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Ata n° 05/2020 

Reunião realizada em 3 de setembro de 2020 

 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, por videoconferência pela 
plataforma Cisco Webex Meetings, às 18h, reuniram-se o excelentíssimo Desembargador 
Dr. Sergio Pinto Martins, representante da magistratura de 2º grau; 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 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. 

Iniciados os trabalhos, o excelentíssimo Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins apontou 
a necessidade de votação pela Comissão da data para o início da retomada das atividades 
presenciais, bem como sobre a programação para as demais etapas. 

O Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional, Dr. Rogério Moreno de Oliveira, observou a 
necessidade de inspeção presencial em alguns prédios que compõem do TRT-2 antes da 
retomada das atividades presenciais e propôs, à Comissão, o dia 5 de outubro de 2020 
como data de reabertura, observando-se que nos dias 5 e 6 de outubro haveria apenas 
expediente interno; que, em 7 de outubro, dar-se-ia o início do atendimento presencial 
agendado e que a data de 13 de outubro de 2020 marcaria a retomada das audiências 
presenciais. 

O representante da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região – 
Amatra 2, Dr. Frederico Monacci Cerutti, Juiz do Trabalho Substituto, exprimiu sua 
concordância com a data inicial sugerida para o retorno, porém observou que as etapas 
deveriam ter duração de pelo menos uma semana, a fim de proporcionar efetiva adaptação. 

Dr. Marcio Fernandes Teixeira, Juiz Auxiliar da Presidência, manifestou-se sobre a 
retomada do Tribunal de Justiça de são Paulo, que funcionou, smj, um mês com 
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atendimento e expediente internos, pois ainda há muitos processos físicos. Ponderou que, 
por conta de dois ou três dias, o Tribunal atenderia, em parte, a reivindicação do Sintrajud 
em relação ao prazo maior para reabertura e que não haveria tanta diferença entre começar 
a audiência dia 17 de outubro ou 20 de outubro. 

Dr. Marcelo Donizeti Barbosa, Juiz Auxiliar da Presidência, fez considerações sobre os 
objetivos principais e concluiu que a questão mais sensível  é o retorno das audiências, 
ponto que precisa de maior concentração, por isso o dia 13 estaria no limite. Acrescentou 
que talvez pudesse unir-se a retomada do atendimento agendado com o serviço interno, a 
partir do dia 5. 

A respeito das considerações apresentadas, Dr. Frederico Monacci Cerutti pontuou que, no 
retorno do trabalho interno, não se trata, simplesmente, de se verificar a correspondência e 
colocar o serviço interno em ordem, mas que há de se considerar, ainda, o efeito psicológico. 
Sugeriu que o retorno se faça de modo seguro, primeiro, apenas, com serviços internos e 
com o contingente menor. E arrematou, retomando a fala do Dr. Márcio, que não serão três 
ou quatro dias que vão fazer diferença depois de tanto tempo fechado. 

Após os debates e havendo consenso sobre o início da retomada em 5 de outubro de 2020, 
o Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins encaminhou a votação para decisão sobre as 
datas das etapas.  

Por maioria de votos, ficou decidido que a retomada das atividades presenciais ocorrerá em 
três etapas, com intervalos de uma semana entre elas, obedecendo-se o seguinte 
cronograma: 5/10/2020 a 9/10/2020, para retorno apenas das atividades internas do 
Tribunal; 13/10/2020, para início do atendimento presencial agendado dos advogados; e 
19/10/2020, para retomada das audiências presenciais. 

Em seguida, foram debatidos os ajustes a serem realizados pela Comissão e, quanto ao ato 
normativo, ficou definido que a servidora Leila Dantas Pereira e sua equipe deverão 
apresentar tais ajustes antes da próxima reunião. 

Alinhavou-se, ainda, que deverá ser providenciada, até 4 de setembro, a veiculação de 
comunicação oficial do TRT-2 para informar sobre as etapas e datas definidas para a 
retomada e que a minuta do ato normativo, com a previsão e detalhamento do retorno às 
atividades presenciais, será submetida para discussão e aprovação pela Comissão na 
próxima reunião.  

Por fim, o excelentíssimo Desembargador Sérgio Pinto Martins ressaltou a importância de 
se divulgar, o mais rápido possível, as datas definidas pela Comissão, o que deverá ser 
providenciado pela Secretaria de Comunicação do Tribunal, a fim de que todos os 
servidores e magistrados tenham conhecimento e se programem em relação ao retorno. 
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Salientou, ainda, a importância da divulgação pela Amatra-2, para ampliar a transparência 
dos trabalhos realizados pela Comissão. 

A próxima reunião da Comissão ficou designada para o dia 9 de setembro de 2020, às 
13h30, 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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