
 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  403 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

Derecho y Cambio Social 

 

 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

 

Direito processual e pandemia: reflexos do Sars-CoV-2 na 
atividade jurisdicional trabalhista(*) 

Procedural law and pandemic: reflections of Sars-CoV-2 in labor 
jurisdictional activity 

Derecho procesal y pandemia: reflejos del Sars-CoV-2 en la 
actividad jurisdiccional laboral  

Wellington Cacemiro1 

Yasmin do Carmo Cacemiro2 

 

 

 

Sumário: Considerações iniciais. 1. Audiências em tempos de Sars-CoV-2. 
2. Da resposta do réu. – Conclusão. – Referências.  

 

Resumo: Partindo do contexto de transformações imposto inicialmente 
pela Reforma Trabalhista de 2017 e, posteriormente, pela pandemia da 
Covid-19, o presente apresenta análise crítica sobre dois importantes 
institutos do direito processual do trabalho brasileiro. Pretende-se 
revisitar tais temas destacando-se não somente o entendimento 
doutrinário consolidado, mas também eventuais mudanças legislativas, 
jurisprudenciais ou administrativas.   
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Abstract: Starting from the context of transformations initially imposed by 
the Labor Reform of 2017 and, later, by the Covid-19 pandemic, the present 
presents a critical analysis of two important institutes of procedural law in 
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Brazilian labor. It is intended to revisit such themes, highlighting not only 
the consolidated doctrinal understanding, but also possible legislative, 
jurisprudential or administrative changes. 

Keywords: Procedural Labor Law, Institutes, Modifications, Remodeling, 
Pandemic. 

 

Resumen: A partir del contexto de transformaciones impuestas 
inicialmente por la Reforma Laboral de 2017 y, posteriormente, por la 
pandemia del Covid-19, el presente trabajo presenta un análisis crítico de 
dos importantes institutos del derecho procesal laboral brasileño. Se 
pretende revisar dichos temas, destacando no solo el entendimiento 
doctrinal consolidado, sino también posibles cambios legislativos, 
jurisprudenciales o administrativos. 

Palabras clave: Derecho Procesal Laboral, Institutos, Modificaciones, 
Remodelación, Pandemia.  

 

 
 

 

Considerações iniciais 

As mutações do processo do trabalho brasileiro, que já eram de notória importância 
após o advento da reforma trabalhista de 2017, ganharam nova atenção frente aos 
eventos inesperados gerados pela crise sanitária mundial. Passados alguns meses, 
diante do trágico número de mortes e perceptíveis reflexos econômicos, tornou-se 
fácil inferir que os efeitos devastadores do Sars-CoV-2 vão além do desafio clínico, 
abrangendo as mais diversas áreas da atividade humana, dentre estas as relações 
jurídicas. 

De fato, para restringir-se apenas a prática brasileira, diversas medidas 
normativas emergenciais foram exaradas no auge da crise sanitária. Foram 
publicadas leis, decretos, medidas provisórias e outros tantos atos com vigência 
estabelecida por período ajustado ou até o fim do estado de calamidade pública 
motivado pela pandemia.  

No campo normativo com reflexos na seara trabalhista destaca-se, por 
exemplo, a Portaria nº 61/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que instituiu 
e disponibilizou para os tribunais a Plataforma Emergencial de Videoconferência 
para a realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos do Poder 
Judiciário.   

Trata-se de ato fundamentado nas disposições da Resolução CNJ nº 313, de 19 
de março de 2020, que estabeleceu critérios para o funcionamento dos serviços 
judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo Covid-19, com efeito restrito 
ao período de isolamento social provocado pela pandemia, conforme preceitua a 
última parte do caput do artigo primeiro da referida portaria. 

Válido destacar que, como informa o parágrafo único do mesmo dispositivo, “o 
uso da plataforma é facultativo aos tribunais e não exclui a utilização de outras 
ferramentas computacionais que impliquem o alcance do mesmo objetivo”. 
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Destarte, tal paradigma exemplifica necessária adequação, mas, sob outra 
perspectiva, permite igualmente introduzir justificado estudo de eventuais 
mutações legislativas, jurisprudenciais ou mesmo administrativas.   

Neste sentido, o presente, partindo da apreciação a institutos consolidados do 
Direito Processual do Trabalho como “audiência” e “resposta do réu”, propõe-se a 
descortinar parte de tais mudanças. Trata-se este de breve ensaio, com restrita 
pretensão acadêmica, mas também oportuna contribuição para a atualização do 
debate sobre o tema em pauta.  

