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Conselho Nacional de Justiça 
 

 
 

QUESTÃO DE ORDEM EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO –
TRT1. ADOÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE LIVRE
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORENSES REGULARES.
APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ N. 318/2020. 
S U S P E N S Ã O  D O S  P R A Z O S  P R O C E S S U A I S .
DEFERIMENTO PARCIAL.

 
 ACÓRDÃO

O Conselho decidiu, por unanimidade: I - incluir em pauta o presente procedimento, nos termos
do § 1º do artigo 120 do Regimento Interno; II - aprovar questão de ordem para deferir
parcialmente o pleito de suspensão dos prazos processuais no âmbito da jurisdição do Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª Região, nos termos do voto da Relatora. Votou o Ministro Presidente.
Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12 de maio de 2020. Presentes à sessão
os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins, Emmanoel Pereira,
Luiz Fernando Tomasi Keppen, Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro,
Candice L. Galvão Jobim, Flávia Pessoa, Maria Cristiana Ziouva, Ivana Farina Navarrete Pena,
Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila.
Manifestou-se o Secretário-Geral Adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil Ary Raghiant Neto.

Conselho Nacional de Justiça 

 
RELATÓRIO

  

Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS instaurado por determinação

do Presidente deste Conselho, Ministro Dias Toffoli, no bojo do procedimento Ato

Normativo 0002313-60.2020.2.00.0000 para acompanhamento das medidas
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adotadas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO – TRT1,

relativamente às Resoluções CNJ n. 313/2020, 314/2020 e 318/2020, editadas para

o estabelecimento  de regime de Plantão Extraordinário, no âmbito do Poder

Judiciário Nacional, visando a  uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários

e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir

o contágio pelo vírus causador da Covid-19. 

O Regional Trabalhista fez juntar atos normativos editados pela

Presidência e Corregedoria, os quais estabelecem “medidas temporárias para o

trabalho à distância do 1º Grau de jurisdição decorrente da prevenção ao contágio

de pessoas pelo Novo Coronavírus (COVID-19) em todas as dependências do

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região” (ID n. 3941252). 

Em 11/5/2020, dada a “situação que assola atualmente o Estado do Rio

de Janeiro, diante do avanço da pandemia do novo coronavírus, e os consequentes

reflexos na jurisdição deste Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região”, foi

apresentado pleito para “a manutenção da suspensão dos prazos processuais no

âmbito deste Regional, a contar de 04/05/2020”. (ID n. 3969711) 
  

É o necessário a relatar. 
 

 

Conselho Nacional de Justiça 
 

 

VOTO 

  

Conforme breve relato, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

acorre ao CNJ com o objetivo de ver aprovada a suspensão dos prazos

processuais até ulterior decisão, dado o recrudescimento do quadro pandêmico

verificado no Estado do Rio de Janeiro. 

Assevera que 92 (noventa e dois) municípios estão com indicativos de
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bloqueio total e que a adoção de tal medida, certamente, provocará fortes impactos

no “exercício da advocacia que vem se manifestando, por diversos meios,

requerendo a suspensão dos prazos processuais neste Regional, ainda que por

motivos adjacentes”. 

Elenca outras entidades, como a Associação Nacional dos Advogados

da União e Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas – ACAT, além da

própria Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro que apresentaram fortes

preocupações com o retorno dos prazos processuais, motivo pelo qual solicitaram a

adoção de providências no sentido da continuidade da suspensão, com fundamento

na Resolução CNJ n. 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 

Pois bem. 

Cabe, no contexto, o registro de que este Conselho, ciente da natureza

essencial da atividade jurisdicional e da necessidade de se assegurar condições

mínimas para sua continuidade, compatibilizando-a com a preservação da saúde de

magistrados, agentes públicos, advogados e usuários em geral, estabeleceu

 regime de Plantão Extraordinário para uniformizar o funcionamento dos serviços

judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo

de prevenir o contágio pelo vírus causador da Covid-19. 

