
 
 

 

 
  

 

Belém-PA, 12 de março de 2019 

 
 
A sua Excelência a Senhora 
Dra. Pastora do Socorro Teixeira Leal 
Presidente do Egrégio TRT 8ª Região 
 

Referência: Colaborações ATEP. 

 

Exma. Sra. Presidente, 

É com muita satisfação que a ATEP comparece perante V.Exa. para 

apresentar ideias e sugestões com o intuito de colaborar com a prestação 

jurisdicional e com o dia-a-dia da advocacia. 

De modo geral, as ideias e sugestões aqui citadas são oriundas de 

diálogos mantidos com os advogados e de sugestões/queixas recebidas pelos 

canais de comunicação da associação (e-mail, whattsapp, site, dentre outros). 

Alguns itens já foram objeto de sugestão para a gestão anterior do 

Tribunal, porém até o momento não implantados.  

Apresentamos algumas sugestões: 

 DEPÓSITOS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE ACORDO. FLEXIBILIZAÇÃO 

DOS MEIOS DE PAGAMENTO/RECEBIMENTO. TENDÊNCIA.  

Destaca-se entre as principais queixas da advocacia trabalhista a burocracia 

do atual procedimento para realização de depósitos judiciais e levantamento 

de alvarás, notadamente em casos de transações judiciais. 

Com o advento da transação extrajudicial prevista na reforma trabalhista, há 

a perspectiva de ampliação da competência dessa Justiça Especializada 

como também da quantidade de transações, que inexoravelmente 



 
 

 

 
  

contemplarão pagamentos mediante transferências eletrônicas de recursos 

financeiros. 

 

Atualmente as filas enfrentadas nas instituições financeiras conveniadas têm 

impactado negativamente na atividade profissional dos advogados, ao ponto 

de que o pagar (e principalmente o receber) parcelas de acordo estão 

consumindo mais tempo do que o trabalho técnico (elaboração de peça inicial 

ou de defesa e realização de audiência). 

Considerando o avanço tecnológico à disposição de todos, com pagamento 

e recebimento de contas por intermédio do celular e caixas eletrônicos, a 

ATEP entende que a exigência do enfrentamento da fila do banco pelo 

advogado tornou-se incompatível com a realidade atual do processo e da 

economia. 

Nesse cenário, o recebimento de acordos mediante depósito bancário na 

conta bancária dos advogados e/ou das partes é uma tendência que 

brevemente será o principal meio de pagamento adotado por todos os 

Tribunais, de modo que os depósitos judiciais ficarão restritos às ações de 

consignação e aos depósitos recursais. 

O pagamento de acordos mediante depósito em conta-corrente do advogado 

e/ou da parte possui diversas vantagens: 

 

a) será facultativo, constituindo-se em mais uma opção disponível para 

as partes e patronos, sem prejuízo daqueles que preferirem a realização do 

depósito judicial.  

b) facilita a prestação de contas por parte do advogado, pois os 

depósitos deverão ser obrigatoriamente identificados; 

c) agiliza o repasse ao cliente, pois permite a transferência também de 

modo eletrônico, sem a necessidade de enfrentar uma, duas ou até três filas, 

para validação, autorização/agendamento e saque do alvará; 

d) facilita a atuação do advogado do interior do Estado, notadamente 

em locais em que há menor número de instituições financeiras, menor 

preparo das agências bancárias para lidar com pagamentos judiciais,  dentre 

outros problemas; 



 
 

 

 
  

e) facilita o pagamento dos reclamantes que não residem mais na 

comarca em que tramitou o processo, fato muito comum nas demandas 

oriundas do encerramento de grandes projetos, em que os reclamantes, após 

a audiência, retornam à sua cidade natal e/ou viajam em busca de novos 

serviços; 

f) facilita a fiscalização do mau profissional, tanto pela OAB como 

pela autoridade policial, tendo em vista o inequívoco registro das operações 

financeiras; 

g) efetivamente liberta o advogado da fila do banco, na qual com muita 

frequência consumirá mais de dois dias inteiros para receber um acordo 

pactuado com mais de 10 (dez) parcelas; 

h) reduz o serviço da secretaria judiciária, uma vez que a 

comprovação do pagamento passa a ser de responsabilidade do depositante, 

o qual deverá promover a juntada aos autos do comprovante de depósito 

identificado, além de não exigir mais a confecção de alvará. 

 

A título de contribuição, a ATEP apresenta a essa E. Corte o Provimento 

Conjunto nº 02/2017 do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o 

qual instituiu a expedição apartada de alvará, para as hipóteses em que o 

advogado assim requerer, bem como permitiu a indicação de conta bancária 

para a realização de depósitos das parcelas de acordo. 

