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Apoio:

Procedimentos virtuais na Justiça do Trabalho



 É com grande satisfação que a seccional cearense da Ordem dos 
Advogados do Brasil proporciona à advocacia a Cartilha de Direito do Trabalho 
– Procedimentos Virtuais na Justiça do Trabalho.

Na capital e no interior do Estado, a OAB-CE já vem encampando uma luta
contra os retrocessos dos direitos sociais, buscando resguardar a defesa dos
direitos da sociedade, em especial, dos trabalhadores brasileiros. E neste ano,
também passamos a viver momentos de incertezas, desigualdades e inúmeros
desempregos em decorrência da crise sanitária mundial do Covid-19.
Diariamente, cidadãos de bem estão sendo assolados pela pandemia e é neste
cenário desafiador que a Advocacia passa a reafirmar o seu papel dentro da
democracia.

E com o intuito de auxiliar a advocacia trabalhista, norteando para as novas
transformações digitais no Judiciário, a Cartilha apresenta uma fácil leitura com
as principais alterações trazidas em razão da pandemia instaurada pelo Covid-
19. O material, primorosamente desenvolvido pela Comissão de Direito do
Trabalho, garante um conteúdo relevante aos tempos atuais, com informações
e dicas que propiciam o exercício da profissão aos novos moldes virtuais.
Aqui, aproveito e registro o meu agradecimento e reconhecimento às iniciativas
encampadas pela presidente da Comissão estadual, Adhara Camilo, e a todas e 
todos
que integram a Comissão de Direito do Trabalho da OAB-CE, na capital e no 
interior,
durante a Gestão 2019/2021. Que em um futuro breve, possamos colher bons 
frutos
em meio a tantas adaptações e incertezas, assim como identificar a utilidade da
Cartilha no processo de conscientização sobre a importância da garantia dos 
direitos
da advocacia trabalhista.

Boa leitura!

Erinaldo Dantas
Presidente da OAB-CE

Palavra do Presidente



 Já dizia Darwin, na teoria da seleção natural: “não sobrevive a espécie 
mais forte, mas a que se adapta à mudança”. 

 Nossos ascendentes já passaram, como estamos passando, por uma 
grande crise de sobrevivência humana. Grandes guerras, como a primeira e 
segunda guerra mundial, trouxeram dor, desespero e luto na vida de milhares de 
pessoas. Mas a humanidade conseguiu se reconstruir e se reinventar, a exemplo 
da feminização dos empregos nas fábricas, no setor terciário e nas profissões 
liberais, bem como instalação de regimes democráticos onde o autoritarismo 
prevalecia. 

 Hoje, nossa “guerra” é com um inimigo velado nomeado de Covid-19, 
que atinge todo o mundo, e apesar de suas preferências de idade e outras 
características, não isenta nada nem ninguém. Ele, a princípio, atingiu a saúde, 
mas logo mostrou seu poder “bélico” e atingiu a economia. Toda “tropa” sofreu 
restrições de locomoção, ficando importantes “soldados” dentro de casa, a 
exemplo dos trabalhadores.

 Tivemos mudanças em nossos contratos de trabalho: redução, suspensão 
e até demissão! Redução nos ganhos do funcionário ao alto executivo. Nessa 
desordem, algo parece ser unânime: o caos Covid-19 impactou em novas formas 
de trabalho. Novos hábitos e comportamentos estão sendo criados no mundo 
corporativo, suas estruturas e processos estão sendo reinventados. O home 
office que até então praticávamos como uma exceção, nos parece ser um legado 
que se tornará a regra. 

 Desta forma, a Comissão de Direito do Trabalho da OAB CE, preocupada 
em diminuir os impactos, dúvidas quanto às novas formas de trabalhos dos 
advogados e advogadas, promoveu a confecção desta cartilha, para dar um 
norte aos colegas, pois acreditamos que este momento é de união e empatia, 
para sairmos desta pandemia mais fortes, criativos e versáteis do que éramos 
antes.