 

1. Audiências em tempos de Sars-CoV-2 

A eclosão da pandemia de Covid-19 impôs uma necessidade premente de adaptação 
a um novo mundo de práticas pessoais e profissionais, com efeitos evidentes no 
judiciário brasileiro. Da noite para o dia advogados, promotores, juízes e servidores 
da justiça foram forçados a se recolher ao necessário isolamento social e, 
posteriormente, ajustar-se a novos meios de trabalho. O resultado dos esforços 
feitos neste momento certamente já está inscrito nos anais da história recente, mas, 
mais do que isso, exigiu capacidade de reinvenção para práticas até então 
consolidadas.    

Tome-se como exemplo a audiência trabalhista. Como bem define a melhor 
doutrina3, trata-se audiência de “ato solene, formal, caracterizado pelo 
comparecimento das partes, dos advogados e dos auxiliares do juízo”. O advogado 
Leone Pereira também afirma que nela são realizados diversos atos processuais, 
“como as tentativas obrigatórias de conciliação, o interrogatório e o depoimento 
pessoal das partes, a oitiva de testemunhas e de peritos, em que o magistrado 
formará o seu convencimento e, ao final, prolatará a sua decisão”. 

Esta descrição está em consonância com o pensamento majoritário, sendo 
tema pacífico, com pequenas adaptações interpretativas. Senão, veja-se como 
manifestam-se sobre o assunto os professores Francisco Ferreira Jorge Neto e 
Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante4. Para estes, “do ponto de vista processual, 
audiência consiste no ato praticado sob a presidência do juiz, a fim de ouvir ou de 
atender as alegações das partes e de seus procuradores, bem como testemunhas e 
demais auxiliares do juízo (peritos)”. 

Destarte, é essencial rememorar, como prelecionam acertadamente os 
mestres citados, que sendo “a publicidade [...] um dos princípios fundamentais do 
devido processo legal [...] todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, além da fundamentação de todas as suas decisões”. Sua base normativa 
encontra-se na previsão emanada do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como 
no art. 770, da Consolidação das Leis Trabalhistas, e no art. 189, do vigente Código 
de Processo Civil.  

O desembargador aposentado Carlos Henrique Bezerra Leite acrescenta ainda 
outra importante lição aos argumentos expostos: 

 

3 PEREIRA, Leone. Manual de processo do trabalho. 6. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 563. 

4 JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito processual do 
trabalho. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2019, p. 562. 
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Na Justiça do Trabalho, as audiências (ou sessões) são públicas e realizadas na sede do 
Juízo (ou Tribunal). Todavia, em casos especiais, poderá ser designado outro local para 
a realização das audiências, mediante edital afixado na sede do Juízo do Tribunal, com 
a antecedência mínima de 24 horas5   

Esta observação é indispensável para explicar que a necessidade de adequação 
da Justiça do Trabalho aos desafios surgidos com a crise sanitária determinou 
cogentes ajustamentos. Dentre estes, por exemplo, pode-se citar a suspensão de 
prazos processuais até 30 de abril de 2020, no primeiro momento da pandemia, bem 
como o plantão especial recomendado pela já mencionada Resolução CNJ nº 313, 
que interrompeu as atividades presenciais e julgamentos.  

Para o propósito deste tópico, no entanto, merece atenção a supracitada 
Portaria CNJ nº 61/2020. Segundo o Ato GCGJT nº 11/2020, da Corregedoria Geral 
da Justiça do Trabalho, o registro de audiências e sessões telepresenciais deveria, 
durante todo o período especial da pandemia causada pelo Covid-19, ser realizado 
preferencialmente na Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos 
Processuais ou, a critério de cada Tribunal Regional do Trabalho, em outra 
plataforma compatível com o sistema de armazenamento do software desenvolvido 
pelo CNJ que mantém as mídias de um processo em um local seguro (PJe-Mídias6).  

Outros dois pontos da referida portaria merecem destaque, como explicitado 
em registro do portal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)7, a saber: 

Deve ser assegurada a publicidade das audiências e das sessões de julgamento por meio 
de transmissão em tempo real ou qualquer outro meio hábil. Os atos praticados durante 
as sessões e o meio de acesso à gravação serão registrados em ata.  

Sobre participação dos advogados, a sustentação oral nas sessões telepresenciais deve 
ser requerida com antecedência mínima de 24 horas (artigo 937, parágrafo 4º, do 
Código de Processo Civil). Os participantes ficam dispensados do uso de toga e beca, 
mas recomenda-se o uso de vestimentas condizentes com o decoro e a formalidade dos 
atos.     

