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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.º 000636-24.2020.5.17.0500

REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO
ESPÍRITO SANTO

ASSUNTO: ATO PRESI SECOR N.º 11/2020 - ART. 4º, PARÁGRADO ÚNICO

DECISÃO

 Trata-se de pedido de providências com pretensão de concessão de liminar de

natureza acautelatória, formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do

Espírito Santo, “a fim de que sejam esclarecidos os termos do art. 4.º, parágrafo único, do

ATO PRESI SECOR N.º 11/2020 da Corregedoria deste E. Tribunal Regional do Trabalho".

Inicialmente, a requerente cita como exemplo o despacho proferido pelo Juiz

Guilherme Piveti, titular da 6.ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do processo n.º

0000041-52.2020.5.17.0006, que manteve a designação de audiência virtual para o dia

02/06/2020, mesmo tendo uma das partes manifestado expressa recusa quanto à realização

da assentada.

 Afirma que, de acordo com entendimento do magistrado, a audiência virtual

pode ocorrer independentemente do consentimento das partes, e que apenas argumentos
relacionados a condições técnicas e práticas seriam justificativas plausíveis para a

suspensão do ato.

 Ressalta, também, que, “por não haver uma recomendação precisa sobre a real

aplicação da norma contida art. 4.º, parágrafo único, do  Ato PRESI SECOR 11/2020, a

advocacia tem se deparado com a insegurança jurídica decorrente do fato de que cada

magistrado está aplicando o referido artigo de uma maneira, sem padronização, o que, por
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certo, tem gerado prejuízos aos advogados e às partes que, uma vez impossibilitado de

cumprirem o ato (realização das audiências virtuais designadas) em razão do isolamento

social determinado pelas autoridades de saúde por conta da pandemia do Corona vírus, por
exemplo, peticiona nos autos informando não concordar com a audiência designada pelo

Juízo, sem, contudo, ter a certeza de que a audiência será adiada ou suspensa.”

 Sustenta, portanto, que parágrafo único do artigo 4.º do Ato PRESI SECOR n.º

11/2020, deve ser interpretado no sentido de que a simples manifestação de discordância

para a realização da audiência designada é suficiente para a sua suspensão, não ensejando

nenhum tipo de interferência subjetiva por parte do julgador.

 Pois bem.

 O Ato PRESI SECOR n.º 11/2020, publicado em 30/04/2020, instituiu nas Varas

do Trabalho a modalidade de audiências por videoconferência, com objetivo desafiador de

conciliar as restrições decorrentes do isolamento social imposto pela pandemia do Corona
vírus, com a necessidade imperiosa de manutenção da atividade jurisdicional.

 No parágrafo único do seu artigo 4º ficou assentado que: “A concordância das

partes e de seus representantes é condição essencial para realização das audiências por

videoconferência. ”

 Atentos à sucessão dos acontecimentos, desde a edição da referida norma, e

buscando imprimir máxima efetividade ao princípio da gestão participativa e democrática,

esta Desembargadora-Presidente e Corregedora promoveu audiência virtual para tratar do

tema: “Audiências de Primeiro Grau por Videoconferência. Possibilidade de
Aperfeiçoamento do ATO PRESI SECOR Nº 11/2020”, cuja ata encontra-se disponibilizada

no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho - TRT 17ª Região - Caderno Administrativo - de

05/06/2020.

 Participaram desse encontro remoto a Associação dos Magistrados do

Trabalho da 17ª Região, AMATRA17, representada pelo Senhor Presidente, Dr. Luiz Eduardo

Soares Fontenelle; o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo – MPT/ES,
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representado pelo Senhor Procurador, Dr. Estanislau Tallon Bozi; a Ordem dos Advogados

do Brasil – Seccional Espírito Santo - OAB/ES, representada pela Senhora Vice-Presidente,

Dra. Anabela Galvão; a Associação Espírito-santense dos Advogados Trabalhistas – AESAT,
representada pelo Senhor Presidente, Dr. Edimário Araújo da Cunha, o Sindicato dos

Advogados no Espírito Santo – SINDIADVOGADOS, representado pelo Senhor Advogado,

Dr. Rodolfo Gomes Amadeu, além dos advogados Dr. Alberto Nemer Neto e Dr. Eduardo

Neves Gomes, como convidados-ouvintes, e diversos servidores deste Tribunal.

Diante disso, repiso aqui, o que evidenciei e afirmei naquela oportunidade: o

entendimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar demanda proposta
pela OAB do Distrito Federal quanto à regulamentação adotada pelo TRT da 10.ª Região

(Pedido de Providências nº 0003594-51.2020.2.00.0000), foi no sentido de a anuência das

partes e procuradores é, efetivamente, pressuposto inescusável para a realização de

audiências por videoconferência.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido de providências, apenas para

esclarecer que o parágrafo único do art. 4.º do Ato PRESI SECOR n.º 11/2020 deve ser

interpretado em linha com o entendimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, ou
seja, no sentido de que discordância expressa de uma das partes já é o suficiente para

ensejar a suspensão de audiência.

Dê-se ciência à requerente.

Encaminhe-se cópia aos juízes de primeira instância.

ANA PAULA TAUCEDA BRANCO
Desembargadora-Presidente e Corregedora

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/696383247?Formato=PDF&securityCode=0Ky9wGn+8HJ6Ug2j+a9c5wY/RBp//ruW3g==


		2020-06-05T00:00:00-0300