Adhara Silveira Camilo
Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-CE

Apresentação



 Antes de tudo, o (a) colega advogado (a) precisa saber sobre a plataforma 
utilizada para acessar o meio virtual e realizar os atos, como audiências e 
sustentações orais telepresenciais.
 O TRT7 determinou uma plataforma padrão a ser utilizada:  o Google Meet.  
E é dele que trataremos a seguir.

Google Meet

 O Google Meet é o aplicativo disponibilizado pelo Google para realização de 
Reuniões por Videoconferência. O referido aplicativo foi escolhido pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região, por meio do Art. 7º do Ato Conjunto TRT7.
GP.CORREG. N° 06, de 30 de abril de 2020.
 Para evitar possíveis incompatibilidades, o TRT-7 sugere que o Advogado 
crie um e-mail no site www.gmail.com.

COMO ACESSAR O GOOGLE MEET:

 Para ter acesso à sala de audiências virtuais, após serem designados dia e 
hora para realização da audiência, os advogados deverão informar no processo, 
mediante simples petição, os endereços de Gmail do advogado que participará da 
audiência, bem como da parte que o acompanhará (autor ou réu).
 Antes do horário designado para realização da audiência, advogados e partes 
receberão em seu e-mail os endereços que dão acesso às salas de audiências 
virtuais.
 Antes do horário designado para realização da audiência, advogados e partes 
receberão em seu e-mail os endereços que dão acesso às salas de audiências 
virtuais. O endereço da sala poderá ainda ser informado nos despachos que 
designam a audiência.

ATENÇÃO!!!

 Caso, por algum motivo, os advogados e partes não recebam o link de acesso 
à sala de audiências virtual, o link poderá ser consultado por meio de acesso ao 
sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região: 

 Após acesso a este link, você será encaminhado a uma agenda em que estarão 
disponíveis os links de acesso às salas de audiências virtuais, sendo necessário 
somente escolher a vara onde tramita o processo.
 Para ter acesso ao aplicativo, o advogado poderá optar por qualquer das 
três seguintes opções: 1) Computador (https://meet.google.com/); 2) App Store 
(iOS); 3) Google Play (Android).

CLIQUE AQUI

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4201&Itemid=1023
https://meet.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/google-meet/id1013231476


 Em regra, as Secretarias de Vara encaminharão ao e-mail informado no 
processo o convite para audiência, e o link será composto pelos caracteres que 
exemplificativamente segue: meet.google.com/wbc-akue-kos.

 Ao acessar o link enviado, o advogado deverá selecionar a opção “Participar 
Agora”, conforme segue:

 Ou então, deverá informar o código da reunião. Exemplo: wbc-akue-kos.

 O Advogado, deverá permitir que o navegador tenha acesso à câmera e ao 
microfone.

 Verifique se a câmera e o microfone estão ligados ou desligados. Caso o 
microfone não esteja funcionando corretamente, o Advogado poderá acessar o 
CHAT, clicando no ícone  e tecer as suas considerações.

 Após selecionar a opção “Pedir para participar”, o proprietário criador da 
reunião autorizará o ingresso do solicitante na sala de audiências.

 A ata de audiência deve ser compartilhada  com todos os participantes no 
momento de sua lavratura. Caso isto não ocorra, deve ser solicitada ao Secretário 
da audiência que assim o faça.

 O ícone representado pela imagem, deve ser utilizado para sair da sala 
de audiências virtuais, bastando clicar nele para encerrar sua participação na 
audiência.

 Mais informações podem ser verificadas no manual fornecido pelo TRT-7.

CLIQUE AQUI

https://www.trt7.jus.br/files/servicos/audiencia_videoconferencia/Audiencias_por_Videoconferencia-Manual_para_Partes.pdf


 ENDEREÇOS ELETRÔNICOS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS 
DO SISTEMA OAB E  TRT.

