
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO

BOLETIM N. 1, DE FEVEREIRO DE 2020

1) Como anunciado anteriormente, a partir  de 3 de março, inclusive, o 
presidente  do  Tribunal  destinará  sua  agenda  das  terças-feiras  ao  atendimento  de 
servidores ativos e inativos, da capital e do interior, de magistrados aposentados, de 
advogados, de peritos etc. O atendimento independe do assunto e será feito por ordem 
de chegada, sem prejuízo do atendimento previamente agendado para outros dias da 
semana.

2) A biblioteca voltará a funcionar no térreo do edifício anexo Des. José 
Waster Chaves a partir de 17 de fevereiro.

3) Em observância à  Resolução 291/2019 do CNJ e ao Ofício-Circular 
2/2020 da GMG, fica estabelecido:

a)  aqueles  obrigados  ao  uso  de  crachá  deverão  portá-lo  sempre  que 
adentrarem as dependências do Tribunal;

b) todos os demais frequentadores do Tribunal deverão, obrigatoriamente, 
ser identificados;

c) o acesso aos postos de serviços bancários e aos caixas eletrônicos 
situados no edifício anexo Des. José Waster Chaves é restrito a pessoas vinculadas ao 
Tribunal (magistrados, servidores, ativos e inativos, pensionistas ou parentes próximos, 
terceirizados e estagiários).

4) A garagem do edifício sede,  Dr.  Manoel  Mendes de Menezes, está 
passando  por  reformas,  principalmente  em  face  das  inúmeras  infiltrações  nele 
detectadas. As paredes e os pisos, inclusive a rampa de entrada, receberão pintura 
nova. A cancela também será reformada.

5)  A empresa prestadora  de assistência  nos elevadores das unidades 
deste Tribunal foi substituída. A atuação da nova contratada será monitorada, a fim de 
que o serviço seja executado a contento.

6) Qualquer serviço de manutenção nos gabinetes, secretarias e demais 
setores  do Tribunal  deverá  ser  executado  dentro  de  prazo  razoável.  Não  havendo 
atendimento, a Diretoria de Administração deverá ser cientificada.
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7)  As  lojas  da  Av.  Augusto  de  Lima alugadas  pelo  Tribunal  –  e  hoje 
subutilizadas – serão entregues, rescindindo-se os contratos de locação por questão de 
economia.
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