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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 07ª REGIÃO
Corregedoria Regional
PP 0080463-45.2019.5.07.0000
REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECÇÃO 
SOBRAL
REQUERIDO: CAMILA MIRANDA DE MOARES

 

DESPACHO

Considerando que, nos termos regimentais, compete ao Corregedor-

Regional determinar, quando necessário, a adoção de providências adequadas à prática de atos ou

omissões dos órgãos e serviços auxiliares, que devam ser corrigidos (art. 36, VII, 'b'), determino a

expedição de ofício à Exma. Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, Dra. Camila Miranda de

Moraes, para prestar as informações que entender pertinentes aos fatos relatados pela Ordem dos

Advogados do Brasil, Subsecção Sobral, no presente Pedido de Providências, no prazo de 10 (dez) dias,

ficando, desde já, possibilitada a consulta on line dos autos eletrônicos mediante sistema PJE de 2º Grau,

em prestígio aos princípios do contraditório e ampla defesa.

 

 

FORTALEZA, 11 de Novembro de 2019

EMMANUEL TEOFILO FURTADO
Desembargador(a) do Trabalho
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 0080463-45.2019.5.07.0000PROCESSO:
 PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS (1199)CLASSE:

 

REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECÇÃO SOBRAL
REQUERIDO: CAMILA MIRANDA DE MORAES

 

OFÍCIO – Pje - JT

 

DESTINATÁRIO:

Dra. CAMILA MIRANDA DE MORAES
Juíza do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Sobral

 

Senhora Juíza,

Encaminho a Vossa Excelência petição inicial e despacho referentes ao Pedido de
 informações pertinentesProvidências em epígrage, ao tempo em requisito sejam prestadas as

no prazo de 10 (dez) dias.

 

As informações deverão ser encaminhadas ao Gabinete do Desembargador(a) Relator(a)
em formato .PDF e assinado digitalmente, através do sistema de Malote Digital. As
informações encaminhadas através do portal de serviços ou correios para o Protocolo e
/ou Secretaria Judiciária do Tribunal serão consideradas não recebidas.

 

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site pje.trt7.jus.br/segundograu
 digitando a(s) chave(s) abaixo:/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

 



Documentos associados ao processo

Título Tipo Chave de acesso**
Despacho Despacho 19111111222434700000006586844
Petição Inicial - OAB - Sobral Documento Diverso 19101810584579300000006489598
Petição Inicial Petição Inicial 19101810550403800000006489585

 

Caso não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço
acima indicado) para ter acesso a eles ou receber orientações.

 

Fortaleza, 11 de Novembro de 2019.

 

EMMANUEL TEOFILO FURTADO
Magistrado
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EXMO.  SR.  DESEMBARGADOR  CORREGEDOR  DO  EGRÉGIO  TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Processo 0080463-45-2019-5-07-0000

CAMILA  MIRANDA  DE  MORAES,  Juíza Titular  da 1ª Vara do Trabalho de
Sobral/CE, tendo em vista o Pedido de Providências 0080463-45-2019-5-07-0000, vem
apresentar  as informações que entende pertinentes em face dos fatos narrados no
referido processo:

DO IMEDIATO ARQUIVAMENTO DO PP 0080463-45-2019-5-07-0000

Dispõe o §2o do artigo 9o da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça:

§ 2º. Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar
ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo
Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo
Presidente do  Tribunal,  nos demais casos ou,  ainda,  pelo
Corregedor  Nacional  de Justiça,  nos casos levados ao  seu
exame.

Os  fatos  narrados  no  Pedido  de  Providências  0080463-45-2019-5-07-0000  não
configuram infração  disciplinar  nem ilícito  penal  sequer  em tese,  pelo  que esta
Magistrada requer o arquivamento do procedimento com fulcro no disposto no §2o do
artigo 9o da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça.

DAS INFORMAÇÕES

Esta Magistrada solicitou durante a realização das audiências na 1ª Vara do Trabalho de
Sobral/CE em 26 e 27/06/2019 que todas as pessoas que estivessem dentro da sala de
audiências se abstivessem de utilizar  o  telefone celular,  no que foi  prontamente
atendida. Em seguida, para que não houvesse surpresa, solicitou que fosse afixado aviso
na porta da sala de audiências no sentido de comunicar a todos de que dentro da sala de
audiências não seria permitido o uso de telefone celular – aviso este nos mesmos moldes
dos que já existem e estão afixados nas Varas do Trabalho do Tribunal  Regional  do
Trabalho da 7a Região e de outros Tribunais Regionais do Trabalho, como demonstram
as fotografias em anexo.

Tal  medida se coaduna com o poder de polícia do Magistrado e visa evitar que as
pessoas atendam chamadas telefônicas e atrapalhem as audiências em curso.  

No entanto, em 28/06/2019 a Subsecção da OAB em Sobral enviou o Ofício 147/2019 a
este Juízo (cópia em anexo) solicitando “que o comunicado afixado na porta da Sala de



Audiência da 1ª Vara do Trabalho seja retirado, bem como, seja permitido o uso de
celulares/smartphones na sala de audiência.”

Nas varas do trabalho de Fortaleza/CE há aviso similar nas salas de audiência no sentido
de que o telefone celular  deve ser  desligado.  Nas varas do trabalho do Tribunal
Regional  do Trabalho da 17ª Região também existe aviso idêntico, assim como na
maioria das unidades do Poder Judiciário, das instituições bancárias, do DETRAN/CE
etc.

