PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

RECOMENDAÇÃO Nº 10, DE 7 DE DEZMBRO DE 2020
Recomenda a utilização da ferramenta de break out
room no Cisco Webex pelas varas do trabalho deste
Regional
O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR DO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e
regimentais,
CONSIDERANDO a realidade imposta pela pandemia da Covid19, em que as unidades
judiciárias tiveram que se adaptar à realização de audiências virtuais, em razão das restrições ao
trabalho presencial;
CONSIDERANDO a necessidade contínua de aperfeiçoamento dos trabalhos remotos,
no intuito de mitigar ao máximo as limitações impostas pela falta do trabalho presencial;
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Corregedoria uma boa prática
realizada pela Vara do Trabalho de Santana do Ipanema, consistindo na utilização da ferramenta de
break out room no Cisco Webex, que possibilita a criação de várias salas virtuais ligadas ao mesmo
link da sala principal;
CONSIDERANDO relatos feitos por aquela Vara acerca de uma melhor dinâmica das
audiências virtuais com a utilização da referida ferramenta, na medida em que se consegue uma
melhor organização dos trabalhos, evitando os problemas existentes quando se trabalha com uma
única sala;
CONSIDERANDO inclusive já ter a Escola Judicial deste Regional adotado
providências para que o Diretor da Vara do Trabalho de Santana do Ipanema compartilhe a boa
prática com as demais varas;
RECOMENDA:
Art. 1º Que as varas do trabalho deste Regional procurem utilizar a ferramenta de break
out room no Cisco Webex, nas audiências virtuais, tendo em vista os benefícios que esta prática
pode trazer para a organização dos trabalhos.
Parágrafo único. No que pese ser a configuração de sessões de break out room no Cisco
Webex autoinstrutiva, bem como o compartilhamento de conhecimento por parte do Diretor da VT
de Santana do Ipanema, providenciado pela EJUD, dúvidas poderão ser dirigidas à Corregedoria
Regional, se necessário.
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Art. 2º Esta Recomendação entra em vigor na data da sua publicação.
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