 

Em contribuição ao disposto no provimento supracitado, a ATEP entende que 

eventual provimento desse E. Tribunal deveria prever também a obrigação 

do depositante promover a juntada aos autos do comprovante de depósito 

identificado, o que encerraria qualquer discussão quanto à prestação de 

contas e/ou adimplência dos acordos. 

 

 GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS. 

A evolução do processo judicial caminha, sem dúvidas, para a gravação 

audiovisual das audiências, como forma de conferir maior fidelidade à 

produção da prova oral e, ainda, como garantia da urbanidade nas sessões, 



 
 

 

 
  

conferindo maior segurança ao magistrado e maior proteção às prerrogativas 

dos advogados. 

O CNJ já possui projetos  para o desenvolvimento da audiência digital e do 

PJE Mídia, assim como alguns Tribunais Regionais do Trabalho  também têm 

avançado para a completa virtualização do processo. 

Com o objetivo de conferir ainda mais publicidade ao processo, alguns 

Tribunais Regionais  também disponibilizam – tanto ao vivo como em arquivo 

para posterior consulta – a integralidade das gravações das sessões de 

julgamentos em suas Turmas. 

O E. Oitavo Regional também é referência em tais procedimentos, já tendo 

desenvolvido um projeto piloto para gravação das audiências, bem como 

realizando a gravação da sessão, com disponibilização dos áudios das 

sessões mediante requerimento dos advogados. 

A ATEP, imbuída da sua missão de contribuir para a melhoria da prestação 

jurisdicional e, ainda, atenta às medidas que vêm sendo adotadas por outros 

Tribunais Regionais, comparece perante V.E. para sugerir a essa E.Corte a 

futura adoção de medidas com o intuito de: 

a) Realizar a gravação audiovisual das audiências, com a 

disponibilização dos dados por intermédio do PJE e/ou de link próprio, a ser 

disponibilizado no site do Tribunal; 

b) Sugere-se que a gravação audiovisual as audiências seja adotada 

primeiramente em Varas específicas, a fim de que o sistema possa ser 

testado e aprimorado antes da sua integral adoção; 

 

 DISPONIBILIZAR AS SESSÕES DE JULGAMENTO AO VIVO PELO SITE 

Sugerimos disponibilizar, por intermédio de link no site do Tribunal, o acesso 

ao vivo às sessões de julgamentos, bem como os arquivos das sessões 

anteriores. Isso facilita o acompanhamento de processos pelos advogados . 



 
 

 

 
  

 

 

 

 

 CONAT 2019. 

A ATEP comemorará os seu 40 (quarenta) anos com a realização na cidade 

de Belém do 41º Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, com data de 

relização para os dias 6,7 e 8 de novembro de 2019. 

Nessa senda, a ATEP propõe ao TRT8 uma parceria para a realização de 

uma oficina de trabalho, a ser destinada ao público do evento e magistrados, 

acerca de tema pertinente à causa da manutenção da Justiça do Trabalho, 

com a suspensão de prazos e audiências nos dias 7 e 8 de novembro de 

2019.  

 

 DISPONIBILIZAÇÃO NO PJE DA DIGITALIZAÇÃO DOS AVISOS DE 

RECEBIMENTO (AR). 

Alguns advogados apresentaram questionamentos para a associação acerca 

da impossibilidade de confirmação do local e receptor dos avisos de 

recebimento de notificações, fato que tem ocasionado inúmeras revelias e 

ações rescisórias. 

Para sanar tais dificuldades, a ATEP sugere que o Tribunal passe a incluir no 

sistema a cópia digitalizada do Aviso de Recebimento, como forma de 

comprovação cabal da notificação da parte. 

 

 



 
 

 

 
  

 DISPONIBILIZAÇÃO DE LISTA CRONOLÓGICA DAS MOVIMENTAÇÕES 

PROCESSUAIS EM CADA VARA 

Muitas reclamações foram feitas devido a uma visível morosidade de 

algumas varas no impulso da execução. 

Como é cediço, a Reforma Trabalhista retirou o impulso oficial das 

execuções, porém a advocacia entende que algumas varas utilizam como 

fundamento para protelar a elaboração de alguns atos. 

Por esta razão, a ATEP solicita a divulgação de lista de processos, com 

a ordem cronológica de ausência de movimentação, despacho ou 

sentença para o controle da população. 

 

 

Por intermédio dessas pequenas e simples proposições a ATEP 

pretende cumprir seu papel institucional de contribuir com a melhoria do provimento 

jurisdicional e, por conseguinte, facilitar e prestigiar cada vez mais a atuação da 

advocacia, desburocratizando procedimentos e dando transparência à relação 

Cliente – Advogado e Advogado – Poder Judiciário. 

Certos da v. compreensão, renovamos nosso voto de consideração e 

apreço. 

 

 

Daniel Rodrigues Cruz 
Presidente 

 
 
 

Evandro Antunes Costa 
Vice-Presidente 