A  decisão de restringir  a utilização de telefones celulares no interior  da sala de
audiências tem como fundamentos, dentre outros, o dever de boa fé previsto no art.5º do
CPC, a cooperação processual que deve existir entre todos sujeitos do processo prevista
no art.6º do CPC, ao dever do Juiz de zelar pelo efetivo contraditório previsto no art.7º
do CPC, às exigências do bem comum observada a proporcionalidade, razoabilidade,
legalidade previstos no art.8º do CPC, o dever do Juiz de assegurar às partes igualdade
de tratamento prevista no art.139, I do CPC, o exercício do poder de polícia previsto no
inciso VII  do art.139 do CPC, a vedação prevista no §2º do art.385 do CPC de quem
ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte, a determinação legal de que “o
juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois
as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras”  contida no
art.456 do CPC. 

Quanto ao argumento de que os §5º e 6º do art.367 do CPC permitem a gravação de
audiência, há que se ponderar que o §5º do CPC determina em sua parte final que seja
“observada a legislação específica”  que ainda é inexistente. O Tribunal  Regional  do
Trabalho da 2a Região já se posicionou sobre o tema no sentido de vedar a gravação da
audiência sem a ciência dos atores presentes conforme acórdão nos autos do processo
1001720-10-2017-5-02-0001  e notícia  amplamente divulgada  no  site  do  Conjur
(https://www.conjur.com.br/2019-ago-05/gravacao-audiencia-feita-autorizacao-nao-
serve-prova).

Esclareço, ainda, que não é verdade a afirmação de que “a determinação proferida pelo
Juízo da referida Vara trabalhista não permite o uso do celular sob nenhuma hipótese,
seja para advogados que estejam realizando audiência ou para advogados e público em
geral  que estejam assistindo as audiências.”  (trecho do Oficio 225/2019 da OAB/CE
Subsecção Sobral) Há casos em que a utilização do telefone é permitida, como ocorreu
com o advogado da reclamante nos autos do processo 331-81-2019-5-07-0038, que
usou o telefone para se comunicar com outro advogado que seria o responsável  pelo
processo.

Embora reconheça a crescente importância do uso dos telefones celulares e outros meios
tecnológicos, entendo que a medida decorre do poder de polícia atribuído ao magistrado
e por  tratar-se de restrição de uso parcial,  exclusivamente no interior  da sala de
audiências e durante o transcurso destas, com a  intenção de velar pelo bom andamento
dos trabalhos nas audiências e zelar  pelos preceitos do CPC citados, encontra-se a
medida justificada.

Quanto ao argumento de que houve “ retirada das cadeiras que estavam dispostas na sala
de audiências da 1 Vara do Trabalho para que advogados, estudantes de Direito e



demais interessados pudessem assistir às audiências”  registra que há sim cadeiras na
sala de audiências disponíveis para o público.

Em face do quanto aqui  exposto, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE vem
requerer o arquivamento do  Pedido de Providências 0080463-45-2019-5-07-0000 .

Termos em que, pede e espera deferimento.

Sobral, 12 de Novembro de 2019.

CAMILA MIRANDA DE MORAES

Juíza Titular da 1a Vara do Trabalho de Sobral 

CAMILA MIRANDA DE 

MORAES:30871019

Assinado de forma digital por 

CAMILA MIRANDA DE 

MORAES:30871019 

Dados: 2019.11.12 12:46:17 -03 00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 07ª REGIÃO
Corregedoria Regional
PP 0080463-45.2019.5.07.0000
REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECÇÃO 
SOBRAL
REQUERIDO: CAMILA MIRANDA DE MOARES

 

DESPACHO

Notifique-se a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -

SUBSECÇÃO SOBRAL para tomar conhecimento das informações prestadas pela Exma. Juíza Titular

da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, Dra. Camila Miranda de Moraes, e, querendo, apresentar manifestação

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para decisão.

 

FORTALEZA, 18 de Dezembro de 2019

EMMANUEL TEOFILO FURTADO
Desembargador(a) do Trabalho



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 07ª REGIÃO
Corregedoria Regional
PP 0080463-45.2019.5.07.0000
REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECÇÃO 
SOBRAL
REQUERIDO: CAMILA MIRANDA DE MOARES

 

DESPACHO

Notifique-se a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -

SUBSECÇÃO SOBRAL para tomar conhecimento das informações prestadas pela Exma. Juíza Titular

da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, Dra. Camila Miranda de Moraes, e, querendo, apresentar manifestação

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para decisão.

 

FORTALEZA, 18 de Dezembro de 2019

EMMANUEL TEOFILO FURTADO
Desembargador(a) do Trabalho
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR CORREGEDOR 
EMMANUEL TÉOFILHO FURTADO 
 
 
 
PP nº 0080463-45.2019.5.07.0000 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecção Sobral, por meio de seu 
Presidente, abaixo assinado, vem, com o devido respeito e acatamento, à 
presença de Vossa Excelência, conforme despacho retro, apresentar 
manifestação acerca das informações prestadas pela Exma. Juíza Titular da 1ª 
Vara do Trabalho de Sobral, Dra. Camila Miranda de Moraes, pelo que segue: 

 

MM. Desembargador Corregedor,  

Conforme muito bem já informado no ofício nº 225/2019 enviado a 
Corregedoria do TRT 7ª Região, a justificativa da magistrada de que a proibição 
ao uso de celular é questão oriunda do devido processo legal, bem como do 
contraditório e da ampla defesa, a fim de que seja evitado que o depoimento 
das testemunhas sejam vazados, é totalmente contrária ao que o ordenamento 
jurídico brasileiro roga, qual seja a BOA FÉ PROCESSUAL.  