Por fim, há de se registrar que as audiências virtuais na seara trabalhista, 
embora apresentem notório mérito pela adequação ao momento de pandemia e 
evidente evolução, ainda devem suscitar eventuais controvérsias pela necessidade 

 

5 LEITE, Carlos Henrique Bezerra Curso de direito processual do trabalho. 17. ed. – São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019, p. 681.  

6 O PJe Mídias, segundo informação pública disponível no sítio de acesso, contém documentos 
digitais dos processos judiciais eletrônicos que tramitam nos tribunais brasileiros e dos processos 
administrativos do Conselho Nacional de Justiça. A existência de um determinado conteúdo neste 
repositório deverá estar certificada nos autos do processo correspondente, onde também deverá 
estar indicado o localizador padrão permanente de acesso ao conteúdo da informação (URL), na 
rede mundial de computadores. Como explicitado, trata-se de software desenvolvido pelo CNJ que 
mantém as mídias de um processo em um local seguro, permitindo o acesso de usuários para 
consulta a qualquer momento. Disponível em: < https://midias.pje.jus.br/midias/web/site/login>. 
Acesso em: 31 out. 2020. 

7 Covid-19: Corregedoria-Geral regulamenta atos processuais e registro de audiências. CSJT. 23 abr. 
2020. Disponível em: < http://www.csjt.jus.br/web/csjt/inicio/-
/asset_publisher/ECs3/content/id/7765534>. Acesso em 30 agosto 2020. 
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de adaptação das partes à nova modalidade de acesso à justiça. Tome-se como 
exemplo a ementa abaixo reproduzida8:   

AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA INICIAL VIRTUAL. EXTINÇÃO DO 
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. "ARQUIVAMENTO". CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 
DE CUSTAS PROCESSUAIS. Nos termos da nova redação do art. 844, § 2º, da CLT, "[o] 
não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da 
reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão 
quanto à matéria de fato"; e "[n]a hipótese de ausência do reclamante, este será 
condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta 
Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo 
de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável". No caso dos 
autos, não ficou provado o motivo alegado pela autora para não comparecimento à 
audiência virtual, sendo importante registrar que a procuradora da autora já sabia da 
suposta impossibilidade da presença da reclamante e não requereu o adiamento da 
assentada, sequer aceitou, em audiência, a sugestão dada pelo juízo de origem a fim de 
adiá-la, o que, a meu ver, demonstra a falta de interesse em prosseguir com a demanda. 
Decisão primigênia mantida pelo Colegiado. (TRT12 - ROT - 0000269-
66.2020.5.12.0038, Rel. NARBAL ANTONIO DE MENDONCA FILETI, 5ª Câmara, Data de 
Assinatura: 21/08/2020) 

 

(TRT-12 - RO: 00002696620205120038 SC, Relator: NARBAL ANTONIO DE 
MENDONCA FILETI, Data de Julgamento: 18/08/2020, Gab. Desa. Ligia Maria Teixeira 
Gouvêa) 

Nota-se pelo exposto que, como em praticamente todas as rotinas, a pandemia 
teve reflexos consideráveis na prática da audiência trabalhista.  

Feita tal observação, portanto, forçoso ampliar o estudo do assunto com 
atenção a outros aspectos do tema “audiência”: 

 

a. Presenças indispensáveis e presenças obrigatórias 

Preceitua o art. 814, da CLT, serem presenças necessárias das audiências 
trabalhistas os escrivães e diretores de secretaria (nominados no texto legal como 
secretários). Trata-se de comando incontornável, carecendo de válida apreciação. 

Como prelecionam os professores Rodolfo Pamplona Filho e Tercio Roberto 
Peixoto Souza9, o secretário de audiências é o “servidor responsável pelo registro 
dos fatos ocorridos e pelo cumprimento das determinações judiciais relacionadas à 
sessão”. Junto com o juiz é “pessoa indispensável para a realização da audiência”.    

Tal entendimento vem da intelecção do dispositivo em comento, mas também 
do artigo seguinte, o art. 815, ao determinar este em seu caput que “à hora marcada, 
o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou 
escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam 
comparecer”.  

 

8 BRASIL. Recurso ordinário trabalhista nº 0000269-66.2020.5.12.0038. Disponível em: < 
https://pje.trt12.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00002696620205120038>. Acesso 
em: 31 agosto 2020.  