 A Justiça está realizando seus atendimentos e atos por meio telepresencial. 
Desta forma, disponibilizamos para os(as) colegas endereço de e-mail para contato 
com a Unidade Judiciária desejada.

 • ENDEREÇOS DE E-MAIL

 Seja através de e-mails ou contatos por aplicativos de mensagens, é 
perfeitamente possível provocar a Secretaria da Vara Trabalhista, ou mesmo a 
Secretaria Judiciária do Tribunal, para que os expedientes sejam cumpridos.
Segue abaixo link com contatos de todas as unidades judiciárias da Justiça do 
Trabalho no Estado do Ceará.

 Atualmente, a Justiça do Trabalho no Ceará conta com 37 Varas do Trabalho, 
sendo 18 localizadas em Fortaleza e 19 nos municípios de Aracati, Baturité, Caucaia 
(duas unidades), Crateús, Eusébio, Iguatu, Juazeiro do Norte (três unidades), 
Limoeiro do Norte, Maracanaú (duas unidades), Pacajus, Quixadá, São Gonçalo do 
Amarante, Sobral (duas unidades) e Tianguá.

 Conta também com os serviços da Justiça Itinerante, que levam a atividade 
jurisdicional trabalhista às cidades mais distantes, disponibilizada por meio 
de unidades móveis, geralmente, por meio de ônibus adaptados, o que com a 
pandemia, também estão ocorrendo de forma telepresencial.

 VARAS DA CAPITAL

 VARAS DO INTERIOR  E REGIÃO METROPOLITANA

 

CLIQUE AQUI

CLIQUE AQUI

https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=48&limitstart=1&Itemid=829
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=48&limitstart=2&Itemid=830


ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO
  Uma das principais novidades trazidas pela 

versão 2.4 do PJe é a ferramenta Alvará 
Eletrônico, que permite a emissão de 
alvarás judiciais com a simples seleção de 
informações do processo, assinatura e 
envio ao banco. A possibilidade dá mais 
segurança e celeridade no recebimento dos 
créditos pelas partes.

 Tanto o depósito judicial quanto o 
levantamento de valores passam a ser feitos de forma eletrônica, automaticamente, 
no próprio processo, pelo Projudi, reduzindo sensivelmente as possibilidades de 
erro e consequentemente os transtornos para advogados, juízes, servidores e 
partes. Mesmo que os depósitos tenham sidos feitos pelo meio físico, é possível 
que a expedição e o levantamento de alvará sejam feitos eletronicamente. 
Inicialmente, os advogados poderão escolher entre fazer o levantamento pelo 
sistema eletrônico ou de forma física.

 O alvará eletrônico é uma ordem enviada pelo magistrado diretamente 
para a Instituição Bancária, autorizando a transferência ou o levantamento de 
valores de contas judiciais. A sua principal vantagem é a segurança. Para que os 
procedimentos e as transações bancárias sejam realizadas num ambiente seguro, 
evitando ataque e acesso indevidos, foram adotadas uma série de medidas, como 
o estabelecimento de conexões criptografadas, e a adoção de mecanismos que 
registram e auditam precisamente todos os acessos.

 Apenas o magistrado com a sua assinatura eletrônica consegue emitir um 
alvará. O advogado não precisa mais comparecer à vara, nem ao banco para sacar 
o dinheiro, pois no momento em que o juiz determina a expedição, o advogado é 
intimado a se manifestar sobre como quer receber. Se ele indicar que quer receber 
mediante uma transferência bancária, peticiona nesse sentido indicando o número 
da sua conta. A vara vai emitir o alvará para o banco, que por sua vez fará a 
transferência.

 Se o advogado optar por sacar os valores na boca do caixa, ele deve 
comparecer à agência bancária, apresentando apenas os seus documentos. Mas a 
opção pelo alvará eletrônico é ainda mais segura, pois, se o documento foi gerado 
dentro do fluxo de informações do Tribunal, tem-se a certeza de que todos os 
dados foram inseridos corretamente.