Conforme consta nos autos, o papel afixado na porta da sala de 
audiências é uma proibição ampla e genérica para o uso de celulares, 
presumindo assim que todos aqueles que adentrarem à Sala de Audiências, seja 
advogado, seja o público em geral agirão com má fé.  

Vale ressaltar que nas Varas Trabalhistas da Comarca de Sobral nunca 
houve registro, incidente ou comunicação a OAB/Sobral de tentativas de 
conduta que se quer coibir de forma genérica. Além disso, a 2ª Vara do Trabalho, 
inclusive, faz a utilização do aplicativo Comunicação Pública.  

Ademais, nosso ordenamento jurídico, especificamente o art. 367, §§ 5º e 
6º do CPC permite a gravação de áudio e vídeo de audiência por qualquer das 
partes, como já mencionado no oficio encaminhado.  

Frise-se que os celulares/smartphones são utilizados pelo advogado(a) 
como instrumento de trabalho, assim, o mesmo faz o uso para consultar algo útil 
ao processo em que está atuando, bem como para fazer alguma anotação 
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pertinente àquela ação da qual é patrono. Ademais, existem diversas decisões 
dos tribunais em que autorizam o uso dos celulares nas audiências por parte dos 
advogados, exemplo disso foi o resultado do Mandado de Segurança processo 
nº 5022143-50.2017.4.04.0000 – TRF4.  

Além disso, existem inúmeras notícias o quais informam que houve o uso 
de celulares nas audiências, principalmente, no que concerne ao aplicativo 
WhatsApp, já que este é utilizado por diversas varas do trabalho do país como 
meio de oitiva de depoimento de testemunhas, citação das partes, realização 
de acordos em reclamações trabalhistas, dentre outros. Tais notícias podem ser 
verificadas nos sites elencados abaixo:  

Site JusBrasil (Vara do Trabalho faz citação por WhatsApp): 
https://veridianatmartins.jusbrasil.com.br/noticias/259378848/vara-do-trabalho-
faz-citacao-por-whatsapp; 

Site Diário do Nordeste (Whatsapp é usado para depoimento de testemunha em 
processo trabalhista em Caucaia): 
http://blogs.diariodonordeste.com.br/seudireito/whatsapp-e-usado-para-
depoimento-de-testemunha-de-processo-trabalhista-em-caucaia/; 

Site Conjur (Acordo trabalhista de R$ 3,2 milhões de jogador de futebol é feito 
pelo WhatsApp):  
https://www.conjur.com.br/2019-set-13/acordo-trabalhista-32-milhoes-feito-
whatsapp; 
Site Conjur (Juis homologa acordo trabalhista por chamada de vídeo do 
aplicativo WhatsApp):  
https://www.conjur.com.br/2018-mar-04/juiz-homologa-acordo-trabalhista-
chamada-video-whatsapp; 
Site Migalhas (Trabalhadora participa de audiência por chamada de vídeo no 
WhatsApp):  
https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI297661,51045-
Trabalhadora+participa+de+audiencia+por+chamada+de+video+no+WhatsAp
p.  

 

Considerando, ainda, que na própria operação lava jato, houve a 
proibição ao uso de celular, no entanto, tal proibição fora revogada de modo 
que o TRF 4ª Região, autorizou o uso de dispositivos eletrônicos, como telefones 
celulares e tablets, durante as audiências, cabendo ao juiz que presidir as 
audiências, restringir o uso de tais dispositivos em determinado caso concreto 
caso tal medida de imponha para assegurar o andamento regular do processo. 
Conforme decisão transcrita abaixo:  

EMENTA: PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VEDAÇÃO À 
UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR EM AUDIÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. 
DECISÃO FUNDAMENTADA E PONTUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO 
PREVENTIVO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Em regra, deve ser admitido o uso 
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regular, discreto e pertinente de dispositivos eletrônicos, como telefones 
celulares e tablets, durante as audiências, porquanto ensejam acesso ao 
processo eletrônico, consulta às anotações, doutrina, legislação e 
jurisprudência. 2. Cabe ao Juiz, ao presidir as audiências, restringir 
pontualmente o uso de tais dispositivos em determinado caso concreto 
caso tal se imponha para assegurar ambiente mais favorável ao regular 
andamento dos trabalhos, o que encontra respaldo nos artigos 251 do CPP 
e 296 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça 
Federal da 4ª Região. 3. Não há nulidade na decisão do Magistrado, 
devidamente fundamentada e específica para o caso, que proíbe o uso 
de aparelho de celular a todos os presentes numa determinada audiência 
de instrução. (TRF4 5022143-50.2017.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator para 
Acórdão LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 25/08/2017).  