9 PAMPLONA FILHO, Rodolfo; SOUZA, Tercio Roberto Peixoto. Curso de direito processual do 
trabalho. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 500. 
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Neste sentido, esclarecem os autores eventual dúvida sobre o assunto:  

As partes, sejam o autor ou o réu, segundo a previsão legal, embora possuam os ônus 
processuais de estarem presentes na audiência, na verdade não são indispensáveis, pois 
em caso de ausência apenas sofrerão sanções ou ônus decorrentes daquele fato. Não se 
poderá dizer o mesmo do juiz. Se aquele não estiver presente, na verdade não haverá 
audiência válida. Por isso mesmo existe uma tolerância quanto ao atraso do juiz para a 
audiência, conforme previsto no art. 815, parágrafo único, da CLT10  

Destaca-se oportunamente também, consoante defendem Jorge Neto e 
Cavalcante11, que, como regra, de acordo com o art. 843, caput, CLT, as partes 
deverão estar presentes na audiência, “independentemente de seus representantes, 
exceto nos casos de reclamatórias plúrimas ou ações de cumprimento, quando os 
empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua categoria”.  

Complementarmente assevera Bezerra Leite12 que, “no processo do trabalho, 
portanto, é obrigatória a presença das partes em todas as audiências no primeiro 
grau de jurisdição, isto é, nas Varas do Trabalho”. 

Remanesce, deste modo, apenas pequena dúvida sobre a aplicabilidade de tais 
regras, em observação as medidas de prevenção e enfrentamento da Covid-19. 
Considerada tal perspectiva cabe atentar para regramento estabelecido em plena 
pandemia pelo próprio CSJT, por meio da disposição geral prevista no Ato Conjunto 
CSJT nº 6/2020, de 04 de maio de 2020.  

Estabeleceu este em seu artigo primeiro que a prestação jurisdicional e de 
serviços pela Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus efetivar-se-ia por meio remoto, 
sendo vedado o expediente presencial, mantidos em serviço presencial o pessoal 
estritamente necessário aos serviços de segurança, tecnologia da informação e 
comunicações, comunicação institucional e saúde, conforme determinou o 
parágrafo único do mesmo dispositivo. 

O art. 21 do citado dispôs ainda que tal prescrição valeria por prazo 
indeterminado, até que as condições epidemiológicas autorizassem disciplina 
diversa.  

Dito isto, cabe observar que o Ato Conjunto nº 316/2020, do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) e do CSJT, instituiu o protocolo de retomada gradual dos serviços 
presenciais, a partir de estudos realizados pela direção e por profissionais de saúde 
do TST. 

O art. 2º do referido preceituou que o restabelecimento gradual do trabalho 
presencial seria determinado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, 
ouvida a Comissão de Apoio para o Retorno Gradual ao Trabalho Presencial no TST, 
instituída pelo Ato TST.GP. nº 219, de 5 de junho de 2020, com o suporte da 
Secretaria de Saúde (SESAUD/TST), que apresentaria semanalmente à presidência 
relatório da situação epidemiológica do país. 

 

10 Ibid., p. 500. 

11 Ibidem, p. 568. 

12 Ibid., p. 685. 
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Convém registrar igualmente oportuna nota ao fato de que, no primeiro 
trimestre de 2021, parte dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) de todo o país 
encontravam-se executando ainda etapas dos cronogramas de retomada das 
atividades presenciais13.       

 

b. Ausências e suas implicações   

Partindo de notável lição extraída da obra do jurista Ives Gandra da Silva 
Martins Filho14 é possível tecer breves considerações sobre as consequências do não 
comparecimento das partes nas audiências trabalhistas. Tome-se como referência a 
audiência inaugural. 

Como preleciona acertadamente, o não comparecimento do autor da ação 
enseja, como penalidade, o arquivamento da reclamatória. Assim sendo, à luz da 
previsão normativa do art. 732, da CLT, “o reclamante poderá propor novamente a 
reclamação, mas, se não comparecer outra vez, ficará impedido por seis meses de 
ajuizar nova reclamatória”. 