 OBSERVAÇÕES:
 O ALVARÁ DIGITAL, surgiu de um convênio da OAB - CE, através das Comissões 
de Direito do Trabalho e da Comissão de Direito da Tecnologia e Informação 
da OAB-CE, com instituição bancária, que passou a possibilitar ao advogado o 
levantamento de créditos por meio eletrônico.

 • CENTRO DE APOIO E DEFESA DO ADVOGADO E DA ADVOCACIA

 O Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia, integra a OAB/
CE, e foi criado para oferecer suporte aos advogados que estão sendo tolhidos, 
naquilo que diz respeito aos direitos e prerrogativas profissionais, minimizando 
as dificuldades que possam encontrar e garantindo um melhor desempenho na 
atividade profissional do advogado.
     O CADAA visa adotar providências necessárias à defesa do advogado e da 
advocacia, acompanhando, defendendo e assistindo o advogado quando atingido 
em suas prerrogativas profissionais ou quando prejudicado em seu exercício 
profissional. 

 • CONTATOS
 Sede OAB/CE
 Telefone: (85) 3108.8652.
 Plantão 24 horas
 (0xx85) – 99111.5533
 E-MAIL: centrodeapoio@oabce.org.br

SESSÕES TELEPRESENCIAIS DE JULGAMENTO NO 2º GRAU POR 
MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA

 As Sessões Telepresenciais terão o mesmo valor das já conhecidas Sessões 
Presenciais. A diferença será tão somente o meio que ocorrerá. Ao invés do 
advogado se deslocar para o Tribunal do Trabalho da 7 Região, o meio será virtual.
Vale ressaltar que, AS SECRETARIAS DOS ÓRGÃOS JULGADORES, ADOTARÃO 
PROCEDIMENTOS IDÊNTICOS AOS DAS SESSÕES PRESENCIAIS, especialmente 
quanto a intimação de partes, advogados e do Ministério Público; publicação e 
comunicação de atos processuais; elaboração de certidões e atas das sessões de 
julgamento; publicação de acórdãos;
e movimentação processual.

 A Pauta das Sessões Telepresencias de Julgamento, deverá publicada no 
DEJT, com prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis antes do início do julgamento 
telepresencial. 

 O calendário das sessões telepresenciais será divulgado pelas secretarias 
dos órgãos julgadores.



 CUIDADO! É EXIGIDO TRAJE SOCIAL COMPLETO PARA TODOS OS 
PARTICIPANTES DO JULGAMENTO, ESTANDO DISPENSADO O USO DE 
TOGA.

 OBS: O advogado deverá procurar o Secretário do Órgão Julgador em 
caso de dúvidas sobre (contatos na cartilha): autorização do ingresso, na sala 
virtual onde será realizada a sessão de julgamento; inclusão ou exclusão da sala 
virtual da sessão de julgamento e acompanhamento da sessão; funcionamento 
do microfone da sessão; gravação da sessão na sala virtual; elaboração de ata 
resumida da sessão com questões de ordem e requerimentos formulados durante 
a videoconferência.

 PROCESSOS QUE VÃO OBRIGATORIAMENTE PARA PAUTA DE 
SESSÃO PRESENCIAL:

1. Aqueles em que a parte requerer de forma justificada a realização por 
sessão presencial, desde que o requerimento seja apresentado em até 24h 
antes da sessão:    

2. Aqueles que tenham requerimento do membro do órgão julgador ou 
do MPT – Ministério Público do Trabalho;

Devem ser observados os procedimentos legais e regimentais aplicáveis às sessões 
presenciais, no que couber.

 O ADVOGADO TEM DIREITO À:

1. Postular registro de presença em certidão de julgamento;

2. Suscitar questão de ordem e apresentar sustentação oral, que será 
realizada em tempo real, ao vivo e simultânea ao julgamento.

         Prazo para pedir Sustentação Oral: Até 24h antes da sessão telepresencial.

