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DECISÃO

 

Trata-se de pedido de providências apresentado pela ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL SEÇÃO RONDÔNIA (OAB/RO), com pedido liminar com tutela de
urgência, em desfavor do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
(TRT-14), no qual requer o retorno da prática de atos processuais presenciais, com a
utilização do formato eletrônico apenas nas situações previstas na Resolução CNJ n.
354/2020, bem como a exigência de que os magistrados daquele Tribunal residam
efetivamente na área territorial em que exercem jurisdição.

Alega que, em Rondônia, apesar de experimentar-se uma vida próxima àquela que se
vivia antes da eclosão da pandemia, com o retorno das atividades sociais, ainda não houve
o retorno da prática de atos processuais presenciais no Tribunal requerido, que impõe a
realização de audiências virtuais independente de pedido ou concordância das partes, assim
como autoriza que seus membros residam fora da comarca em que atuam.

Relata que já solicitou ao TRT-14 a retomada de atos presenciais e assim como
informação acerca da existência de Magistrados do Trabalho residindo fora da comarca em
que atuam, mas não obteve resposta.

Relembra os termos do Ofício Circular Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT n. 36, que
prevê a obrigatoriedade da presença física dos Magistrados do Trabalho nas respectivas
unidades jurisdicionais de 1º e 2º graus, assim como a Recomendação nº 9, editada pelo
Conselho da Justiça, no mesmo sentido. Igualmente, a obrigatoriedade de o magistrado
residir na comarca, como regra, a teor do art. 93, VII, da Constituição Federal, assim como
o art. 35, V, da Loman, citando precedente deste Conselho no mesmo sentido.



Refere-se aos termos da decisão proferida no PP n. 0003504-72.2022.2.00.0000, de
minha relatoria que, interpretando a Resolução CNJ n. 354/2020, determinou que competia
às partes a escolha do modo de realização das audiências.

Ao final, requer seja imediatamente determinado ao TRT-14 que garanta o
cumprimento do Ofício Circular Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 36, de forma a
determinar a seus membros, que:

a) Residam efetivamente na área territorial em que exercem jurisdição,
comunicando-se nos autos a relação de magistrados que eventualmente não cumpram esse
comando constitucional e fixando prazo razoável para o seu cumprimento, sob as
cominações correicionais respectivas;

b) Estejam presentes fisicamente nas respectivas unidades jurisdicionais em que
atuam, cumprindo o inciso VI do art. 35 da LOMAN;

c) Cumpram a Resolução CNJ n. 354/2020, especialmente no ponto em que
determina que as audiências telepresenciais necessitam de requerimento das partes, via de
regra, sendo exceção a determinação de ofício especificamente nas hipóteses narradas em
seu art. 3º.

O feito foi inicialmente distribuído à então Corregedora Nacional de Justiça,
Ministra Maria Tereza de Assis Moura, que reconhecendo sua incompetência para relatar o
feito, determinou sua remessa a este Gabinete, para verificação de eventual prevenção, em
razão da distribuição prévia do PCA 2660-11 e do PP 3504-72, de minha relatoria.

Reconheci a prevenção suscitada e determinei a notificação do Tribunal para que
prestasse informações. Em seguida, proferi despacho para designar audiência de
conciliação em Porto Velho, no dia 2 de setembro, na sede do TRT-14.

Inobstante, a Requerente, OAB-RO, peticionou nos autos para informar a
impossibilidade de comparecer à audiência (ID 4847267), requerendo sua designação.

O TRT-14 prestou informações nos autos (ID 4849525), alegando: a) ilegitimidade
ativa da Requerente, pois não há nos autos autorização do Conselho Federal da OAB
outorgando à seccional legitimidade para propor o presente PP; b) quanto ao pedido para
que fossem fornecidos os endereços de juízes, informa tratar-se de dado sensível, protegido
pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018), que não pode ser fornecido à
Requerente; c) entretanto, informou que os dados sobre magistrados autorizados a residir
fora das “linhas divisas da jurisdição” estão previstos em resoluções, disponíveis a consulta
pública; d) entende que a obrigação de residência do(a) magistrado(a) persiste, embora não
impeça que se realize audiências remotamente, em local diverso da unidade judiciária,
gabinete ou sessão, mas dentro dos limites da jurisdição; e) no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da Décima Quarta Região, o retorno do atendimento presencial foi levado a
efeito a partir de janeiro de 2022; f) apesar do retorno, a maior parte dos advogados
manifesta interesse, ainda que tácito, pela tramitação do processo pelo Juízo 100% Digital;
g) com o desenvolvimento tecnológico, aumentou-se a possibilidade de expansão
permanente das redes de atendimento ao jurisdicionado sem que fossem criadas unidades