Por sua vez, a ausência do réu implica em que este, como bem ensina o mestre, 
seja julgado à revelia, com a “consequente confissão ficta sobre a matéria de fato”. 
Para melhor compreensão observe exemplo jurisprudencial15 reproduzido na 
ementa abaixo: 

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO RÉU À AUDIÊNCIA. CONFISSÃO. O 
demandado não comparece à audiência de prosseguimento, tampouco apresenta 
justificativa para a ausência. O atestado médico apresentado é insuficiente para afastar 
a confissão ficta, pois não consigna a inviabilidade de deslocamento do reclamado. 
Entendimento da Súmula 122 do TST. Apelo não provido. RECURSO ORDINÁRIO DO 
AUTOR. NÃO CADASTRAMENTO NO PIS. INDENIZAÇÃO. De acordo com o art. 9º da Lei 
n. 7.998/90, têm direito ao abono salarial relativo ao PIS os trabalhadores que, no 
período trabalhado, tenham recebido remuneração não superior a dois salários 
mínimos. Na hipótese, restou acolhida a média salarial consignada na petição inicial, a 
qual superava o dobro do salário mínimo vigente à época. Sentença de improcedência 
mantida, ainda que por fundamento diverso. Apelo não provido.  

 

(TRT-4 - ROT: 0020086-79.2017.5.04.0124, Data de Julgamento: 11/06/2020, 3ª 
Turma)         

Trata-se, como exposto, de posição pacífica devidamente respeitada pela 
maioria dos tribunais brasileiros. 

 

 

 

13 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça (2020). <Justiça do Trabalho da 8ª Região define data para 
retomada dos serviços presenciais>. Disponível em https://www.cnj.jus.br/justica-do-trabalho-da-
8a-regiao-define-data-para-retomada-dos-servicos-presenciais/. Acesso em: 09 fev. 2021.  

14 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual esquemático de direito e processo do trabalho. 24. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 386. 

15 BRASIL. Recurso ordinário trabalhista nº 0020086-79.2017.5.04.0124. Disponível em: < 
https://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0020086-79.2017.5.04.0124>. Acesso 
em: 31 agosto 2020. 
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c. Concentração dos atos processuais em audiência 

A hipótese da concentração dos atos processuais da audiência trabalhista em 
um único julgamento encontra fundamentação normativa na previsão emanada do 
art. 849, da CLT. Diz o texto legal que “a audiência de julgamento será contínua; mas, 
se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou 
presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, 
independentemente de nova notificação”. 

Prelecionam sobre o assunto Jorge Neto e Cavalcante16 que o legislador 
consolidado adota a audiência una, com três fases, inicial, instrução e julgamento, 
como forma de valorização do procedimento oral, além do respeito ao princípio da 
concentração. Asseveram os mesmos, no entanto, que “a prática indica que nem 
todos os órgãos judiciários realizam a audiência una. O que se tem é a cisão da 
audiência em várias distintas: a inicial, a instrução e o julgamento”.  

Essa constatação encontra correspondência na obra de Pereira17, onde lê-se 
ser “comum na praxe forense trabalhista o fracionamento da audiência, visto que o 
juiz do trabalho, nos termos do art. 765 da CLT, é o diretor do processo, tendo ampla 
liberdade em sua condução”. 

O autor rememora que por força da determinação emanada do art. 813, § 2º, 
da CLT, “sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências 
extraordinárias”. Assim, como bem explica, a audiência trabalhista pode ser 
fracionada em: a) audiência inicial, inaugural ou de conciliação; b) audiência de 
instrução ou em prosseguimento; e, c) audiência de julgamento. 

 

d. Imediatidade do juízo 

Em adendo final ao capítulo há que se reservar espaço para breve apreciação 
ao que se convencionou chamar de “imediatidade do juízo” com fulcro no “princípio 
da imediatidade ou da imediação”.  

Aduz Bezerra Leite18 que tal mandamento principiológico significa que o 
magistrado da causa “está obrigado ao contato direto com as partes e a prova 
testemunhal ou pericial, com a própria coisa litigiosa ou com terceiros”.  

Justifica-se este contato “para que [o juiz] possa obter os elementos 
necessários ao esclarecimento dos fatos alegados pelas partes, e, em consequência, 
decidir fundamentadamente o processo”. 

Pereira19, em concordância com o exposto, explica que “o princípio em análise 
tem razão de ser em relação às provas orais, que serão colhidas em audiência, como 
o interrogatório, o depoimento pessoal, a oitiva de testemunhas, a oitiva de peritos 
e assistentes técnicos, etc.”. 

 

16 Ibidem., p. 568 

17 Ibid., p. 572. 

18 Ibid., p. 102. 

19 Ibidem, p. 598. 
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O fundamento legal de tal princípio na seara processual trabalhista encontra-
se na previsão emanada do art. 820, da CLT, segundo destaca Bezerra Leite. Vale 
aqui, entretanto, pequena, mas relevante observação feita pelo desembargador 
aposentado, para quem há que se diferenciar o “princípio da imediatidade” com o 
“princípio da imediação”. 

