
Belém-PA, 15 de maio de 2020. 

A 

Exma. Sra. Desembargadora Presidente Pastora do Socorro Teixeira Leal  

Exma. Sra. Desembargadora Corregedora Graziela Leite Colares 

Referência: Preparação para retomada dos prazos. 

Digníssimas Senhoras Desembargadoras,  

Apesar das medidas restritivas ao deslocamento impostas pelo Governo 
Estadual (Decreto 729/2020) e, ainda, da restrição ao funcionamento de grande parte 
das atividades empresariais, essa E. Corte – até o momento – decidiu pela retoma dos 
prazos processuais em sua normalidade, a partir de 04 de maio de 2020, para as 
cidades que não foram diretamente impactadas pelo lockdown. 

Esta determinação impôs à advocacia trabalhista o dever de retornar 
plenamente à atividade e, naturalmente, em tempos marcados pela insegurança 
econômica e jurídica, muitos são os entraves enfrentados. 

Há uma dificuldade relevante da advocacia em manter o regular contato 
com seus clientes, sejam reclamante ou reclamados. E isso reflete diretamente na 
elaboração dos prazos processuais. Com efeito, muitas vezes, as peças processuais 
são elaboradas “a quatro mãos”, com participação do cliente e do advogado. 

Destaca-se que a relação advogado – reclamante certamente é a mais 
prejudicada, pois maior a dificuldade de acesso pleno às ferramentas tecnológicas. 
Entretanto, a relação advogado – pequenas empresas também foi bastante 
impactada, eis que muitas estão com atividades suspensas e, portanto, sem força 
humana para a coleta de documentos e afins.  

E, naturalmente, ao se tratar das cidades de interior – fora dos grandes 
centros – tal dificuldade ganha ainda maior relevância. 

Esta vigendo atualmente o Decreto Federal nº 06/2020, o qual reconhece 
o estado de calamidade pública, bem como os decretos 609/2020 do Governo do 
Estado do Pará e os Decretos 95.555/2020 e 95.968/2020 do Município de Belém. 

E, naturalmente, há os vários decretos editados pelos respectivos 
Municípios com o objetivo de reconhecer o Estado de Calamidade Pública. 

O Código de Processo Civil, aplicado subsidiriamente ao processo do 
trabalho, prevê: 

Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for 
difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 
(dois) meses.  

§ 1º Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem 
anuência das partes.  



§ 2º Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput 
para prorrogação de prazos poderá ser excedido. 

A normalidade, durante algum período, será a exceção e não a regra. E os 
atos que regulamentem a retomada do funcionamento pleno da Justiça deverão 
contemplar esse novo momento. 

Nesse cenário a dilação dos prazos processuais será de extrema valia não 
apenas para a advocacia, mas sobretudo às partes. Além de ser uma medida 
compatível com o tempo vivenciado, em que se deve presumir a existência de 
dificuldades para o cumprimento dos prazos e obrigações, e não o contrário. De outra 
banda, a concessão do dobro ou triplo do prazo normal não terá grandes impactos no 
andamento dos processos, na medida em que os prazos do processo do trabalho já 
são naturalmente curtos.  

Apenas como abordagem prática, é impossível exigir – como alguns Juízes 
começaram a fazer – a apresentação de defesa escrita no prazo de 5 dias úteis a 
contar da notificação da empresa, tendo em vista que a maioria delas ou encontra-se 
fechada ou encontra-se com funcionamento sob forte restrição. Por vezes sequer a 
notificação chegará às mãos do advogado no prazo de 5 dias. Ou, ainda, impor o 
prazo de 5 dias para oposição de embargos de declaração ou 8 dias para interposição 
de recurso ordinário quando o advogado não consegue estabelecer fácil contato com 
o Reclamante, a fim de decidir sobre a viabilidade do recurso e os aspectos fáticos a 
ser abordados. 

À vista disso, a ATEP comparece perante essa E. Corte para requerer 
que os prazos processuais, na forma do artigo 222 do CPC, sejam dilatados pelo 
período equivalente a no mínimo o triplo do prazo legal para o oferecimento de 
defesa, bem como no mínimo o dobro do prazo legal para os prazos recursais e 
para falar nos autos de modo geral. 

Por fim, renovamos nossos votos de estima e consideração. 

Respeitosamente, 

Daniel Rodrigues Cruz                               Evandro Antunes Costa 

Presidente                                         Vice-Presidente 


