
ATENÇÃO ADVOCACIA TRABALHISTA 

 

O MATI – Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, vem tornar público o resultado 

da pesquisa que foi disponibilizada, eletronicamente, no período compreendido de 07/10 até 

13/10, cujo objetivo era conhecer a opinião da advocacia sobre a reabertura dos Tribunais 

Regionais do Trabalho e o retorno das atividades presenciais. 

 

Registramos, entretanto, que apenas 178 integrantes do MATI responderam à pesquisa. E, 

considerando que o MATI, atualmente, conta com aproximadamente 1.500 integrantes, os 

respondentes correspondem a mais de 11% dos matianos e matianas. 

 

Não podemos, portanto, tratar os dados como sendo de votação,, mesmo porque não foi este 

o objetivo da pesquisa. Mas, podemos usá-los como dados de pesquisa de opinião, pela qual 

coletamos a opinião de 11% do MATI, sendo um percentual que, segundo o site 

https://www.opinionbox.com/calculadora-margem-de-erro/, nos oferece uma margem de erro 

de 6,99 pontos percentuais para cima ou para baixo. 

Destacamos que dados importantíssimos foram extraídos da pesquisa. E, por isso, pedimos que 

vocês se atentem a cada item e, obviamente, compreendam a unidade do resultado. 

 

Assim, para melhor compreensão de todas e todos, destacaremos as nuances de cada resultado, 

em etapas e individualmente, apontando as particularidades respectivas. 

 

Na certeza de, mais uma vez, estar ao lado da advocacia trabalhista, segue a análise detalhada 

da pesquisa. 

 

A primeira parte da pesquisa consistia em identificar o perfil dos entrevistados. E neste sentido 

identificamos que: 

A maior parte (80,9%) dos respondentes exerce sua profissão no Estado do Rio de Janeiro, 

seguido pelo Rio Grande do Sul (6,7%), Minas Gerais (5,6%) e São Paulo (2,8%). 

 

 

 

https://www.opinionbox.com/calculadora-margem-de-erro/


Quanto à faixa etária dos respondentes temos o seguinte resultado: 

 

Quase 3/4 dos respondentes pertence ou mora com alguém que pertence ao grupo de risco 

para o COVID-19: 

 

Felizmente, a grande maioria dos respondentes e de seus familiares não foi diagnosticada ou 

não apresentou sintomas do COVID 19: 

 

A segunda etapa da pesquisa procurou identificar as rotinas profissionais. E a primeira pergunta, 

na qual mais de uma resposta poderia ser marcada, identificou que a maioria dos respondentes 

exerce a advocacia como profissional autônomo ou sócio de escritório de advocacia.  

(Pedimos para desconsiderar o último ponto do gráfico “Como profissional autônomo”, que 

estava na pesquisa, mas tão logo foi notada que se tratava de uma repetição da primeira 

alternativa foi retirada do questionário, mas ainda assim acabaram computando algumas poucas 

respostas.) 



 

A grande maioria dos respondentes continua a exercer seu ofício, apesar da pandemia e apesar 

do fechamento do Tribunal. 

 

A grande maioria teve alteração do seu local de trabalho, o que pode ser entendido como o 

trabalho em casa (home office) ou alterações do local de trabalho habitual (rodízio, medidas de 

higienização...), como se vê: 

 

Quanto às audiências telepresenciais (que já acontecem), a percepção da maioria é que ela força 

o deslocamento de prepostos, clientes e testemunhas, quebrando, deste modo, o isolamento 

social, seja para fornecer documentos, seja por falta de acesso à tecnologia para a participação 

em audiências.  



 

Apesar de mais de 3/4 dos respondentes terem possibilidade de fazer audiência na segurança 

dos seus lares, 24,2% (quase ¼) tem que sair de casa para fazer as audiências. 

 

Ao passo que menos da metade que respondeu que tem que sair de casa para fazer audiência, 

10,3% respondeu que precisa sair de casa também para fazer os prazos. 