Como acertadamente ensina20, o “princípio da imediação é de natureza 
processual e não se confunde com o princípio da imediatidade, que é instituto de 
direito material do trabalho e diz respeito ao lapso de tempo razoável entre a falta 
cometida pelo empregado e a punição aplicada pelo empregador”. 

Feita tal distinção, remanesce oportuna observação apontada pelo advogado 
Luiz Flávio Valle Bastos21. Para este é importante lembrar não serem incomuns 
“sentenças trabalhista em que o Juízo se baseia na credibilidade e veracidade 
transmitida pelo depoimento testemunhal, o que só é possível perquirir pela via 
presencial”. 

Como defende, não raro, “é imprescindível que o Juízo sinta a testemunha para 
formar sua convicção acerca do direito controverso”. O causídico também destaca 
válido exemplo jurisprudencial abaixo reproduzido22:  

VALORAÇÃO DA PROVA ORAL. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. Não emergindo dos autos 
nenhum elemento que induza à convicção de que se equivocara o Juízo de origem na 
valoração da prova oral produzida no feito, deve prevalecer o convencimento por ele 
firmado, com base nas impressões colhidas por ocasião da instrução probatória, 
privilegiando-se o princípio da imediatidade ou da imediação. 

(TRT-3 - RO: 00102338820195030064 0010233-88.2019.5.03.0064, Relator: 
Convocado Mauro Cesar Silva, Decima Primeira Turma) 

Considerada a ementa supracitada parece razoável ponderar que, como 
advoga o autor, “com a designação de audiência por meio virtual, perde-se [...] 
elemento [...] primordial na análise das causas trabalhistas”. 

Seria temerário, contudo, tentar delimitar neste momento os reais reflexos 
das audiências virtuais para o regular processo do trabalho.  Trata-se de estudo que, 
salvo engano, ainda demandará certo tempo para ser efetivamente concluído. 

 

2. Da resposta do réu 

O estudo das modalidades de resposta do réu no processo do trabalho não 
pode prescindir de necessária definição. Dito isto, consoante ao que ensinam Jorge 
Neto e Cavalcante23, “a resposta é um desdobramento do amplo direito de defesa”, 

 

20 Ibid., p. 790. 

21 BASTOS, Luiz Flávio Valle. A audiência de instrução via videoconferência na Justiça do Trabalho. 
Disponível em: < https://www.scbadvogados.adv.br/secao_noticias/a-audiencia-de-instrucao-via-
videoconferencia-na-justica-do-trabalho/>. Acesso em 18 de out. 2020. 

22 BRASIL. Recurso ordinário trabalhista nº 0010233-88.2019.5.03.0064. Disponível em: < 
https://pje-consulta.trt3.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0010233-
88.2019.5.03.0064>. Acesso em: 01 de set. 2020. 

23 Ibidem, p. 1.277. 
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ou seja, decorre do princípio constitucional expresso no art. 5º, LV, da Carta Política 
brasileira. 

Prelecionam igualmente os autores que “esta pode ser dividida em 
contestação, reconvenção e exceção”, sendo, entretanto, a primeira, como adverte 
Bezerra Leite24, “a forma mais usual e contundente”. 

Importante observar igualmente, como destaca Pereira25, que “a defesa do 
reclamado será apresentada em audiência”, visto que “a CLT estabelece a defesa 
oral, em consonância com os princípios da oralidade, da simplicidade, da 
informalidade e do jus postulandi [...]”. 

O próprio advogado adverte, no entanto, que, “na praxe forense, é muito 
comum a defesa escrita”. Há que se considerar ainda outra importante lição extraída 
de sua obra. Neste sentido preleciona: 

[...] o CPC/2015, [...], trouxe a contestação como grande modalidade de defesa do réu, 
concentrando as demais defesas, como a reconvenção e a incompetência relativa. O 
oferecimento da exceção ocasionará a suspensão do processo, conforme dispõem os 
arts. 799, caput, da CLT e 313, III, do CPC/2015 [...]26   

Esta definição encontra respaldo em outros entendimentos doutrinários. 
Pamplona Filho e Souza, por exemplo, explicam que, por meio da contestação, “são 
postas em debate, perante o juízo, as questões não apenas de mérito, mas 
igualmente as processuais relevantes para a causa”. Assim sendo, asseveram que: 