judiciárias; h) assim, a Defensoria Pública do Estado do Acre (Acrelândia, Tarauacá e
Xapuri); o Tribunal de Justiça de Rondônia; Prefeitura Municipal de Rio Branco (AC);
Câmara de Vereadores de Santa Rosa dos Purus (AC); Instituto de Defesa Agropecuária e
Florestal do Acre (IDAF/AC); EMATER/RO e outras instituições se prontificaram a ceder
parte de seu espaço físico para atendimento da população que não tem acesso à internet; i)
relata que os dados relativos à produtividade dos magistrados, no formato híbrido, são
supreendentes; j) o Tribunal conta com um acordo de cooperação técnica com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), como Tribunal Piloto, dedicado às ações e políticas
engendradas pelo Programa Justiça 4.0, com apoio do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Ao final, pede o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Seccional da
OAB-RO ou, caso não acolhida, o indeferimento do pedido.

Em petição, a AMATRA-14 pede o ingresso no feito como “Amicus Curie”,
pugnando preliminarmente pela ilegitimidade ativa da Requerente e, no mérito: a) alega
que a utilização do sistema digital favoreceu não somente os jurisdicionados, mas também
os advogados; b) relembra que o TRT-14 possui parceria com o CNJ para ampliação da
digitalização do Poder Judiciário; c) a implantação da Justiça 4.0 e do juízo 100% digital
trouxeram significativo aumento na qualidade da prestação do serviço jurisdicional, com o
incremento do acesso à Justiça, com a redução de prazos e do tempo de conclusão dos
processos, além de uma economia de 30% para o erário; d) esclarece que o TRT 14 não
possui varas com 1.500 processos, de forma que todos os juízes substitutos são volantes, e
havendo determinação para esses juízes se desloquem para atendimento presencial, terão
que se deslocar de Porto Velho para as cidades do interior, gerando um altíssimo e
injustificado custo de diárias; e) equivoca-se a OAB/RO, ao mencionar que os magistrados
devem praticar os atos, ainda que remotos, de dentro da sede da Unidade Jurisdicional,
contrariamente ao entendimento firmado na resolução Nº 465 de 22/06/2022 do CNJ; f) as
audiências telepresenciais não são exceções, conforme preconiza a inicial.

Ao final, pede o deferimento da interessada como amicus curie, o acolhimento da
ilegitimidade da Requerente; no mérito, a confirmação da autonomia do Tribunal para
organizar seus serviços, conforme suas peculiaridades, a garantia das prerrogativas dos
magistrados do TRT14, para a manutenção das audiências e sessões ocorrerem
virtualmente.

Em petição (ID 4856669), a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB,
peticiona para ingressar no feito na condição de interessada, alegando que:

a. O TRT-14 não se manteve inerte e omisso quanto aos ofícios encaminhados pela
OAB-RO

b. Em consulta ao Acompanhamento das Metas CNJ, constata-se que o TRT da 14ª
Região apresenta bons níveis equiparados ao período antes da pandemia.

c. A produtividade do TRT-14 tem sido equivalente e, na maioria das vezes, superior ao
registrado em 2019, o que demonstra ser mais efetivo aos jurisdicionados e
advogados da região.



d. A atividade jurisdicional pode ser prestada a distância com a mesma eficiência,
qualidade e efetividade, não merecendo guarida os pedidos da Requerente.

e. Com a instalação do juízo 100% digital, não haverá necessidade de o Juiz estar no seu
fórum, pois estará disponível, de forma bem mais acessível, no ambiente virtual do
tribunal.

f. Todas as resoluções do CNJ a respeito do tema indicam que o magistrado, dentro de
seu poder de conduzir o processo, e os tribunais, no âmbito da autonomia
administrativa, podem promover a justiça virtual.

Ao final, pede o arquivamento do presente PP.

