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Ata nº 06/2020 
 

Reunião realizada em 9 de setembro de 2020 
 

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, por videoconferência pela 
plataforma Cisco Webex Meetings, às 13h30min, reuniram-se o excelentíssimo 
Desembargador Dr. Sergio Pinto Martins, representante da magistratura de segundo 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 primeiro 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 - SEMST e Oswaldo José Costa da SIlva 
Leme, diretor da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas, convidado.  
 
Iniciados os trabalhos, Dr. Frederico Monacci Cerutti, Juiz do Trabalho Substituto, 
representante da Amatra 2, registrou que, embora saiba das limitações orçamentárias do 
Tribunal, 95% dos associados sugeriram a instalação de barreiras de acrílico nas salas de 
audiência como uma medida necessária ao retorno das atividades presenciais, razão pela 
solicitou à Comissão que a reabertura seja realizada com a instalação das barreiras físicas 
nas salas de audiência. 
 
O Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional, Dr. Rogério Moreno de Oliveira, parabenizou as 
pessoas envolvidas na elaboração da minuta do Plano de Retorno Gradual, por se tratar de 
um trabalho árduo, que demandou muito estudo, o que foi endossado por todos os 
presentes. Em seguida, propôs a aprovação da minuta, após os ajustes que se fizerem 
necessários; que, como resposta ao anseio da magistratura trazido à Comissão pela fala do 
Dr. Frederico Monacci Cerutti, enfatizou, em primeiro lugar, que haveria o óbice da questão 
orçamentária; que, em segundo lugar, haveria o fato de que estas barreiras não poderiam 
ser instaladas apenas para os magistrados, mas também para o secretário de audiência, 
partes e advogados, em consideração ao princípio da igualdade; que, em terceiro lugar, 
haveria a dificuldade de higienização deste material, principalmente a cada hora de trabalho; 
que o Tribunal oferecerá, ainda, uma máscara acrílica, além da máscara de tecido. 
Esclareceu, quanto ao motivo de se retornar ao trabalho presencial, mesmo que os 
trabalhos estejam sendo feitos remotamente, de maneira eficiente e produtiva, que, de fato, 
a produtividade tem se mostrado elevada, segundo dados do sistema e-gestão, como o 
número de despachos realizados durante a pandemia, o qual, no período de março até o 
dia 6 de setembro, majorou de vinte a trinta por cento, comparado com o mesmo período 
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do ano anterior; que, muito embora tenha havido aumento de produtividade, é necessário 
retornar ao trabalho justamente para atender aqueles que necessitam da Justiça do 
Trabalho, mas não têm os meios eletrônicos para acessá-la, ou seja, para que se possa 
atender aquele reclamante que, como Dr. Sergio tem ponderado, necessita receber as suas 
verbas rescisórias, mas depende da realização de uma audiência ou da continuidade do 
processo; que é por este aspecto que deve ser compreendido o motivo do retorno; que, se 
todos colaborarem e tomarem as medidas recomendadas pelas autoridades públicas para 
se evitar a contaminação, com preservação daqueles que são do grupo de risco, a retomada 
das atividades será feita com segurança e atenderá aos que necessitam, promovendo-se, 
de fato, o princípio da igualdade; que alijar o reclamante ou aquele que necessita da 
prestação jurisdicional significa aprofundar a desigualdade social, o que não é objetivo da 
Justiça do Trabalho. Prosseguiu mencionando que ficará a critério do magistrado a 
possibilidade de que o secretário de audiência efetue o seu trabalho remotamente, já que 
há possibilidade técnica de captação do som e vídeo, conforme testes que realizou 
pessoalmente com a área de tecnologia da informação; que, por esta razão, foi inserida a 
possibilidade de audiência semipresencial ou mista na minuta do ato normativo sobre a 
reabertura. Seguiu sua explanação propondo que, para que sejam evitadas aglomerações, 
poderão ser editadas recomendações para que os magistrados, dentro de sua autonomia, 
elaborem uma pauta com maiores intervalos e que privilegiem as audiências menos 
complexas em número de litigantes e de testemunhas a serem ouvidas.  
 