Nessa peça o demandado deve exercer plenamente seu direito de defesa, lembrando-
se, sempre, de que esse é o ato processual adequado para que se possa apresentar toda 
a matéria capaz de beneficiar seus interesses. Por isso mesmo, nela, o réu deve suscitar 
todo e qualquer tipo ou modalidade de resistência à pretensão do autor, para que o juiz 
conheça das posteriores eventualmente, se as anteriores forem repelidas27   

Trata-se está de prescrição basilar, cuja regulamentação encontra-se 
pacificada no art. 336, do CPC. Importa ainda lembrar, com base na obra citada, que, 
por força da previsão normativa do art. 847 da CLT, “o momento oportuno para a 
apresentação da defesa é a audiência”. Para os autores, se o réu “não apresenta o ato 
processual, exercendo o direito de refutar as alegações do demandante nesse 
momento, preclusa a oportunidade”. 

Feitas tais ponderações, em síntese ao exposto, pode-se empregar valiosa lição 
de Pereira28 ao tratar das variadas formas de resposta do réu: 

O réu pode apenas defender-se das alegações e das pretensões contidas na petição 
inicial.  A peça de defesa por excelência é a contestação, mas pode não se limitar a 
defender-se, e contra-atacar, por meio de uma ação incidente autônoma, em que dirige 
pretensões contra o autor, denominada reconvenção. Poderá suscitar incidentes, 
denominados exceções rituais, para discutir a competência do juízo ou a imparcialidade 

 

24 Ibid., p. 730. 

25 Ibid., p. 496. 

26 Ibidem, p. 497. 

27 Ibid., p. 557. 

28 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil - Esquematizado. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020, p. 475. 
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do juiz e poderá pedir a intervenção de terceiros. Cada uma dessas formas de resposta 
provoca consequências específicas 

Por fim, cabe pequeno adendo ao texto para explicar, como aduz Martins 
Filho29 em sua obra que, concernente à contestação, esta “é feita, na Justiça do 
Trabalho, na própria audiência inaugural”. Ensina o mestre que, “depois de lida a 
reclamação, o réu tem 20 minutos para fazer a defesa oral ou entregar a contestação 
escrita”.   

O próprio autor, contudo, assinala que, “na prática, disseminado o processo 
judicial eletrônico no âmbito da Justiça do Trabalho, a defesa é juntada aos autos 
eletrônicos antes e recebida formalmente pelo juiz em audiência”. Trata-se de 
prática corrente, como bem demonstra o exemplo jurisprudencial30 abaixo 
retratado.  

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 
13.015/2014 E ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.467/2017. NULIDADE PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. DOCUMENTOS ENCAMINHADOS ELETRONICAMENTE COM A 
CONTESTAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À AUDIÊNCIA (PJE). CONHECIMENTO E 
PROVIMENTO. I. Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada com aquela 
cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor. A 
prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a 
confissão ficta (arts. 442 e 443, do CPC de 2015 - art. 400, I, do CPC de 1973). 
Inteligência da Súmula nº 74, itens I e II, primeira parte. II. Encaminhada 
eletronicamente a contestação e documentos antes da realização da audiência, em 
conformidade com as regras do Processo Judicial Eletrônico - Pje (art. 29 da Resolução 
CSJT nº 136/2014, vigente à época dos fatos), a decretação posterior da revelia não 
impede a apreciação pelo magistrado dos documentos como prova pré-constituída. III. 
Há que se ter em conta, ademais, que processo do trabalho não segue a rigidez do 
processo civil no tocante à oportunidade para a produção da prova documental em face 
de dispor de regra própria que permite a ambas as partes a exibição de documentos até 
o encerramento da audiência (CLT, art. 845). Nesse passo, a desconsideração de 
documentos, não obstante apresentados em momento anterior ao encerramento da 
instrução, traduz típico cerceamento de defesa, passível de declaração de nulidade 
processual. De resto, interessa ao próprio juízo a cabal elucidação dos fatos na busca da 
verdade real para bem aplicar o direito à espécie. IV. Recurso de revista de que se 
conhece, por violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal, e a que se dá provimento. 

(TST - RR: 1003101720175010082, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de 
Julgamento: 24/06/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/06/2020) 

Destarte, remanesce evidente pela data do julgado e seu conteúdo que 
encaminhar a contestação eletronicamente por meio do Pje é prática bem 
estabelecida na Justiça do Trabalho brasileira, datada de período anterior à 
pandemia e com poucas repercussões para o exercício da defesa, mesmo em tempos 
de grave crise sanitária.  

