forma remota e sem 
exposição, as suas atividades; que o Sindicato recebeu movimentações em razão do retorno parcial 
em algumas unidades da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal, às quais tem prestado cuidadosa 
assistência; que houve casos notificados de contaminação de covid-19 nos dois ramos da Justiça; 
que os órgãos correicionais têm sido acionados pelo Sindicato para o enfrentamento desta situação, 
por conta dos riscos e dos perigos gerados por uma determinação unilateral, tendo sido realizada 
assembleia, no mês de julho; que nesta assembleia foi deliberado o uso da greve ambiental como 
uma possibilidade para que as pessoas, numa situação de risco notório, pudessem se recusar ao 
trabalho presencial para não colocar a sua saúde em risco; que este tipo de greve, nos termos da 
jurisprudência da própria Justiça do Trabalho, é muito peculiar, pois não se trata de recusa ao 
trabalho, de modo geral, mas de recusa sob determinadas condições, ao passo que o trabalhador se 
oferece para exercer suas atribuições de outra forma, seja a distância ou em condições em que 
efetivamente não haja risco; que não foi necessário utilizar esse recurso no Tribunal por conta da 
suspensão do expediente, até o momento; que, em relação à Resolução nº 322/2020, do Conselho 
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Nacional de Justiça, é importante destacar que há autonomia dos Tribunais para organização dos 
serviços; que há um rol de medidas na Resolução que, em muitos lugares, sequer foram cumpridas, 
ao passo que há dificuldade de se realizar a fiscalização por ser algo complexo; que se espera que o 
Tribunal exerça sua autonomia com essa preocupação, tendo em vista que não é possível errar; que 
quanto à opinião pública, o serviço vem sendo desempenhado para garantir a prestação 
jurisdicional. 
  
Henrique Sales iniciou sua fala explanando sobre os riscos a que serão expostos magistrados e 
servidores nas aglomerações, que sempre se observam nos fóruns, as quais persistirão, mesmo que 
se faça escalonamento; ressaltou que o teletrabalho tem sido feito de forma estruturada e 
competente, de modo que muitos sequer saíram de casa nesses seis ou sete meses e que esta seria a 
primeira vez que muitos sairiam de casa; ponderou que essa normalização não está acontecendo 
na sociedade, a exemplo das escolas, que ameaçam abrir, mas adiam mês a mês; pontuou que, na 
segunda-feira [31 de agosto] foram relatadas mil e duzentas mortes oficiais; que, na prática, não há 
queda no número e nenhuma melhoria da situação como um todo; informou que os servidores já 
se reuniram em assembleia geral e fizeram algumas discussões em assembleia setorial,  específica 
do Tribunal Regional do Trabalho; que é consenso entre todos diretores de secretaria que não há 
necessidade nenhuma de se voltar ao trabalho presencial neste período, ainda mais que, em se 
tratando de etapas, a primeira e a segunda etapas já estão sendo realizadas plenamente; que a 
segunda etapa corresponde ao atendimento agendado por telefone e e-mail, sendo que o tribunal 
já está desenvolvendo mecanismos de teleatendimento; que a terceira etapa diz respeito às 
audiências, reivindicadas por parte dos advogados, tanto pelos audiencistas, como pelos que 
precisam reunir todas as partes no seu escritório, o que quebra  a quarentena; argumentou, ainda, 
que, por parte da pressão quanto à cobrança de produtividade, é sabido que o Tribunal tem a sua 
autonomia de funcionamento; que, em segundo lugar, todos estão numa pandemia e, em terceiro 
lugar, que, em se tratando de produtividade, a  9ª Vara do Trabalho, onde está lotado, possui os 
trabalhos em dia, tanto em relação às petições, como em relação aos alvarás; que a produtividade 
que está sendo cobrada  talvez seja em relação às sentenças, mas o fato é que, nas secretarias, o 
serviço está sendo feito; enfatizou que a sondagem sobre a data de 21 de setembro abalou a 
categoria e que o diálogo com diretores e secretários de audiência revelou uma certa animosidade, 
inclusive em relação aos oficiais de justiça, cuja associação se manifestará em seguida, pois é o 
segmento com maior número de mortes da categoria dos servidores. Em sequência, fez apelo para 
que não haja nenhum atendimento, nenhum trabalho presencial, no corrente ano; lembrou, 
também, da possibilidade de  greve sanitária, explicando que o servidor não se furta a trabalhar, 
pelo contrário, já que se manteria em trabalho remoto, mas que as pessoas não estão se sentindo 
seguras para voltar a trabalhar presencialmente; que deve ser somado o fato de que os servidores 
não estão participando da Comissão, o que, de certa forma, os deixam mais alheios ao que está 
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acontecendo; pontuou que a grande questão que se coloca refere-se às audiências de instrução; que 
possui o dever de se posicionar perante os colegas e magistrados, uma vez que a reabertura de etapa 
em etapa, onde o magistrado apenas trabalharia na terceira etapa de forma presencial, coloca os 
servidores para testar as etapas iniciais. Arrematou, mais uma vez, que a produtividade está sendo 
mantida e que estão sendo realizados acordos e emitidos alvarás; que, se fosse o caso, as audiências, 
iniciais e de instrução, deveriam ser adiadas, pois, em relação às pautas de audiência, a situação era 
pior há dois ou três anos. Por fim, questionou o fato de os servidores serem colocados em exposição 
por conta de dois ou três meses, sendo que alguém poderá morrer por conta disso. 
  