Em decisão proferida no dia 08/09/2022, indeferi o pedido de liminar, por entender
que a pretensão da requerente envolve tarefa complexa, incompatível com a cognição
sumária própria desta etapa processual. A alegação de irregularidades não foi demonstrada
de plano e exige produção e exame de provas.

É o relatório.

Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas.

Quanto aos pedidos de ingresso das Associações de magistrado (AMATRA-14 e
AMB) nos autos, defiro-os na condição de assistentes simples, nos termos do art. 122 do
Código de Processo Civil.

Relativamente à questão da legitimidade ativa da Seccional da OAB-RO para
formular o presente pedido, não vislumbro qualquer irregularidade na iniciativa.

A legitimidade ativa – que é a capacidade de um sujeito titularizar uma relação
jurídica processual - trata-se da aptidão reconhecida pela lei para que o sujeito efetivamente
pratique os atos processuais.

A lei do processo administrativo (Lei 9784/99) prevê o seguinte rol de legitimados
(denominados interessados) (art. 5º) para dar início ao processo:

Art. 9o São legi�mados como interessados no processo administra�vo:

I - pessoas �sicas ou jurídicas que o iniciem como �tulares de direitos ou
interesses individuais ou no exercício do direito de representação;

II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses
que possam ser afetados pela decisão a ser     adotada;

III - as organizações e associações representa�vas, no tocante a direitos e
interesses cole�vos;

IV - as pessoas ou as associações legalmente cons�tuídas quanto a direitos
ou interesses difusos.

Art. 10. São capazes, para fins de processo administra�vo, os maiores de
dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato norma�vo próprio.

 



Por sua vez, o Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94) contempla a legi�midade dos
Presidentes de Seccional para atuarem na defesa das prerroga�vas da advocacia:

Art. 49. Os Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB têm
legi�midade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer pessoa
que infringir as disposições ou os fins desta lei.

Dentre as finalidades da OAB previstas no Estatuto, iden�fica-se a defesa da rápida
administração da jus�ça e o aperfeiçoamento da cultura e das ins�tuições jurídicas:

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de
personalidade jurídica e forma federa�va, tem por finalidade:

I - defender a Cons�tuição, a ordem jurídica do Estado democrá�co de
direito, os direitos humanos, a jus�ça social, e pugnar pela boa aplicação
das leis, pela rápida administração da jus�ça e pelo aperfeiçoamento da
cultura e das ins�tuições jurídicas;

II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a
disciplina dos advogados em toda a República Federa�va do Brasil.

O objeto do presente PP relaciona-se diretamente às finalidades descritas acima pelo
Estatuto da Advocacia, considerando haver dúvidas robustas sobre a violação de
dispositivos constitucionais e da LOMAN - relativos à presença de magistrados nas
unidades jurisdicionais -, assim como há fortes indicativos de que as resoluções deste
Conselho têm sido descumpridas relativamente à realização de audiências no âmbito do
Tribunal Requerido.

Pelas razões acima, afasto a preliminar de ilegitimidade da Seccional da OAB-
RO para atuar no feito.

Como dito na decisão que indeferiu a liminar, há necessidade de produção de provas
a fim de se verificar a eventual violação não só do texto constitucional, como da Lei
Orgânica da Magistratura, assim como das Resoluções deste Conselho.

Ante o exposto, determino ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que
informe, em 48h:

1. Os endereços e lotações de todos os magistrados vinculados ao Tribunal,
identificando aqueles que possuem autorização para residir fora da comarca, juntando
os respectivos atos autorizativos;

2. Se sessões do Tribunal estão sendo realizadas de modo presencial ou virtual;

3. Se há magistrados residindo fora da comarca/unidade jurisdicional, identificando suas
respectivas lotações e endereços residenciais. Os documentos devem ser juntados aos
autos com aposição de sigilo;

4. Quais unidades jurisdicionais estão atuando exclusivamente dentro dos Núcleos de
Justiça 4.0 e do Juízo 100% Digital, em conformidade com as Resoluções CNJ nºs
345/2020 e 385/2021;



5. Se aos jurisdicionados têm sido garantido o direito e realizar audiências presenciais,
quando for essa a sua preferência, e de que forma as partes manifestam essa
preferência.

Intimem-se, com a máxima urgência.

 

Ministro LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO

Conselheiro Relator
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