 

29 Ibidem, p. 387. 

30 BRASIL. Recurso de revista nº 100310-17.2017.5.01.0082. Disponível em: < 
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&con
scsjt=&numeroTst=100310&digitoTst=17&anoTst=2017&orgaoTst=5&tribunalTst=01&varaTst=0
082&submit=Consultar>. Acesso em: 02 de set. 2020. 
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Dito isto cabe ainda pequena nota sobre breve fragmento de decisão proferida 
pela juíza Marta Cristina dos Santos, da 9ª Vara do Trabalho de Aracaju31, na 
primeira quinzena de setembro último. Informa a magistrada que: 

Com a pandemia, o Poder Judiciário precisou reinventar-se para a manutenção da 
atividade jurisdicional, disciplinando o trabalho remoto para magistrados e servidores, 
bem como a realização da audiência telepresencial. Nessa quadra, as Resoluções do 
Conselho Nacional de Justiça e os Atos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e 
do nosso Regional fixaram regras processuais, dispondo sobre procedimentos para 
realização de atos processuais pelo meio eletrônico ou virtual, mormente audiências, 
inicialmente somente telepresenciais e avançando para audiências mistas a partir da 
publicação da Resolução 322 do CNJ. 

Entrementes, já nas primeiras audiências, todas de conciliação, foi constatado que a 
audiência telepresencial demanda um maior tempo para a realização, haja vista o 
desconhecimento e a inexperiência de alguns com a utilização da ferramenta Google 
Meet, ou a insuficiência do pacote de dados 

Tal registro, feito por quem efetivamente lida com a rotina dos julgamentos e 
as eventuais mudanças provocadas no exercício da jurisdição trabalhista pela Covid-
19, complementa de modo singular as demais observações anotadas ao longo do 
presente texto.  

Demonstra também que, ainda em fase probatória, as medidas adotadas têm 
potencial para contribuir de modo “sui generis” com o serviço prestado pela Justiça 
do Trabalho, carecendo eventualmente de tempo e oportunos ajustes para que 
novidades implementadas em plena pandemia, como a audiência telepresencial ou 
mesmo as audiências mistas, tornem-se uma prática corrente.  

 

Considerações finais 

Todo período de mudanças é, em alguma medida, marcado por inevitáveis 
controvérsias. Estas são potencialmente mais significativas quando impostas por 
uma tragédia humana de dimensões ainda não totalmente mensuráveis, como a 
recente pandemia provocada pelo Sars-CoV-2.  

Posto isso, para além de outras implicações há que se considerar, contudo, que, 
no que se refere à jurisdição trabalhista, emerge da crise sanitária a cogente 
experiência com novas práticas, a exemplo das já mencionadas audiências 
telepresenciais e mistas. 

Tratam-se estas de novos canais para a imprescindível tarefa de persecução 
do direito; ou, dito de outra forma, são soluções emanadas da necessidade com 
aptidão para ofertarem ao processo trabalhista um novo paradigma.   

Não se pode, logicamente, ignorar os contratempos e problemas provocados 
pela adaptação forçada ao novo modelo. Sob tal perspectiva parecem justificáveis as 
críticas a ausência ou comprometimento, nas audiências em ambiente virtual, de 
elementos de formação de convicção do julgador, bem como é razoável considerar 
que, como demonstrado pela experiência de magistrados, no primeiro momento 

 

31 BRASIL. Reclamação trabalhista. Processo nº 0000626-48.2019.5.20.0009. Órgão Julgador: 9ª 
Vara do Trabalho de Aracaju. Disponível em: <https://pje.trt20.jus.br/consultaprocessual/detalhe-
processo/00006264820195200009>. Acesso em: 18 de out. 2020. 
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resta patente a dificuldade imposta às partes por inexperiência ou desconhecimento 
do uso de ferramentas digitais.     

Nada disso, no entanto, deve prejudicar a assimilação das novas práticas 
digitais. Pelo contrário. É possível que a vivência forçada antecipe outras mudanças. 
Neste sentido tem-se agora oportunidade singular de avaliar-se o que deu certo e 
como replicar tais medidas em um cenário futuro que, projeta-se, será o “novo 
normal”.     

Destarte, oportuno esclarecer também em necessária síntese que o presente, 
diante das mutações normativas impostas pela pandemia, assemelha-se muito mais 
ao registro acadêmico de fragmentos de um momento em particular da prática da 
atividade jurisdicional trabalhista. Tem-se descortinado um novo horizonte 
possível, cujos reflexos das mudanças experimentadas devem ser percebidos com o 
passar do tempo.  
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