 

Assim, resta descabido a manutenção do aviso de proibição do uso de 
celular, já que o uso do aparelho e quaisquer outros meios eletrônicos por parte 
dos advogados refere-se ao acesso ao processo eletrônico, consulta às 
anotações relativa ao processo em que está atuando, bem como consulta a 
doutrina, legislação e jurisprudência.   

No que diz respeito às cadeiras que foram retiradas da sala de Audiência, 
sabe-se que a audiência pode ser assistida por quaisquer pessoas, sejam 
estudantes, advogados ou leigos.  

Ressalte-se que em Sobral há 04 (quatro) Faculdades de Direito: Faculdade 
Alencarina, Faculdade Luciano Feijão, Centro Universitário Uninta e a 
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, todas possuem em sua matriz 
curricular, disciplinas de estágio em que é obrigatório que os acadêmicos 
assistam audiências para terem convivência com a  prática-profissional. 

Entretanto, lamentavelmente, com a decisão administrativa da 
magistrada em retirar as cadeiras, os estudantes da região, advogados e o 
público em geral são obrigados a ficar em pé. Destaca-se, somos conhecedores 
das limitações orçamentárias que o Poder Judiciário tem enfrentado nos últimos 
anos, bem como não se está solicitando que se tenha um auditório na sala de 
audiências, mas que as cadeiras que o espaço efetivamente comporta sejam 
mantidas, como medida de RAZOABILIDADE e respeito ao princípio da 
PUBLICIDADE dos atos judiciais. 

Atualmente, existem cerca de 04 (quatro) cadeiras, o que não comporta 
a quantidade de pessoas que ficam assistindo as audiências, bem como é 
quantidade inferior ao que continha antes de a Magistrada iniciar seus trabalhos 
na 1ª Vara do Trabalho de Sobral.  
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Importante salientar que as referidas atitudes causam constrangimento 
àqueles que assistem as audiências, e mais, podem gerar violação à dignidade 
da pessoa humana. 

Todos esses fatos, infelizmente, como já mencionado anteriormente, tem 
provocado desarmonia entre a magistrada em tela e a advocacia, esta que 
sempre desenvolveu com a Magistratura Trabalhista um excelente 
relacionamento durante vários anos. 

De modo que requer sejam tomadas as devidas providencias para que o 
aviso de proibição de uso de celular seja desafixado da porta da Sala de 
Audiências da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, sendo permitido que o 
advogado(a) possa utilizar seu aparelho telefônico para fazer consultas 
livremente, bem como sejam recolocadas todas as cadeiras que haviam na sala 
de audiência.  

Sem mais para o momento e certo do pronto atendimento, elevamos 
nossos votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Rafael Pereira Ponte 

Presidente 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 07ª REGIÃO 

Corregedoria Regional 

PP 0080463-45.2019.5.07.0000 

REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSECÇÃO 

SOBRAL 

REQUERIDO: CAMILA MIRANDA DE MOARES

 

DECISÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Pedido de Providências apresentado pela Ordem dos Advogados do

Brasil – Subsecção Sobral, reportando a esta Corregedoria Regional que “a advocacia da região

norte do Estado do Ceará foi surpreendida com um aviso na porta da Sala de Audiências da 1ª

Vara do Trabalho de Sobral, indicando a proibição do uso de celular por parte daqueles que

adentrarem a respectiva sala. A determinação proferida pelo Juízo da referida Vara trabalhista

não permite o uso do celular sob nenhuma hipótese, seja para advogados que estejam

realizando audiência ou para advogados e público em geral que estejam assistindo as

audiências.”

Sustenta que a proibição ampla e genérica de uso de celulares por ordem da

Exma. Magistrada, sob a justificativa de evitar o vazamento de depoimento de testemunhas,

contraria a boa-fé processual, princípio basilar do ordenamento jurídico, por presumir “a má-fé de

toda a advocacia, suspeitando genericamente das partes processuais e do público em geral que

assiste as audiências.”

Relata que, antes de tal proibição, nunca houve nenhum registro, incidente ou

comunicação à OAB de tentativas de vazamentos de depoimentos no âmbito das varas

trabalhistas de Sobral, de forma que atitudes dessa natureza devem ser punidas para cada caso

concreto e não mediante proibição genérica embasada em presunção geral de má-fé e sem

previsão legal. 

Destaca que celulares/smartphones são utilizados pelos advogados como

instrumento de trabalho, para consultas de algo útil ao processo e para anotações pertinentes às

causas sob seu patrocínio, ressaltando haver “inúmeros processos trabalhistas tendo acordo

, e que o art. 367, §§ 5º e 6º, dorealizados pelo Aplicativo WhatsApp, através do aparelho celular”

CPC permite a gravação de áudio e vídeo da audiência por quaisquer das partes. 
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Alegando que , e, ainda,“tal medida é descabida e não encontra amparo legal”

que a determinação genérica contraria a dinâmica de inovação e aprimoramento do Poder

Judiciário no uso de novas tecnologias para a melhora da prestação jurisdicional, solicita

providências à Corregedoria-Regional para que “o comunicado afixado na porta da Sala de

Audiência da 1ª Vara do Trabalho seja retirado (…) por estar violando prerrogativas inerentes

aos advogados(as), conforme inciso II, artigo 7 do Estatuto da Advocacia, bem como, possível

cerceamento de defesa.”