     A quem destinar o requerimento: À Secretaria do órgão judicante.

    Distribuição de memoriais: por meio da remessa do documento para o   
endereço eletrônico (e-mail) dos Gabinetes do Órgão julgador correspondente.

 Caso o advogado necessite de atendimento telepresencial de 
desembargadores ou assessores, deverá solicitar pelo e-mail do gabinete do órgão 
julgador correspondente para que seja definido dia e horário de atendimento.



 SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL - PRAZOS, 
AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTO

 Diante da suspensão integral do trabalho presencial em todas as unidades do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, o Gabinete do Presidente em conjunto 
com a Corregedoria-Regional, emitiram o Ato nº 06, que prorroga as medidas de 
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) por prazo indeterminado, 
além disso, modifica as regras de suspensão de prazos processuais, altera o 
regulamento das audiências por videoconferência, dentre outras providências.

 Para evitar a paralisação total do atendimento jurisdicional, sobretudo 
quando envolver tutela de urgência, pedidos de conciliação e casos relacionados 
a COVID-19, ficou possibilitada a realização das audiências nas unidades judiciais, 
no Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas (CEJUSC), 
as sessões do Tribunal, assim como os supracitados atos, por meio virtual ou 
telepresencial, na forma prevista no art. 6º, em diante.

 O documento regulamenta ainda os canais de atendimentos pelos 
quais as partes e advogados poderão ser atendidos pelos desembargadores, 
juízes e servidores das varas do trabalho. Segundo o art. 4º, o contato se dará 
preferencialmente através de correspondência eletrônica (e-mail), podendo haver 
a solicitação de atendimento telepresencial mediante prévio agendamento.



 PRAZOS PROCESSUAIS

 Atos e resoluções determinaram  a suspensão da fluência dos prazos 
processuais nos processos que tramitam em meio eletrônico, na Justiça do 
Trabalho, no período de 19 de março de 2020 a 03 de maio de 2020, e de 08 de 
maio de 2020 a 07 de junho de 2020.
 Ressalta-se que os prazos processuais voltaram a correr nos processos 
eletrônicos entre os dias 04 a 07 de maio, inclusive, sendo considerado válido 
para todos os efeitos o transcurso de tais prazos nesse período. 
 Já em relação aos processos que tramitam em meio físico, os prazos 
processuais estão suspensos por prazo indeterminado, desde o dia 19 de março 
de 2020. 
 A partir de 08 de junho de 2020, os prazos processuais voltaram a correr 
normalmente nos processo eletrônicos e podem ser realizadas audiências, 
de qualquer natureza, desde que por videoconferência, bem como sessões 
de julgamento virtuais e telepresenciais, exceto em relação aos processos que 
tramitam em varas cuja jurisdição englobem municípios que, por força de Decreto 
editado pelo Estado do Ceará, devam manter isolamento social rígido (lockdown). 
 
 Desta forma, os advogados devem estar atentos aos decretos estaduais 
editados semanalmente que tratam das medidas de retomada da economia, 
observando se cidades de sua região estão em lockdown a fim de realizar a 
contagem correta dos prazos.

  Fontes/normas em ordem cronológica que tratam sobre os 
prazos processuais no período da Pandemia Covid-19

• Resolução 313 do CNJ, de 19 de março de 2020;

• Ato Conjunto TRT7.GP.CORREG Nº 02/2020 de 23 de março de 2020;

• Resolução 314 do CNJ, de 20 de abril de 2020;

• Ato Conjunto nº 06 do TRT7, de 04 de maio de 2020;

• Ato conjunto TRT7.GP.CORREG.SE1.SE2.TURMA1.TURMA2. TURMA3      
  nº 03, de 08 de maio de 2020;

• Portaria nº 79 do CNJ, de 22 de maio de 2020;

• Resolução 322 do CNJ, de 01º de junho de 2020;

• Resolução Normativa TRT7 nº 05, de 1º de junho de 2020.



 AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA 

 As audiências por videoconferência serão designadas por prioridade: 
 

1. casos com cadastro do assunto COVID19; 

2. conciliação com pedido das partes e em qualquer fase processual; 

3. processos com tramitação preferencial (prioridades legais – idoso,  
      doença grave, etc). 

4. audiências  iniciais;

5. audiências de instrução. 
 
 Deverão ser redesignadas de audiências de instrução marcadas para antes 
de 24 de maio, assim como as iniciais marcadas para antes de 18 de maio (ou 
substituição por audiência de conciliação). 
 
 Deverá ter transmissão em tempo real, podendo ser exigido cadastro prévio 
daqueles que não fazem parte do processo, devendo ser feito o compartilhamento 
da tela de audiência (ata), o qual será acostado ao sistema DE AUDIÊNCIAS DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO (AUD). 
  
 Havendo depoimentos, estes serão gravados devendo ser anexados ao PJe 
ou PJe-mídias, (para uso desse sistema é preciso fazer um cadastro no escritório 
digital do CNJ.
 
 

 Os magistrados, quando da designação de audiências em primeiro grau de 
jurisdição por meio de videoconferência, devem considerar as dificuldades de 
intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for 
possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados 
e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a 
qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação 
em atos. 

CLIQUE AQUI

https://www.cnj.jus.br/sistemas/escritorio-digital/


 Não havendo condições técnicas ou práticas, desde que justificado nos 
autos, a audiência poderá ser redesignada, sem possibilidade de atribuição de 
responsabilidade às partes ou advogados. 
 
 No caso da impossibilidade ser da testemunha, as partes podem ser ouvidas 
e adiado o testemunho para outra data. 
 
 Ocorrendo qualquer problema de ordem técnica no curso da audiência, esta 
será interrompida e redesignada. 
 
 Poderá o juiz adotar o rito processual constante no artigo 335 do CPC, 
concedendo prazo de 15 dias para e após o mesmo prazo apresentação de réplica, 
podendo, a qualquer momento ser requerida pelas partes a realização de audiência 
virtual. 
 
 A CARTA PRECATÓRIA INQUISITORIAL (CPI) poderá ser substituída por 
audiência por videoconferência, a critério do juízo.  
 
 Cabe ao advogado informar e-mail e telefone das partes, advogados e 
testemunhas para viabilizar as audiências virtuais. 



 ATO CONJUNTO TRT7.GP.SE1.SE2.TURMA1.TURMA2.TURMA3 Nº 
01/2020 DE 02/04/2020

 Institui, no âmbito dos órgãos julgadores de segunda instância 
do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, o julgamento não-
presencial, por meio de sessões virtuais. 
 
PRINCIPAIS PONTOS DOS DISPOSITIVOS:

• Instituição das sessões virtuais para julgamento de processos no  âmbito do 
trt da 7ª região, que serão designadas pelo presidente do tribunal do pleno, 
das seções especializadas e das turmas, mediante prévia publicação da pauta 
de julgamento . (Art. 1º, caput e parágrafo único);

• As sessões, com duração de 24 horas, iniciando às 9h00, serão compostas 
pelos magistrados que comporão o quórum, bem como pelo representante 
do ministério público do trabalho, por meio de acesso remoto. (Art. 2º);

• A pauta será composta conforme critério definido pelo respectivo orgão 
julgador; 

• Necessidade da publicação da pauta de julgamento no diário eletrônico da 
justiça do trabalho (dejt), com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis 
entre a data da publicação e o dia da sessão de julgamento, informando data 
e horário do início da sessão. (Art. 3º);

• O prazo de inscrição para sustentação oral encerrar-se-á às 18 (dezoito) 
horas do dia anterior ao dia da sessão. (Art. 3º, § 1º);

• Aplicam-se regras das sessões presenciais naquilo que for compatível com 
julgamento virtual (art.6º);

• Os casos omissos serão resolvidos pelo respectivo órgão julgador (art. 8º).