Thiago Duarte Gonçalves explanou que, assim que foi despachado o prazo de quarenta e 
oito horas para manifestação, foi convocada uma Assembleia dos Oficiais de Justiça para 
avaliar e apresentar o posicionamento da categoria; que foi protocolado um documento 
sucinto, que resume basicamente as preocupações da categoria; esclareceu que foi 
realizada uma assembleia significativa, com mais de cem colegas, não se tratando de mera 
consulta virtual; destacou que houve reconhecimento, pela categoria, de que a 
administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região foi a primeira Administração 
da Justiça do Trabalho que fechou os fóruns, no início de março, e estabeleceu, no caso 
dos oficiais de justiça, uma determinação expressa de proibição de cumprimento de 
mandados na rua; que houve, portanto, preocupação por parte do Tribunal, desde o início, 
com relação à saúde dos servidores, dos magistrados, dos terceirizados, das partes e dos 
advogados que frequentam os fóruns; que, por tal razão, causou preocupação a notícia do 
retorno do trabalho presencial. Explicou que não sabe de quais parâmetros a Comissão está 
se valendo, mas que, pelos parâmetros do Governo do Estado de São Paulo, analisando-
se as fases azul, laranja, verde, amarela e vermelha, verifica-se que a Segunda Região 
ainda não está nem na segunda melhor fase, quanto mais na última, que é a azul; que 
atualmente, vive-se numa fase sem controle da pandemia, como Henrique e Tarcísio 
pontuaram. Esclareceu que os oficiais de justiça, desproporcionalmente, são os que mais 
morreram por covid em relação aos servidores do Poder Judiciário, pois os oficiais de justiça 
correspondem a cerca de sete por cento dos servidores do Judiciário, ao passo que o 
número de mortes dos oficiais de justiça gira em torno de quarenta por cento. Prosseguiu 
dizendo que esse número não se deve ao fato de que os oficiais possuem maior propensão 
genética para contrair a covid, mas em razão do fato de desempenharem atividades 
externas; que, além disso, tornam-se vetores de contaminação para suas famílias, entes 
queridos e para os destinatários e demais pessoas com quem entram em contato ao cumprir 
os mandados; que, diante dessas considerações, obtemperou a estranheza sobre o retorno 
presencial, o que na avaliação da Associação, é um pouco precoce. Comparou com a 
situação do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que se situa no mesmo Estado, 
o qual não irá retornar no próximo mês. Prosseguiu expressando a mesma preocupação do 
colega Henrique, de se iniciar um processo para ver se dá certo, mas, que se não der, não 
continua, sendo que poderão morrer pessoas nessa tentativa; enfatizou que já faleceram 
dois colegas oficiais de justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e que, 
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atualmente, há um colega, chamado Gustavo, internado em estado grave na UTI; que, 
portanto, essa é preocupação central da categoria; que a manifestação da Associação foi 
protocolada junto à Presidência, com o posicionamento da Assembleia pelo não retorno do 
trabalho presencial em 2020, e que, caso não seja acatado o pedido, serão apresentadas 
as demais considerações; ressaltou que foi realizada pesquisa em outros Tribunais e 
constataram que, na maioria, mesmo com o retorno, a prioridade continua sendo o 
cumprimento de mandados de modo remoto, como já é feito atualmente, por meio de 
ferramentas eletrônicas, o que requereu que seja mantido. Por fim, ponderou que deve ser 
proibida a entrada de oficiais de justiça em locais fechados, como residências e empresas, 
uma vez que se perde o controle da aglomeração e da ventilação do espaço, a exemplo do 
que foi garantido na resolução de retorno ao trabalho do Tribunal Regional Federal.  
  
O Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins agradeceu pelas sugestões oferecidas por 
ambos os sindicatos, esclarecendo que irá levar à consideração da Presidência e da 
Corregedoria os pontos apresentados; que a Comissão está fazendo os estudos a respeito 
do que seja necessário, analisando as disposições da Organização Mundial da Saúde, 
normas federais, estaduais e municipais; que, a partir do momento que ocorrer a retomada, 
haverá observância de todos os protocolos necessários; que o Tribunal já iniciou a aquisição 
de determinados EPIs, máscaras e álcool em gel; que foram ouvidas, na reunião anterior, 
as reivindicações dos advogados, os quais também sinalizaram que desejam fazer a 
retomada sem correr riscos, como os que estão ocorrendo atualmente, uma vez que estão 
atendendo os clientes em sua casa ou no escritório; que, em relação ao ar condicionado, o 
Tribunal realizou ajustes para que seja confiável; que a Comissão solicitou que fossem 
levantadas as necessidades de cada unidade, para que sejam consideradas as diferenças 
entre elas; que o Fórum da Barra Funda possui ar condicionado e possibilidade de abertura 
de janelas, ao passo que outros fóruns, em outras cidades, possuem peculiaridades que 
serão analisadas para que possam ser atendidas; que, em razão disto, pensou-se na 
gradação por etapas, pois, se uma determinada unidade não puder reabrir numa etapa, 
ficaria para uma outra; que, da mesma forma, se não for possível a continuidade em uma 
etapa, haverá retrocesso à etapa anterior, principalmente se houver uma determinação 
estadual ou municipal a respeito; que, em relação à questão das audiências, sabe que há 
várias situações a ser consideradas, em virtude de ter participado de correições; que, por 
exemplo, há juízes e advogados que não querem fazer a audiência telepresencial, propondo 
a retomada da audiência presencial dentro do que for possível; que compreende a situação 
dos audiencistas; que as audiências não terão retomada imediata e que o Ministro 
Corregedor da Justiça do Trabalho tem determinado que sejam feitas audiências, quando 
couber, por meio telepresencial. Em seguida, explicou a necessidade de se estudar cada 
caso, por isso a necessidade de se escutar os sindicatos dos servidores e dos oficiais de 
justiça, para verificar quais são as peculiaridades; que o percentual indicado de vinte por 
cento ainda está em estudo; que nem todas as Varas estão na mesma situação que a 9ª 
Vara, que é considerada excelente; que esteve em Correição na 9ª Vara, mas também em 
outras, não sendo possível generalizar, pois em algumas, há problemas com pauta, petições 
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ou sentenças; que a sociedade também quer uma satisfação em relação às audiências; 
ponderou que muitas pessoas foram dispensadas e sequer receberam verbas rescisórias, 
por isso essa situação também deve ser analisada; que será estudada a situação dos 
oficiais de justiça e suas peculiaridades em relação ao público; que serão analisadas as 
reivindicações dos sindicatos; que a partir do  momento em que se chegar à conclusão de 
que se deve voltar, e se essa for a intenção da Administração do Tribunal, será dada toda 
publicidade e informação quanto ao que está sendo feito. Esclareceu que, por enquanto, 
estão sendo colhidas as sugestões e reivindicações, inclusive as que foram feitas nesta 
reunião pelos advogados e sindicatos, para serem levadas à Presidência, a quem caberá 
decidir se haverá ou não a retomada e de que forma  será feita a retomada. Por fim, 
asseverou que será levada, igualmente, à Presidência a reivindicação de inclusão do 
sindicato na Comissão e deu por encerrada a reunião com os representantes dos servidores. 
  
Na reunião agendada com o representante do Ministério Público do Trabalho, às 18h50min, 
compareceu o procurador Dr. João Amorim, que indagou sobre quando não houver 
possibilidade de participação presencial de um membro do Ministério Público do Trabalho 
por ser grupo de risco, tendo sugerido a possibilidade de participação de um procurador 
designado substituto ou, ainda, a possibilidade de participação a distância. Também 
indagou sobre qual seria o plano do Tribunal para não haver acúmulo de pessoas na sala 
de audiências ou de espera e se o plano alcançaria todas as unidades ou apenas o Fórum 
Ruy Barbosa. Por fim, questionou sobre a previsão de datas para o plano de retomada. 
  
O Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins agradeceu as considerações feitas pelo 
Ministério Público e observou que levará para estudo a solução ora apresentada. Ademais, 
esclareceu que o Tribunal está preocupado com a questão de aglomeração, pelo que irá 
proceder à restrição e controle da entrada de pessoas nos fóruns; que o plano prevê fases 
de retomada, iniciando com o trabalho interno, evoluindo com o atendimento, em seguida, 
com o retorno das audiências presenciais, até uma etapa final, com o retorno normal das 
atividades, sempre observando-se todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos federais, 
estaduais ou municipais. Aduziu que, a princípio, o plano de retomada tem tido por base o 
Fórum Ruy Barbosa, mas que as demais unidades estão sendo estudadas conforme suas 
particularidades, assim como o segundo grau. Por fim, esclareceu que todas as 
considerações feitas pelos representantes dos advogados, dos sindicatos e do Ministério 
Público serão verificadas para inclusão no plano e para a definição de datas. 
  
Concluída a pauta de reuniões com os representantes dos advogados, servidores e 
Ministério Público, ficou designada nova reunião da Comissão para o dia 3 de setembro, às 
18h00min, 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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