O Diretor-Geral da Administração, Rômulo Borges Araújo, informou a Comissão que a 
Secretaria de Segurança dará apoio, na reabertura, quanto à aferição de temperatura na 
entrada dos prédios e que também auxiliará na distribuição dos kits de máscaras; que 
encaminhou ao grupo um levantamento do quantitativo de preços para aquisição do material 
necessário para reabertura, do qual já foi realizada boa parte da aquisição; que constou, em 
ata, anteriormente, que foram adquiridas 8 mil máscaras descartáveis, quando, na verdade, 
foram 8 mil caixas de máscaras; que será realizada uma reunião no dia 10 para se discutir 
toda a parte operacional; que a Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos está 
providenciando os fluxos no sistema Proad para comprovação de grupo de risco, bem como 
da comprovação de necessidade de assistir crianças de até 12 anos de idade e idosos; que 
providências já estão sendo tomadas com relação à aquisição dos adesivos para 
demarcação dos espaços; que foi designada uma equipe de técnicos para visitar todos os 
prédios da Segunda Região para análise da situação de cada um deles, inclusive quanto ao 
ar condicionado, cujos relatórios serão repassados à Comissão; que foram adquiridas 
quantidades sobressalentes de filtro para garantia da troca no período recomendando de 
manutenção; que na sexta-feira [4 de setembro], acompanhou Dr. Donizeti, Dr. Frederico e 
os colegas da área de Saúde para visitar a Vara que está servindo de piloto para os testes 
de adesivo e leiaute; que estão sendo desenvolvidos os avisos para serem divulgados pela 
Secretaria de Comunicação. 
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Elaine Souza da Costa, representante da Seção de Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho – SEMST, prontificou-se, com o auxílio de Ana Neife Aith Castanho Ferreira, 
médica do trabalho, a contribuir com relação à orientação e higienização das máscaras, ao 
que Rômulo sugeriu a realização de reuniões temáticas com segmentos específicos da 
Comissão a fim de agilizar os procedimentos, como por exemplo, nas questões de saúde, 
de audiências etc.  
 
Ana Neife esclareceu, com relação aos face shields (máscaras de acrílico) que, na prática 
dos serviços de saúde, elas são utilizadas para procedimentos que geram aerossol, como 
uma intubação orotraqueal, por exemplo; que [na pandemia] as pessoas se sentem mais 
seguras com este tipo de máscara, mas que não existe uma indicação para seu uso no 
ambiente do Tribunal, sendo que sua oferta está mais relacionada com a sensação subjetiva 
de segurança; que para a atividade do Tribunal, a máscara cirúrgica seria suficiente, do 
ponto de vista técnico, conforme reforçado pelos serviços de infectologia.  
 
Dr. Rogério Moreno de Oliveira indagou quanto à possibilidade de se excluir o segundo grau 
da presente minuta para normalização posterior. 
 
Dr. Frederico Monacci Cerutti concorda com a pronta publicação da norma, para que haja 
tempo hábil às pessoas se prepararem, bem como para permitir que a Comissão analise 
eventuais retificações. 
 
Maria Inês Ebert Gatti, representante da Vice-Presidência Administrativa, ponderou que 
talvez não fosse o momento mais adequado de se incluir o segundo grau na presente 
minuta, em razão de estar funcionando com apoio de um “plenário virtual” pelo sistema PJe, 
bem como pelo fato de não depender tanto da presença das partes, uma vez que a 
sustentação oral está sendo realizada de forma telepresencial; que caso se opte por manter 
o segundo grau, o mesmo teria que ser disciplinado como um todo, com a inclusão do 
Tribunal Pleno e do Órgão Especial, em razão das várias peculiaridades a serem 
analisadas. 
 
Leila Dantas Pereira, diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e 
Documental, agradeceu pelo elogio da Comissão à sua equipe. Quanto ao segundo grau, 
sugeriu a exclusão do retorno das atividades presenciais na sede, com relação à presente 
minuta, incluindo-se previsão para que seja disciplinado por portaria específica. 
 
Dr. Sergio Pinto Martins, representante da magistratura de segundo grau, opinou pela 
exclusão do segundo grau, na presente minuta, o qual ficaria para uma outra etapa, tanto 
em virtude das suas peculiaridades, como  pelo fato de que está sendo realizada uma obra 
no edifício-sede; ponderou, ainda, que as salas das sessões das turmas são muito 
pequenas e reúnem muitas pessoas em virtude do número de processos da pauta. 
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Ressaltou que muitos colegas desembargadores integram o grupo de risco, sugerindo que, 
no retorno das atividades, as sessões presenciais fiquem a seu critério. 
 
Após debates, ficou alinhavado que, assim que ficarem prontos, os relatórios técnicos de 
visitas aos prédios serão repassados à Comissão; que os procedimentos referentes à 
retomada das atividades presenciais da segunda instância serão objeto de definição em 
norma própria; que  ficou definido como limite o índice de 20% da lotação, ou até dois 
servidores por unidade, para retorno às atividades presenciais; que tão logo as retificações 
ora aprovadas pela Comissão sejam realizadas, a minuta será disponibilizada para 
assinatura. 

A próxima reunião da Comissão ficou designada para o dia 15 de setembro 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. 

 
Sergio Pinto Martins 
Desembargador Presidente da Décima Oitava Turma 
 
 
Marcelo Donizeti Barbosa 
Juiz Auxiliar da Presidência 
 
 
Marcio Fernandes Teixeira  
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 - SEMST  
 
 
Oswaldo José Costa da SIlva Leme 
Diretor da Coordenadoria de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 
 