Em outro aspecto, a OAB sobralense reclama que a mesma magistrada

determinou “a retirada das cadeiras que estavam dispostas na sala de audiência da 1ª Vara do

Trabalho para que advogados, estudantes de Direito e demais interessados pudessem assistir às

, o que tem obrigado  os acadêmicos estagiários de Direito e demaisaudiências” “a ficar em pé”

interessados em assistir às audiências, podendo gerar violação à dignidade da pessoa humana.

Postula a recolocação das cadeiras em seus lugares de costume.

Oficiada a prestar informações, no exercício do contraditório e da ampla defesa,

a Exma. Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, Dra. Camila Miranda de Moraes,

pronunciou-se conforme peça de id: 4baf073, pugnando pelo arquivamento do pedido com base

nos seguintes argumentos:

“A decisão de restringir a utilização de telefones celulares no interior da
sala de audiências tem como fundamentos, dentre outros, o dever de boa fé previsto no art.
5º do CPC, a cooperação processual que deve existir entre todos sujeitos do processo
prevista no art.6º do CPC, ao dever do Juiz de zelar pelo efetivo contraditório previsto no
art.7º do CPC, às exigências do bem comum observada a proporcionalidade,
razoabilidade, legalidade previstos no art.8º do CPC, o dever do Juiz de assegurar às
partes igualdade de tratamento prevista no art.139, I do CPC, o exercício do poder de
polícia previsto no inciso VII do art.139 do CPC, a vedação prevista no §2º do art.385 do
CPC de quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte, a determinação
legal de que “o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do
autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das
outras” contida no art.456 do CPC.

Quanto ao argumento de que os §5º e 6º do art.367 do CPC permitem a
gravação de audiência, há que se ponderar que o §5º do CPC determina em sua parte final
que seja “observada a legislação específica” que ainda é inexistente. O Tribunal Regional
do Trabalho da 2a Região já se posicionou sobre o tema no sentido de vedar a gravação
da audiência sem a ciência dos atores presentes conforme acórdão nos autos do processo
1001720-10-2017-5-02-0001 e notícia amplamente divulgada no site do Conjur
(https://www.conjur.com.br/2019-ago-05/gravacao-audiencia-feita-autorizacao-naoserve-
prova).

Esclareço, ainda, que não é verdade a afirmação de que “a
determinação proferida pelo Juízo da referida Vara trabalhista não permite o uso do celular
sob nenhuma hipótese, seja para advogados que estejam realizando audiência ou para
advogados e público em geral que estejam assistindo as audiências.” (trecho do Oficio 225
/2019 da OAB/CE Subsecção Sobral) Há casos em que a utilização do telefone é
permitida, como ocorreu com o advogado da reclamante nos autos do processo 331-81-
2019-5-07-0038, que usou o telefone para se comunicar com outro advogado que seria o
responsável pelo processo.

Embora reconheça a crescente importância do uso dos telefones
celulares e outros meios tecnológicos, entendo que a medida decorre do poder de polícia
atribuído ao magistrado e por tratar-se de restrição de uso parcial, exclusivamente no
interior da sala de audiências e durante o transcurso destas, com a intenção de velar pelo
bom andamento dos trabalhos nas audiências e zelar pelos preceitos do CPC citados,
encontra-se a medida justificada.”
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“Quanto ao argumento de que houve “retirada das cadeiras que
estavam dispostas na sala de audiências da 1 Vara do Trabalho para que advogados,
estudantes de Direito e demais interessados pudessem assistir às audiências” registra que
há sim cadeiras na sala de audiências disponíveis para o público.”

Oportunizado prazo para manifestação acerca das informações prestadas pela

autoridade judicial, a OAB – Subsecção Sobral contestou as afirmações da Exma. Magistrada,

ratificou as alegações da peça inicial, reiterando o pedido de providências nos termos formulados.

Autos conclusos para decisão.

FUNDAMENTAÇÃO

ARQUIVAMENTO LIMINAR DO PEDIDO. REJEIÇÃO

Em suas informações, a Exma. Juíza Camila Miranda de Moraes alega que os

fatos narrados no Pedido de Providências não configuram infração disciplinar nem ilícito penal

sequer em tese, razão pela qual requer o arquivamento do procedimento com fulcro no § 2º do

artigo 9º da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Rejeita-se pela desconexão com o caso em exame. Em nenhum trecho do

Pedido de Providências apresentado pela OAB de Sobral consta acusação de que a Exma.

Magistrada tenha praticado ato ensejador de apuração disciplinar. Portanto, o caso não se

amolda à incidência da Resolução nº 135/2011 do CNJ. Pelo contrário, as fatos tratados pela

OAB inserem-no no âmbito das atribuições e providências típicas da Corregedoria-Regional com

vistas à fiscalização, orientação, recomendação, correção, controle e adotação de medidas para

propiciar o aprimoramento da prestação jurisdicional dos órgãos judiciários de 1º grau.

MÉRITO

USO DE APARELHOS CELULARES EM AUDIÊNCIAS

A Instrução Normativa nº 39/2016 do TST dispõe sobre as normas do Código de

Processo Civil de 2015 aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não

exaustiva.

Veja-se:

“Art. 1° Aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiária e
supletivamente, ao Processo do Trabalho, em caso de omissão e desde que haja
compatibilidade com as normas e princípios do Direito Processual do Trabalho, na forma
dos arts. 769 e 889 da CLT e do art. 15 da Lei nº 13.105, de 17.03.2015.”

