
RESUMO DAS PRINCIPAIS NORMAS TRABALHISTAS VIGENTES E 

ENTENDIMENTO ATUAL DO DR. MARCELO PAES MENEZES 

 

1- Sugerimos o acesso ao site do TRT/MG, o qual disponibiliza de forma didática, 

todas as normas que se encontram em vigor, constando ainda, as que foram 

revogadas. (CNJ, CSJT e TRT/MG); 

 

2- ATOS NORMATIVOS REFERENTES AO PERÍODO DE PREVENÇÃO 

DA COVID-19 

(todos disponibilizados na íntegra na página principal do TRT/MG): 

 Resolução n. 314, de 20 de abril de 2020 CNJ 

 Despacho no Pedido de Providências n. 0002314-45.2020.2.00.0000 CNJ 

 Portaria n. 61, de 31/03/2020 CNJ 

 Resolução n. 313, de 19/03/2020 CNJ 

  

TST: 

 Ato Conjunto CSJT.GP.VP e CGJT. n. 6, de 04 de maio de 2020 

 Ato Conjunto TST.GP.GVP.CGJT n. 173, de 30 de abril de 2020 

 Ato n. 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 

 Ato n. 56/CSJT.GP, de 26 de março de 2020 

 Recomendação n. 1/CSJT.GVP, de 25 de março de 2020 

 Recomendação n. 6/GCGJT, de 23 de março de 2020 

 

TRT: 

 Resolução GP n. 140, de 27 de abril de 2020 – VIGORA A PARTIR DE 

04.05.2020 

 Portaria Conjunta GP/CR/VCR n. 121, de 31 de março de 2020 

 Portaria GP n. 117, de 20 de março de 2020 

 PORTARIA CONJUNTA CR/VCR N. 02, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

 

3- FUNCIONAMENTO DE TODAS AS UNIDADES DO TRT/MG 

Todas unidades judiciárias e administrativas, salvo atividades de TI e outras (em 

BH), estão com portas fechadas. 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3283
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/downloads/links/0002314_45.2020.2.00.0000.pdf
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3266
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3249
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/downloads/ATO_CONJUNTO_CSJT.GP._VP_e_CGJT._No_006__DE_04_DE_MAIO_DE_2020.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/downloads/ATO_CONJUNTO_TST.GP.GVP.CGJT_No_173__DE_30_DE_ABRIL_DE_2020.pdf
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/171013
http://csjt.gp/
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/169693
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/169599
http://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/53302
http://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/bitstream/handle/11103/52962/PRCJ%20TRT3_GP_GCR_GVCR%20121_2020%20ORIG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/52824


Estão trabalhando somente porteiro, vigilante e faxineira para manutenção e 

vigilância do prédio. 

Todos os servidores, Magistrados e outros colaboradores vinculados à atividade 

fim estão laborando em TELETRABALHO, ficando vedado o seu 

comparecimento na sede, sob pena de  responsabilidade administrativa e penal. 

(Ato Conjunto 6, de 04.05.2020.) 

 

4- DO CONTATO DE URGÊNCIA 

 O CONTATO DE URGÊNCIA (NÃO ATINENTE A PROCESO) COM A 

UNIDADE JUDICIÁRIA  NÃO SERÁ POR TELEFONE, mas somente por 

via eletrônica, no caso, e-mail vt.muriae@trt3.jus.br. 

Deverá, pois, ser  OBSERVADO o disposto no art. 1º da Recomendação nº 5 

GCGJT, de 18 de março de 2020. 

 “ Art. 5º O contato de urgência das partes e advogados com as unidades 

jurisdicionais de primeiro grau deverá ser realizado por e-mail 

institucional, conforme endereços     eletrônicos     disponíveis     no site 

do     TRT3(https://portal.trt3.jus.br/internet/contato/telefones-e-enderecos). “, 

tudo conforme a PORTARIA CONJUNTA CR/VCR N. 02, DE 20 DE MARÇO 

DE 2020. 

Qualquer manifestação atinente a atos processuais em Processos Judiciais 

Eletrônicos, deverá ser feita no bojo dos autos referidos. Não serão aceitas esta 

modalidade de manifestação  VIA E-MAIL. 

 

5- COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MEIO 

ELETRÔNICO 

Os atos processuais determinados pelo Juízo, que eventualmente não puderem ser 

praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica 

ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente 

justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após 

decisão fundamentada do magistrado. (Resolução 313, 314 e 318 – CNJ). 

Está vedada a prática de qualquer ato presencial, inclusive de oficiais de justiça. 

A comunicação de Advogados, partes, membros do Ministério Público com 

servidores e Magistrados da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus se dará por 

meio eletrônico (e telefônico no que couber), inclusive quanto ao protocolo de 

mailto:vt.muriae@trt3.jus.br
https://portal.trt3.jus.br/internet/contato/telefones-e-enderecos).


petições e prática de outros atos processuais, observado o expediente forense 

regular. 

 

6- PRAZOS PROCESSUAIS 

Os prazos processuais para partes,  atinentes a processos físicos,  permanecerão 

suspensos por tempo indeterminado. 

Os prazos judiciais nos PROCESSOS JUDICIAIS ELETRÔNICOS FORAM 

RETOMADOS NA SEGUNDA-FEIRA, 04/05/2020. 

As datas de início e fim do prazo encontram na norma abaixo. 

