PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
GRUPO DE TRABALHO – RETORNO GRADUAL AO TRABALHO PRESENCIAL
ATA DE REUNIÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 13/10/2020
Horário: 13h30
Local: plataforma virtual Cisco Webex do CNJ
PAUTA
1.

AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, COM RELATO DAS
DIFICULDADES ENCONTRADAS NO RETORNO ÀS UNIDADES.

1.

QUEIXAS GERAIS RECEBIDAS PELA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SECRETARIA DE SAÚDE/PSICOLOGIA.

1.

MONITORAMENTO DA EVOLUCAO DA COVID19 NAS CIDADES DE MG ONDE HÁ JT.
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Gustavo Henrique Mendes

Seção de Saúde Ocupacional - SES
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DELIBERAÇÕES
1.

AVALIAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, COM RELATO DAS
DIFICULDADES ENCONTRADAS NO RETORNO ÀS UNIDADES.

Dra. Ana Maria abriu os trabalhos dando as boas vindas a todos e solicitando à Dra. Luciana Viotti uma
atualização sobre o andamento das audiências semipresenciais no Foro de BH.

Dra. Luciana informou que estão correndo bem as audiências, tendo acontecido apenas uma reclamação, desde
o retorno no dia 14 de setembro, de uma preposta que reclamou do atraso de uma audiência e que, com esse
atraso o andar teria ficado mais cheio, causando aglomeração. Informou ainda que ela e a diretora de Apoio
Judiciário percorreram todos os andares do prédio do Foro de BH e viram que faltava sabonete liquido nos
banheiros de alguns andares. Também, informou que está sendo observado o aumento paulatino do número de
varas com audiências semi presenciais.
Dra. Ana Maria mencionou que as audiências semipresenciais estão funcionando muito bem e que pedirá aos
juízes para que não haja atrasos a fim de não provocar aglomeração. Caso aconteça algum atraso, serão
instruídos a conduzir as pessoas para outros locais no prédio. Também, solicitou à Adriana Spinelli que faça
cartazes sobre “lavar as mãos com água e sabão após o uso”; uma vez que esse é um procedimento eficaz para
diminuir a propagação do vírus.
Dra. Ana Maria passou a palavra ao Carlos Athayde para prestar informações sobre a distribuição de materiais e
equipamentos. Carlos Athayde informou que a distribuição de materiais está acontecendo normalmente, todos
os materiais têm chegado a tempo e a hora. Quanto à falta de sabonete em banheiros do Foro de BH, informou
que esse fornecimento faz parte do contrato e que as faxineiras deveriam ter feito a reposição e que ia verificar
o que houve e tomar todas providencias para não faltar. Mencionou ainda que o numero de postos de porteiros
está completo e que, portanto, havendo aumento no numero de audiências seria importante informar à sua
área com antecedência para que possam planejar a possibilidade de deslocamento de porteiros para o prédio
das Varas.
Passada a palavra ao Dr. Geraldo, relatou o total de 37 casos de Covid no Tribunal, com uma internação em
Itajubá. Informou também que um dos problemas detectados foi a resistência de alguns usuários para
permitirem a aferição da temperatura na testa. Chegamos a receber telefonema de fiscal da vigilância sanitária
informando denúncia de servidor alegando que o TRT estaria "colocando em risco a saúde dos servidores". O
próprio fiscal havia tentado esclarecer o servidor, que parece ter se tranquilizado com o andamento do epad
24180/2020 (autorizada aferição no pulso, com redução do valor aceitável como temperatura máxima). Foram
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várias reclamações nos primeiros dias, parece que conflito foi resolvido. Também, outro problema é relativo à
Portaria para o retorno ao trabalho que não prevê recomendação de trabalho remoto pela saúde quando
servidor não faz parte do grupo de risco para forma grave da COVID-19, por exemplo quando coabitam com
pessoas do grupo de risco, apresentam relatórios médicos indicando trabalho remoto devido a ansiedade,
depressão etc. Nos casos que coabitam com indivíduos do grupo de risco, recomendamos o trabalho remoto
quando a pessoa depende exclusivamente dos cuidados do servidor, outros casos tentamos orientar,
encaminhar para DGP.
A pedido do Carlos Athayde, Solange, servidora responsável pelo contrato dos terceirizados, trouxe informações
sobre a falta de sabonete em alguns banheiros do prédio das Varas. Disse que alguns usuários estão retirando
dos banheiros os frascos de sabonete líquido. Para tentar resolver o problema, será pedido o reforço das rondas
e será feita a reposição dos fracos faltantes.
Paula Haddad informou que inibir pequenos furtos é quase impossível, uma vez que não é possível fazer vistoria
na saída dos prédios, apenas na entrada.

Dra. Luciana perguntou sobre o uso de ar condicionado no saguão da Varas, uma vez que nesses ambientes, as
janelas não permitem boa circulação de ar, vez que são pequenas. Gustavo verificará as normas técnicas quanto
à limpeza e uso dos aparelhos, de ordem a conciliar o funcionamento das instalações com a chegada do verão.
2.

MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DA COVID19 NAS CIDADES DE MG ONDE HÁ JT.

Gustavo apresentou informações sobre a evolução da pandemia, que vem sendo feito de forma constante.
Informou que a situação segue sob controle.
3.

OUTROS TEMAS

Ao final, foi abordado o tema - Resolução 341 do CNJ - que trata da criação de salas para depoimentos em
audiência por sistema de videoconferência. Este Tribunal iniciará com a implantação de salas para oitiva de
testemunhas de processos de outras jurisdições (cartas precatórias). Esta semana deverá ser agendada reunião
para tratar do espaço e equipamento adequados para implantação das salas. Dra. Luciana ficará responsável pela
elaboração da norma que tratará desse tema.
Dra. Ana Maria finalizou mencionando a importância do trabalho que está sendo feito, pois é necessário inserir a
tecnologia no nosso cotidiano de forma amigável. Lembrou que demos um salto de 10 anos em 7 meses e temos
que consolidar essa realidade com práticas de trabalho adaptadas a essa forma de trabalho, que é irreversível.
Encerrou então os trabalhos dizendo sentir-se satisfeita em coordenar um grupo tão participativo e democrático
como este.
4.

PRÓXIMA REUNIÃO

A próxima reunião será agendada para o mês de novembro.