Dada a omissão da CLT e da IN 39 do TST, e por se tratar de orientação

normativa não exaustiva, conclui-se que são aplicáveis ao processo do trabalho os seguintes

dispositivos do Código de Processo Civil, de forma subsidiária e supletiva:

“Art. 236. 
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§ 3º Admite-se a prática de atos processuais por meio de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em
tempo real.”

“Art. 360. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe: 

I - manter a ordem e o decoro na audiência; 

II - ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem
inconvenientemente;” 

“Art. 367. 

§ 5º A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em
áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos
órgãos julgadores, observada a legislação específica.

§ 6º A gravação a que se refere o § 5º também pode ser realizada
diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial.” 

“Art. 385. 

§ 2º É vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da
outra parte. 

§ 3º O depoimento pessoal da parte que residir em comarca, seção ou
subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em
tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a realização da audiência de instrução
e julgamento.”

“Art. 453. 

§ 1º A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção
judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e
imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução
e julgamento.” 

“Art. 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente,
primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o
depoimento das outras.” 

“Art. 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de
gravação.” 

“Art. 461. 

§ 2º A acareação pode ser realizada por videoconferência ou por outro
recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.” 

“Art. 937. 

§ 4º É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade
diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em
tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.”

Os dispositivos supra, vigentes no processo cível comum, que tratam do uso de

meios tecnológicos na esfera judicial para propiciar a celeridade e o aperfeiçoamento da

prestação jurisdicional, são consonantes com os princípios informadores do processo do

trabalho, em especial a oralidade e a simplicidade, nessa caminhada constante e evolutiva do

Poder Judiciário Trabalhista em busca de eliminar formalismos excessivos e desnecessários ao

bom andamento dos processos trabalhistas para que estes alcancem a finalidade primordial de

promover a justiça célere e eficaz almejada pela sociedade, como se tem visto através de novas

rotinas implantadas pelo Processo Judicial Eletrônico e de tantas outras medidas adotadas pela
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Corregedoria-Geral e pela Corregedoria Nacional de Justiça, como o incentivo à simplificação de

atos e linguagem, à conciliação, à informatização das comunicações, aos registros em bancos de

dados, à realização de audiências e julgamentos virtuais, ao uso de sistemas eletrônicos de

pesquisas patrimoniais de devedores, enfim à intensificação do uso de variadas ferramentas

eletrônicas para aprimorar os serviços judiciários em todo o país.

No momento atual, todos os setores públicos e privados estão sob os efeitos de

uma pandemia mundial e buscando alternativas para contornar os sérios problemas decorrentes

da impossibilidade de prestação física de serviços nos ambientes laborais. Esse contexto de

crise tem se mostrado como prova suficiente de que as ferramentas tecnológicas são

indispensáveis aos meios contemporâneos de produção e de prestação de serviços. Na esfera

do Poder Judiciário, cabe a seus integrantes e usuários dos sistemas processuais a reinvenção

das rotinas de trabalho, intensificando e aperfeiçoando a utilização dos meios eletrônicos para a

continuidade, melhoria e efetividade da prestação jurisdicional, sempre observadas, claro, as

previsões legais.

É fato público e notório, desnecessário de narração delongada, que os modernos

aparelhos celulares, com seus inúmeros recursos tecnológicos e acesso à internet, não se

limitam à finalidade de comunicações por mensagens de aplicativos e ligações telefônicas. São

várias máquinas em uma só. As multifunções dos aparelhos possibilitam e atendem

satisfatoriamente o cumprimento da previsão legal de gravação de áudios e vídeos das

audiências, além da realização de consultas de andamentos processuais, de leis,

doutrinas e jurisprudências, trabalhos esses diretamente afetos ao livre exercício da

advocacia.

Contudo, esses procedimentos praticados pelos causídicos dentro ou nas

proximidades das salas de audiências não podem contrariar a norma legal que assegura o

sigilo dos depoimentos judiciais de partes e testemunhas, muito menos se pode concluir

que o uso de aparelhos celulares em audiências possa eventualmente fragilizar o poder de

polícia do magistrado condutor da audiência. Os regramentos legais são compatíveis,

como igualmente o são os comportamentos humanos de todos que agem com zelo,

probidade e ética, observando e honrando deveres profissionais, sendo passíveis de

sanção os atos infratores devidamente comprovados.

A respeito, merecem transcrição os seguintes dispositivos da CLT:

“Art. 765 - Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na
direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar
qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas.”

“Art. 816 - O juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências,
podendo mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem.”

“Art. 824 - O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de
uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo.” 

“Art. 828 - Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal,
será qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, e, quando
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empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de
falsidade, às leis penais.

Parágrafo único - Os depoimentos das testemunhas serão resumidos,
por ocasião da audiência, pelo secretário da Junta ou funcionário para esse fim designado,
devendo a súmula ser assinada pelo Presidente do Tribunal e pelos depoentes.”

Examinados os dispositivos da CLT, e subsidiariamente os do CPC, aplicáveis

ao processo do trabalho, conclui-se por indevida e ilegal uma proibição genérica e indiscriminada

do uso de aparelhos celulares nos ambientes das Varas do Trabalho, sob a única justificativa do

exercício do pode de polícia do magistrado em audiência, desconsiderando a aplicabilidade dos

demais textos legais no bojo do processo judicial do trabalho.