“Art. 5º Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta 

Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. A data de publicação do Ato foi 

19/03/2020. Resolução n. 313 e 314, de 19/03/2020 CNJ 

Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se 

encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que 

faltava para sua complementação (CPC, art. 22l). 

 

7- DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS 

Como visto nas diversas normas, inclusive de forma repetitiva, está vedada a 

prática de atos processuais presenciais, o que obviamente inclui determinadas 

perícias, como médica e de periculosidade/insalubridade. Tramitando os autos até 

esta fase processual e mantida esta norma, os autos serão suspensos até 

autorização expressa dos órgãos superiores. 

Quanto à perícia virtual, as normas trabalhistas nada mencionam. Nunca fora 

realizada na Vara do Trabalho de Muriaé. Sugiro, se for o caso, requerer no bojo 

dos autos para análise do MM. Juiz. 

 

8- AUDIÊNCIAS VIRTUAIS 

A Vara do Trabalho de Muriaé já está apta a trabalhar com Audiências Virtuais. 

Já foram realizados diversos testes. 

 Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está assegurada a 

utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponibilizada 

pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet 

(www.cnj.jus.br/plataformavideoconfencia-nacional/), nos termos do Termo de 

Cooperação Técnica nº 007/2020. 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3249
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.cnj.jus.br/plataformavideoconfencia-nacional/),


Caberá ao Advogado, parte e testemunha baixar o aplicativo respectivo. NO SITE 

DO TRT/MG,(LADO ESQUERDO), foi disponibilizado TUTORIAL BEM 

ESCLARECEDOR A RESPEITO. 

Havendo uma das partes ou participantes com falta de acesso ou com erro na sua 

utilização, a audiência será cancelada. Sugere-se fazer testes com clientes 

anteriormente. 

A retomada de realização de audiências presenciais está prevista para 31 de maio 

de 2020. Entretanto, a última norma menciona possibilidade de prorrogação 

da data ou mesmo nova suspensão, a depender do agravamento da pandemia 

citada. 

Atualmente, o cronograma das audiências virtuais fora  determinado pela norma, 

na forma abaixo: 

"As audiências nas unidades judiciárias ou nos CEJUSCs-JT, por meio 

telepresencial, deverão ser retomadas de forma gradual, na seguinte ordem: 

I - audiências de casos envolvendo tutelas de urgência e com cadastro do assunto 

COVID-19, que poderão ser realizadas a partir de 4 de maio de 2020; 

II - audiências de conciliação com pedido das partes e, em qualquer fase 

processual, a critério do juiz, que poderão ser realizadas a partir de 4 de maio de 

2020; 

III - processos com tramitação preferencial, na forma da lei, que poderão ser 

realizadas a partir de 11 de maio de 2020; 

IV - audiências iniciais, que poderão ser realizadas a partir de 18 de maio de 2020; 

e 

V - audiências unas e de instrução, que poderão ser realizadas a partir de 25 de 

maio de 2020." 

 

9- DA POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO RITO DO ARTIGO 335 DO CPC 

A mesma norma que dispõe sobre as audiências virtuais, faculta aos juízes 

de primeiro grau a utilização do rito processual estabelecido no art. 

335   do   CPC   quanto   à   apresentação   de   defesa,   inclusive   sob   pen

a de   revelia. 

Deverá ser respeitado o 

início   da   contagem   do   prazo   em   4   de   maio   de   2020, com 

a  regulamentação  prevista nos parágrafos 1º e 2º do  Ato 11/GCGJT, de 



23  de  abril  de2020.  (PORTARIA CONJUNTA GCR/GVCR N. 4, DE 27 DE 

ABRIL DE2020) 

Entendendo ser mais célere o procedimento e evitando a realização de 

audiências virtuais inócuas, ESTE ÚLTIMO RITO FORA ADOTADO 

PELO JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE MURIAÉ. 

Por tal razão, ainda não estão sendo realizadas audiências virtuais no âmbito 

desta unidade judiciária. 

 

10- PETIÇÕES DE ACORDO 

Havendo petição de acordo, em qualquer momento processual, como medida de 

celeridade processual, os autos serão conclusos ao Exmo Magistrado para análise 

e decisão homologatória, independentemente de audiência. 

Nesse ínterim, vale ressaltar que, caso não discriminadas as verbas de natureza 

indenizatória, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor total do acordo. 

Não havendo petição de acordo e passado o prazo do art 335/CPC, serão 

realizadas audiências presenciais ou virtuais, a depender do avanço da 

pandemia, e não havendo mais provas a produzir, também ficará facultado 

ao MM. Juiz dispensar a audiência, determinando que os autos sejam 

conclusos para sentença, observadas as prerrogativas legais. 

A inclusão do processo em pauta ou sua retirada será analisada no caso concreto 

e sempre serão ouvidas as partes, evitando prejuízo processual.  

 

INSTRUÇÕES FINAIS: 

 Acesse o site do TRT/MG, link denominado:“Confira atos normativos e 

comunicações oficiais expedidos durante a pandemia da Covid-19”  , para 

acompanhado das regras. 

 Acesse o Tutorial de Audiências Virtuais, também existente no site do 

TRT para fins de adequação de seu aparelho às audiências virtuais. 

Muriaé, 22 de maio de 2020. 

Atenciosamente, 

Rafaela Fernandes – Delegada da AMAT – Muriaé/MG 

Diretoria da 36ª Subseção da OAB -MG. 

https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/teste
https://portal.trt3.jus.br/internet/conheca-o-trt/comunicacao/noticias-institucionais/teste
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