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Coroatá, 3 de julho de 2020.
 
 
 
Ao
Excelentíssimo Senhor
Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão
 
 
 
Ref.: Retorno das atividades presenciais
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça,

 

Ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, informo que, em obediência

ao contido na PORTARIA-CONJUNTA-342020, retornei às atividades presenciais e, sobre

elas, passo a expor o que segue.

 

Por meio das requisições 681118 (Processo 17738/2020) e 682259 (Processo

18634/2020), datadas de 03/06/2020 e 10/06/2020, na qualidade de Titular da 1ª Vara e de

Diretora do Fórum de Coroatá, solicitei adiantamento do valor de R$ 4.000,00 para contratação

de serviços de sanitização do prédio do Fórum, bem como conserto e limpeza dos aparelhos de

ar condicionado.

 

O valor de R$ 4.000,00 corresponde a dois pedidos de R$ 2.000,00, sendo este

o máximo permitido, e destina-se (i) o Processo 17738/2020 ao conserto de dois aparelhos de

ar condicionado da 1ª Vara de Coroatá e à limpeza de sete aparelhos da 1ª Vara e (ii) o

Processo 18634/2020 ao conserto de um aparelho de ar condicionado do Tribunal do Júri, à

limpeza de seis aparelhos de ar condicionado de áreas comuns do Fórum e à apenas uma

sanitização do prédio.
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Cada limpeza de aparelho de até 24.000 btus custas R$ 180,00 e, acima disso,

custa R$ 200,00. A sanitização do prédio inteiro foi orçada em R$ 800,00. Os consertos dos

aparelhos de ar condicionado somente poderão ser orçados após a abertura deles, não havendo,

ainda, valor preciso.

 

Até hoje esses valores não foram disponibilizados pelo Tribunal de Justiça

para utilização. De toda a sorte, necessário informar que o pedido de liberação destes valores

está destinado à contratação de serviços e não pode haver a alteração da destinação para

aquisição de mercadorias, sob pena de glosa e responsabilização pessoal do requerente.

 

Necessário informar, também, que Coroatá é município cuja temperatura média

durante o dia é de 36º, sendo, portanto, impossível se trabalhar com janelas abertas, sem ar

condicionado.

 

Pois bem.

 

Feita essa introdução, informo que, voltando às atividades presenciais no

Fórum de Coroatá conforme estabelecido na PORTARIA-CONJUNTA-342020, surpreendi-me

e preocupei-me com a situação em que se encontra este prédio.

 

É que o prédio do Fórum não dispõe de nenhuma unidade de álcool a 70º

INPM, nem em gel, nem álcool líquido, mas apenas de cinco unidades (de 1 litro) de álcool a

46,2º INPM que, sabidamente, não se presta ao combate do COVID-19.

 

Foram encaminhadas pelo Tribunal de Justiça, na última remessa, apenas doze

unidades de 500 g, cada, de álcool em gel a 70º INPM para limpeza geral, que não pode ser

utilizado para higiene pessoal (limpeza de mãos), pois consta de seu rótulo expressamente a

seguinte advertência: “em caso de contato com os olhos e a pele lave com água em

abundância durante 15 minutos”. Mas estas unidades também já acabaram.

 

Em contato com o setor de materiais desse Tribunal de Justiça, quarta-feira,

foi-me informado que não há disponibilidade de álcool para higiene das mãos, assim como me
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foi informado que não é possível a aquisição de totem dispensador de álcool gel em razão da

existência de estoque de dispensers naquele setor.

 

Todavia, embora tenha sido solicitada a remessa de dispensers, apenas um foi

encaminhado à 1ª Vara, não havendo disponibilidade de nenhuma unidade para utilização no

prédio do Fórum, muito menos para ser instalado na entrada do Fórum.

 

Reitero que, ainda que houvesse disponibilidade de dispensers, o Tribunal de

Justiça não fornece álcool para higiene das mãos e não há dinheiro destinado a essa

finalidade, pois necessita ser usado para as finalidades já descritas acima.

 

Os servidores que vem trabalhando regular e presencialmente desde o início do

plantão extraordinário - que não estão afastados em razão de terem contraído COVID-19 ou

serem do grupo de risco - se quotizaram para adquirir álcool próprio para a limpeza das

mãos.

 

Esta magistrada, com dinheiro próprio, fez a aquisição de luvas descartáveis e

de máscaras para os servidores da 1ª Vara, mas não em quantidade suficiente de acordo com as

normas sanitárias.

 

Ocorre que não é justo que tenhamos que utilizar recursos próprios para o

desempenho do serviço público.

 

Informo, ainda, que um dos Oficiais de Justiça da 2ª Vara está internado com

COVID-19, assim como há três servidores da 1ª Vara afastados, trabalhando em sistema

remoto, por também estarem com COVID. A 1ª Vara conta, ainda, com três servidores do

grupo de risco, estando, um deles, em tratamento de CA.

 

Na data de ontem, com a colaboração e iniciativa da OAB local, foram

vacinados esta magistrada e os servidores da 1ª Vara contra a Gripe H1N1 e

sarampo/rubéola/caxumba.

 

Foi, por mim, solicitada a colaboração dos municípios de Coroatá e Peritoró
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para a realização de testes rápidos de COVID-19, tendo o pedido sido deferido, com a testagem

marcada para a próxima segunda-feira.

 

Quer-se com isto dizer que o trabalho interno, por parte dos servidores, é

possível de ser realizado. Todavia, as não há condições de atender o público em geral

(advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, policiais e

jurisdicionados) e realizar audiências presenciais, sem que seja fornecido pelo Tribunal de

Justiça o respectivo EPI (máscaras, luvas, face shield) e os produtos para higiene pessoal

(álcool a 70º INPM em gel e sabonete) e de limpeza geral (álcool a 70º INPM, líquido e em gel

e agua sanitária), estes últimos em grande quantidade.

 

Informo, por fim, que, desde o início não pandemia, com a suspensão do

trabalho presencial, a produtividade da 1ª Vara não diminuiu. Ao contrário, aumentou, não

tendo havido qualquer interrupção do serviço público, razão pela qual não vislumbro prejuízo

em se continuar com o mesmo sistema até que o Tribunal de Justiça forneça os meios para

que o Fórum de Coroatá possa voltar a atender a população em geral com segurança

para os magistrados e servidores.

 

Estas as informações que entendo importante para levar ao conhecimento de

Vossa Excelência.

 

Atenciosamente,

ANELISE NOGUEIRA REGINATO
Diretora do Fórum
1ª Vara de Coroatá
Matrícula 149427

Documento assinado. COROATÁ, 03/07/2020 21:47 (ANELISE NOGUEIRA REGINATO)
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