 DISPOSIÇÕES FINAIS
 
 O presente trabalho desenvolvido pela Comissão de Direito do Trabalho – 
OAB-CE, foi uma forma dar um amparo aos advogados trabalhistas que enfrentam 
dificuldades com o sistema digital nesse momento de pandemia.

 A Justiça do Trabalho, como as demais esferas do judiciário, Justiça Comum, 
Juizados, e outros, estão tendo que se adaptar aos desafios de ser DIGITAL. 

 O maior desafio nesse momento seja talvez as audiências digitais, estamos 
nós, já realizando diariamente audiências por videoconferências. E aqui, talvez, 
seja a maior notícia contemporânea, e a maior barreira a ser enfrentada, para 
alguns advogados. 

 Os desafios da modernidade, não irão retroagir pelos desafios enfrentados, a 
tendência é cada vez mais uma inovação apresentar-se a cada instante. E, atualizar 
se faz necessário. Os limites são necessários, mas, ainda estão em construção.

 Desafios estamos enfrentando, e serão vencidos, COMO FORAM VENCIDOS.
 
 Importante ressaltar que, muitos advogados, tiveram receio do peticionamento 
digital, e hoje, é uma realidade para quase todos nós, com exceções das comarcas 
que ainda estão passando por essa transição.

 Então advogados e advogadas, preparem-se para viver o mundo novo. 
Transformar e participar das mudanças tecnológicas, deixando as amarras do 
passado para facilitar um mundo melhor para a sociedade.

 Esta cartilha é uma contribuição que tem o objetivo de nortear nesta fase de 
transição. 

 A Comissão de Direito do Trabalho – OAB-CE, está à disposição para ajudar 
a todos que precisarem, deixando nessa cartilha, além de orientações, formas de 
contato. Uma aproximação entre OAB-CE e seus nobres inscritos. 

 Vamos enfrentar o presente, fazer o futuro pretérito ser escrito com nossa 
participação na construção de um novo judiciário. Somos todos responsáveis por 
essa transformação.

        Comissão de Direito do Trabalho
        Membro Edvaldo da Silva Lima.



Fortaleza: Adhara Silveira Camilo.
OAB/CE 23.410

Crato: Tales Jesum Arrais de Lavor Luna. 
OAB/CE 27.464

Serra da Ibiapaba: Denilson Antônio 
Martins Costa. OAB/CE 22.505

Juazeiro do Norte: Ana Katharine 
Vasconcelos de Sousa.

OAB/CE 29.702

RMF: Cícero Cleano Santos Cabral da 
Silva. OAB/CE 23.543

Sobral: Rafael Furtado Brito da Ponte. 
OAB/CE 38.478

Litoral Leste: Célia Maria Serpa Marques. 
OAB/CE 7.029

Iguatu: Ismael Lopes de Araújo.
OAB/CE 36.746
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dos Santos Amorim. OAB/CE: 31.663

Coordenação da cartilha: CDT ESTADUAL
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                                           PRESIDENTES CDT
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 1. Daniel Moreira Aguiar OAB/CE 23.545 (Vice-Presidente CDT) 

 2. Kassio Melo da Silva OAB/CE 40.594 (Secretário Adjunto)

 3. Gilmar Rodrigues de Lima OAB/CE 33.749

 4. Eduardo Luiz Araújo Lima Filho OAB/CE 34.183

 5. Fabiana Marques de Mesquita OAB/CE 27.799

 6. Érica Veríssimo Martins OAB/CE 26.844

 7. Giovanna Barros Oliveira OAB/CE 24.416

 8. Maria Betânia Sousa Loureiro OAB/CE 25.433

 9. Wesley Alves Miranda OAB/CE 21.703

 10. Marcel Coelho Peixoto OAB/CE 34.207

 11. Edvaldo da Silva Lima OAB/CE 27.849

 12. Nara Lívia Soares Brandão de Alencar OAB/CE 26.329
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