 

Nesta etapa da pesquisa, procuramos saber, de fato, a opinião dos respondentes quanto às 

flexibilizações, ao retorno de atividades presenciais e à abertura dos Tribunais. 

Mais da metade (61,2%) prefere fazer audiências de instrução apenas presencialmente e 

somente quando houver autorização de autoridades sanitárias competentes, ainda que 

demore. Esse dado é relevantíssimo pois demonstra a preocupação da advocacia com as 

consequências que podem advir de uma abertura pura, simples e sem regras fortes e criteriosas. 

O percentual de colegas que querem fazer audiências presenciais a qualquer custo, de forma 

imediata, foi de apenas 22,5% e esse item precisa ser destacado. 

 

 

Considerando a margem de erro, reforçando a resposta do item anterior, apenas 15,2% deseja 

o retorno das atividades presenciais SEM a devida autorização das autoridades sanitárias 

competentes.  

 



 

E mesmo com a autorização de autoridades sanitárias, a aprovação do retorno de TODAS as 

atividades presenciais é pouca coisa superior à metade dos respondentes o que reforça a 

necessidade do TRT realizar um profundo, criterioso e urgente estudo para realização da 

reabertura, com segurança e com respeito às medidas sanitárias sugeridas pela autoridade 

especialista no tema. 

 

 

Observa-se, pelas duas respostas, um percentual considerável, em torno de 29%, de 

respondentes que concordam parcialmente com a retorno das atividades, o que pode indicar 

que algumas atividades poderiam retornar e outras não. E, nesse sentido, a resposta à pergunta 

que se seguiu, na qual poderia dar mais de uma resposta, das atividades presenciais que os 

respondentes consideram mais possíveis de retornar são as diligências dos Oficiais de Justiça 

se cercando de cuidados, o serviço interno dos serventuários e o protocolo e andamento dos 

processos físicos. 



 

Observa-se ainda que uma grande maioria dos respondentes confirma, na pergunta seguinte, 

que é específica sobre as diligências dos Oficiais de Justiça, que entendem ser possível o retorno 

dessas atividades. 

 

Da coleta dos dados acima, podemos concluir que a maioria dos advogados e advogadas, 

integrantes do MATI, entende ser mais prudente aguardar a reabertura dos TRTs para retomada 

de suas atividades presenciais. Além disso, pudemos diagnosticar que, no que tange à realização 

das audiências, de igual forma, a advocacia matiana tem preferência por fazer suas audiências 

de instrução de forma presencial. 

 

Os dados compilados das respostas deixam claro que os advogados e advogadas do MATI 

entendem que a reabertura dos TRTs deve ocorrer com a maior segurança possível, cumprindo 

as orientações e autorizações das autoridades sanitárias competentes. Entendem, ainda, que 

alguns serviços presenciais poderiam ser retomados, desde agora, condicionados à observância 

das restrições sanitárias, como as diligências dos oficiais de justiça, o serviço interno e o 

protocolo e o andamento dos processos físicos. 

 



Feitas essas considerações, o MATI, por suas coordenadorias regionais, encaminhará, para a 

Administração dos respectivos Tribunais Regionais, o resultado desta pesquisa, bem como, 

solicitará seja apresentado estudo e respectivo calendário da reabertura, além das medidas que 

serão adotadas para garantir a segurança sanitária da advocacia, dos serventuários, da 

magistratura, dos membros do MPT e, especialmente, das partes e demais pessoas que 

transitam na Justiça do Trabalho. 

 

Finalmente, registramos que não ignoramos os prejuízos temporais que o fechamento dos TRTs 

ocasionou para quem sobrevive da advocacia trabalhista e, especialmente, para os destinatários 

da prestação jurisdicional. No entanto, no cenário que estamos vivendo, respeitar a ciência 

significa respeitar a vida. E, o respeito à vida sempre será inegociável. 