Ora, é certo e intocável que deve imperar o poder de polícia do magistrado

na sala de audiências, cabendo-lhe fiscalizar e zelar pela ordem dos serviços e

preservação do sigilo dos depoimentos de partes e testemunhas, podendo, como prevê a

lei, tomar providências imediatas para reprimir ilícitos, como determinar a retirada de

quem estiver causando qualquer tipo de perturbação, no que se insere a eventual tentativa

ou prática fraudulenta de emissão ou recebimento de mensagens via aplicativos, e-mails

ou ligações telefônicas com a intenção de vazar informações dos processos em instrução.

Além disso, na prolação da decisão, a valoração probatória inerente ao livre

exercício jurisdicional do magistrado possibilita que o juiz exame a prova e lhe dê o

devido tratamento jurídico, caso haja suspeita ou comprovação de violação do sigilo de

depoimento. A perspicácia do magistrado, com acurado senso de observação e razoabilidade, é

fundamental não só na audiência, mas em toda a condução do processo.

Ainda no exercício do poder de polícia, cabe ao magistrado enviar cópias,

peças, gravações e o que mais for pertinente para apuração disciplinar e penal pelos

órgãos competentes, em relação às pessoas que eventualmente tentem ou pratiquem

infrações legais perante o juízo mediante uso indevido de aparelhos celulares para

alcançar fins ilícitos.

Em ordenamentos jurídicos positivados, como o caso brasileiro, milita a

presunção de boa-fé das pessoas, sejam agentes públicos ou privados, remontando-se o

comportamento humano aos princípios gerais do direito, característicos do jusnaturalismo.

No art. 5º, inciso LVII, a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da

inocência (ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal

condenatória).

O Código Civil disciplina que os negócios jurídicos e os atos em geral dos

cidadãos na convivência em sociedade devem guardar a probidade, a ética e a boa-fé.

O CPC de 2015 dispõe no art. 5º que “Aquele que de qualquer forma participa do

 Ao tratar das provas, estabelece no art.processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”.
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374, inciso IV, que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de

existência ou de veracidade.

Em suma, o ordinário, o natural ao homem comum, é a presunção da boa-

fé, o ético, o bom comportamento das pessoas. A má-fé é fato extraordinário, resulta de

ilícito, por isso depende de comprovação.

Nesse sentido, para o magistrado coibir e prevenir eventuais ilegalidades nos

momentos de tomada de depoimentos, não se justifica a restrição ou proibição total de uso de

celulares por quaisquer agentes do processo ou pessoa presente na sala de audiências, por

mera presunção genérica de má-fé, porque esses tipos de proibições traduzem autoritarismo,

abuso de poder e resplandecem ilegais e contrários ao livre exercício profissional de advogados

e defensores em geral, já que as diversas outras ferramentas tecnológicas dos aparelhos

celulares encontram respaldo na CLT e no CPC para utilização em juízo para consultas,

acompanhamentos, anotações, gravações (inclusive de depoimentos de partes e testemunhas) e

outros eventos compatíveis com o Processo Eletrônico, a exemplo de assinaturas por celular,

depoimentos à distância dispensando cartas precatórias, audiências telepresenciais, acordos

celebrados via WhatsApp, recebimento e ciência de expedientes oficiais, dentre outros

procedimentos.

Essa conclusão é fruto da interpretação da legislação vigente e evidenciada pelo

contexto social do tempo presente, revestindo-se de razoabilidade, bom senso, transparência e

sintonia com os ares do mundo contemporâneo, cada vez mais atrelado ao uso da tecnologia

como ferramenta imprescindível na realização das mais diversas atividades laborais e em

inúmeros segmentos de trabalho, alcançando por inteiro as demandas judiciais, como agora

revelado pelo trabalho remoto em todos os ramos do Poder Judiciário como efeito do isolamento

decorrente da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus (COVID 19).

Em amparo a essa compreensão, verifica-se o trâmite, perante o Poder

Legislativo Federal, do Projeto de Lei 6908/2017, atualmente em exame pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, com a finalidade

de positivar no ordenamento jurídico brasileiro a permissão do uso silencioso de

computadores portáteis, tablets, telefones celulares e similares por advogados, membros

do Ministério Público e da Defensoria Pública nas audiências judicias.

Evidencia-se, assim, que o legislador nacional está atento e preocupado com os

avanços sociais e tecnológicos, de sorte que, , a matéria em discussão nestede lege ferenda

feito poderá ter disciplina legal em breve tempo, sanando a controvérsia ora estabelecida, o que

não impede que esta Corregedoria-Regional, uma vez acionada pela Ordem dos Advogados do

Brasil, possa, no caso concreto, com base nos permissivos legais vigentes, interpretar a lei

processual e dar a solução mais adequada à questão no momento, até que sobrevenha

disposição legal da matéria.
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Por fim, considerando que fatos similares podem ocorrer em outras Varas do

Trabalho, envolvendo Juízes do Trabalho Titulares ou Substitutos; considerando os princípios da

celeridade e economia, a nortearem o entendimento de que exame análogo ao caso retratado no

presente feito é mera repetição de procedimento e que o aproveitamento desta decisão como

caráter genérico pode evitar a multiplicidade de pedidos de providências com a mesma

finalidade; considerando a ação fiscalizadora inerente à atividade correicional e as demais

atribuições regimentais da Corregedoria Regional; considerando, ainda, a necessidade de

manter a boa ordem dos trabalhos forenses deste Regional, prevenindo-se a ocorrência de

tumultos ou quaisquer espécies de atos atentatórios aos direitos das partes, advogados e demais

agentes da sociedade em geral que se utilizam da prestação jurisdicional praticada no âmbito da

7ª Região Trabalhista; confere-se caráter normativo à presente decisão para expedir

Recomendação a todos os Juízes Titulares de Vara do Trabalho e Substitutos deste TRT

da 7ª Região, nos termos das determinações proferidas ao final desta decisão.

