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João Pessoa, 10 de junho de 2020

Ao Exmo. Desembargador Leonardo José Videres Trajano
Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.
Assunto: Intimação de advogados por email.

Senhor Corregedor,

O Provimento TRT SCR nº 01/2020, de 27 de abril de 2020, da
Corregedoria deste Tribunal disciplina, no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região, a adoção de meios telepresenciais para a realização de
audiências, prática de ritos processuais e outras providências no primeiro grau
de jurisdição, durante a vigência de medidas de isolamento social para
prevenção do contágio pelo coronavírus (COVID-19).

Entretanto, chegou a essa Presidência, informações trazidas por
advogados relatando que os referidos causídicos estariam recebendo
notificações, tanto sob a forma de publicação no Diário Eletrônico da Justiça
do Trabalho como em seus endereços de correios eletrônicos (e-mails),
assinalando prazo para apresentação de defesa(contestação) sob pena de
revelia, sem que fossem advogados habilitados no processo ou de uma das
partes.

Sr.Corregedor, o art.1°, § 1°, II, do Provimento TRT SCR nº 01/2020
prescreve que as unidades judiciais trabalhistas priorizarão a inclusão em pauta
dos processos que já possuem advogados habilitados em ambos os polos, de
entes públicos (com ou sem procuradoria cadastrada) e outros litigantes
habituais, cujos advogados possam ser contatados via e-mail cadastrado no
PJe e os que a parte ré ou demandada mantenha site na internet com
indicação de e-mail institucional para contato.

Em que pese a salutar intenção do Provimento TRT SCR nº 01/2020
de buscar evitar a paralisação processual no presente tempo desta pandemia,
entendemos que tais providências careceriam de maior divulgação e também
da busca de aferição preliminar da condição do advogado ser efetivamente o



representante da parte ou até mesmo de cadastramento prévio e voluntário
antes de expedir o email de intimação ou a publicação.

Outra observação diz respeito à assinalação de penalidade processual
ser atribuída ao advogado e não à parte, o que entendemos exorbitar das
funções a serem de responsabilidade da advocacia no processo.

Como exemplo, colacionamos duas notificações publicadas no Diário
eletrônico da Justiça do Trabalho do dia20.05.2020, em anexo, para
verificação do alegado.

Por tais razões, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba,
pugna a esta Corregedoria de Justiça que adote as providências para a correção
dos f.atos.

Cordialmente,

PAULO ANTÔNIO MAIA E SILVA
OAB/PB 7.854

PRESIDENTE DA OAB-PB