Atua, com frequência quase que semanal, nas necessárias atualizações

e adequações provocadas pelo aumento da crise sanitária e, nessa toada, editou as

Resoluções CNJ n. 313/2020, n. 314/2020 e n. 318/2020, além de ter instituído

Comitê para o acompanhamento e supervisão das medidas de prevenção ao

contágio, dentre outras medidas. 

No caso que ora se analisa, tem-se que o quadro fático verificado

naquele estado da Federação vem provocando a decretação de medidas sanitárias

restritivas à livre locomoção de pessoas impedindo o acesso de magistrados,

servidores, membros do Ministério Público, defensores, procuradores e advogados

aos fóruns, gabinetes e escritórios, sendo esse contexto justificador e motivador  do

requerimento formulado pelo TRT1. 

Em virtude do cenário exposto pelo TRT1, considero relevante

mencionar que também a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do

Rio de Janeiro formulou similar pedido, em procedimento autónomo, de minha

relatoria (PCA 0003390-07.2020.2.00.0000), tudo a corroborar a crítica conjuntura

pela qual passa aquele estado. Em sua peça exordial, a OAB/RJ aponta rol de
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dificuldades de toda ordem que estariam a dificultar o desempenho de seu ofício e

até mesmo a prestação jurisdicional com o retorno da fluência dos prazos e

realizações de audiências. 

 Pelos argumentos apresentados, razão assiste à Corte Trabalhista e a

concessão da medida encontra lastro na novel Resolução CNJ n. 318/2020 que

assim dispõe: 
Art. 1º Ficam prorrogados para o dia 31 de maio de 2020 os prazos de
vigência das Resoluções n. 313, de 19 de março de 2020, e n 314, de
20 de abril de 2020, que poderão ser ampliados ou reduzidos por ato da
Presidência deste Conselho, caso necessário. 
Art. 2º Em caso de imposição de medidas sanitárias restritivas à livre
locomoção de pessoas (lockdown) por parte da autoridade estadual
competente, ficam automaticamente suspensos os prazos processuais
nos feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo tempo que
perdurarem as restrições, no âmbito da respectiva unidade federativa
(Estados e Distrito Federal). 
Art. 3º Em outras hipóteses, ainda que não impostas formalmente as
medidas restritivas referidas no artigo anterior, em que se verifique a
impossibilidade de livre exercício das atividades forenses regulares,
poderão os tribunais solicitar, prévia e fundamentadamente, ao
Conselho Nacional de Justiça, a suspensão dos prazos processuais no
âmbito territorial de suas jurisdições (Estados e Distrito Federal) ou de
determinadas localidades (Comarcas e seções judiciárias). 
Parágrafo único. Quando a jurisdição do tribunal compreender mais de
uma unidade federativa, a suspensão prevista no caput poderá ser
aplicada em uma ou mais delas, devendo ficar devidamente explicitado
o âmbito total de sua aplicação. 
  

Feitas essas considerações, tenho que a suspensão é medida que se

impõe e, como assinalado, encontra esteio no art. 3º do ato resolutivo destacado.

No entanto, deverá ter como marco inicial a data do julgamento desta Questão de

Ordem pelo Plenário do CNJ (12/5/2020), sem qualquer efeito retroativo, ao

contrário do que pugna o Requerente (4/5/2020), até mesmo para evitar suspensão

retroativa. 

O prazo final a ser considerado para tramitação física e eletrônica de

processos será o dia 31/5/2020, podendo ser reavaliado, em caso de modificação

da conjuntura. 

Ante o exposto e, considerando os judiciosos argumentos trazidos pelo

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, submeto ao Plenário Questão de
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Ordem neste Pedido de Providências, para o deferimento parcial do pleito de

suspensão dos prazos processuais no âmbito da jurisdição daquela Corte

Trabalhista, a partir desta data (12/5/2020) até 31/5/2020. 
É como voto.  
Intimem-se.  
À Secretaria Processual para as providências de praxe. 
  
Brasília, data registrada em sistema.  
   

   
FLÁVIA PESSOA  

Conselheira 
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