RETIRADA DAS CADEIRAS DA SALA DE AUDIÊNCIAS

Não constam dos autos provas hábeis a elidir a controvérsia no tocante a esse

ponto.

Enquanto a OAB – Seccional Sobral insiste na alegação de “retirada das

cadeiras que estavam dispostas na sala de audiência da 1ª Vara do Trabalho para que

, aadvogados, estudantes de Direito e demais interessados pudessem assistir às audiências”

Exma. Juíza Dra. Camila Miranda de Moraes registrou em suas informações “que há sim

cadeiras na sala de audiências disponíveis para o público.”

Na falta de elementos probatórios, não se tem motivos para desmerecer a

veracidade de ambas afirmações, a despeito do dever probatório inerente a quem alega fato

possível de comprovação, assim como teria sido viável por parte da Exma. Juíza o envio de fotos

demonstrando que as cadeiras permanecem na sala de audiências.

No caso, a controvérsia persiste, assim como há inviabilidade de aferição ,in loco

já que os órgãos judiciários deste Tribunal encontram-se com as atividades presenciais

suspensas, com impossibilidade momentânea de deslocamento até a cidade de Sobral para

vistoria das instalações da Vara do Trabalho.

Nessa ordem de ideias, não havendo motivação nem justificativa extraordinária

para eventual alteração dos ambientes da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, determina-se que as

cadeiras da Sala de Audiência destinadas a partes, advogados, estagiários e público em geral

permaneçam no estado em que se encontravam na data da posse da Exma. Magistrada no

cargo de Juíza Titular daquele órgão jurisdicional, até que o caso venha a ser elucidado em

futura visita correicional.

CONCLUSÃO E PROVIDÊNCIAS
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Pelos fundamentos expostos,  o Pedido dejulga-se parcialmente procedente

Providências formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sobral, para

determinar que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral modifique o aviso colocado na porta da

Sala de Audiências, passando a informar aos Srs. Advogados, partes, testemunhas, estagiários e

público em geral que o uso de telefones celulares durante audiências é proibido somente para

fins de emissão e recebimento de mensagens, e-mails e ligações telefônicas que ensejem

tentativa ou efetiva violação do sigilo legal de depoimentos de partes e testemunhas

processuais, liberadas as demais funções dos aparelhos, em modo silencioso, para

consultas legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais e anotações relacionadas à causa

em exame, bem como para gravações de áudio e vídeo da respectiva audiência (inclusive

de depoimentos), enquanto não houver regulamentação legal da matéria.

Outrossim, no exercício do poder de polícia, o magistrado que constatar, em

qualquer ambiente da Vara do Trabalho, eventual tentativa ou prática fraudulenta de emissão ou

recebimento de mensagens via aplicativos, e-mails ou ligações telefônicas com a intenção de

vazar informações dos processos em instrução, deverá tomar providências imediatas para

reprimir o ilícito, como determinar a retirada de quem estiver causando qualquer tipo de

perturbação na audiência, proferir decisão com tratamento jurídico adequado, conforme a

valoração probatória inerente ao livre exercício jurisdicional, caso haja suspeita ou comprovação

de violação do sigilo de depoimento, bem como enviar cópias, peças, gravações e o que mais for

pertinente aos órgãos competentes para apuração disciplinar e penal dos atos de pessoas que

eventualmente tentem ou pratiquem infrações legais perante o juízo mediante uso indevido de

aparelhos celulares para alcançar fins ilícitos.

Finalmente, determina-se que as cadeiras da Sala de Audiência destinadas a

partes, advogados, estagiários e público em geral permaneçam no estado em que se

encontravam na data da posse da Exma. Magistrada no cargo de Juíza Titular da 1ª Vara do

Trabalho de Sobral, até que o caso venha a ser elucidado em futura visita correicional.

Em decorrência, determina-se:

1 – A expedição de Ofício para cientificação da Exma. Juíza do Trabalho Dra.

Camila Miranda de Moraes, para adoção das providências supra.

2 – A expedição e publicação em diário oficial de Recomendação aos demais

Exmos.(as) Juízes(as) do Trabalho Titulares e Substitutos(as), para uniformização de

procedimentos em todas as Varas do Trabalho deste Regional.

3 – Notifique-se/oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sobral,

Seccional Fortaleza – OAB/CE e Seccional Cariri, o Ministério Público do Trabalho da 7ª

Regional e a Defensoria Pública, para conhecimento.
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4 – Decorrido o prazo recursal e inexistindo pendências, arquivem-se os autos

em definitivo.

 

FORTALEZA/CE, 24 de junho de 2020.

JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA

Desembargador(a) do Trabalho
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