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§ 7º. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o

recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do

preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento

e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

269. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE

DESPESAS PROCESSUAIS. MOMENTO OPORTUNO (inserido

item II em decorrência do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT

divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 - republicada - DEJT divulgado

em 12, 13 e 14.07.2017

I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer

tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o

requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso;

II - Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase

recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue

o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015).

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC,

bem como do dispositivo legal e da Orientação Jurisprudencial

supracitados, CONCEDE-SEo prazo de 05 (cinco) dias para que o

recorrente comprove nos autos o recolhimento das custas

processuais e do depósito recursal, sob pena de deserção do

recurso ordinário interposto.

NATAL/RN, 03 de março de 2021.

MARIA AUXILIADORA BARROS DE MEDEIROS RODRIGUES

Desembargador(a) Federal do Trabalho

Secretaria da Corregedoria

Edital

Edital Correição 3ª Vara do Trabalho de Natal 2021

EDITAL DE CORREIÇÃO PERIÓDICA ORDINÁRIA

A Dra. Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro,

Desembargadora Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do

Trabalho da 21ª Região, no uso de suas atribuições legais e

regimentais,

Faz saber a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento

tiverem que, no período compreendido entre os dias 15.03.2021 e

19.03.2021, a partir das 8:00 (oito) horas, será realizada Correição

Periódica Ordinária na 3ª Vara do Trabalho de Natal, na

modalidade telepresencial ,  de conformidade com o

estabelecido no ATO CGJT nº 13/2020.

Faz ainda saber que no dia 17.03.2021 (quarta-feira), às 10:00 (dez

horas), em ambiente virtual, que poderá ser acessado através do

link <https://meet.google.com/awk-pxyh-yzy>, estará à disposição

das partes, advogados, sindicatos, associados e demais

interessados para ouvir as reivindicações porventura existentes e

prestar os esclarecimentos que forem suscitados.

O horário de expediente das referidas Varas do Trabalho e das

audiências no mencionado período não sofrerão alterações, e os

prazos processuais transcorrerão normalmente.

E para constar eu, ________ Keilia Melo de Morais, Secretária da

Corregedoria Regional, digitei e conferi o presente edital.

 Natal/RN, 02 de março de 2021.

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO

Desembargadora Presidente e Corregedora

1ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATSum-0000065-84.2020.5.21.0001
RECLAMANTE NILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO LEINE HIALINA DE CASTRO
ALVES(OAB: 16133/RN)

RECLAMADO AMBEV S.A.

ADVOGADO GERALDO CAMPELO DA FONSECA
FILHO(OAB: 19382-D/PE)

PERITO RENAN PONTES CRUZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - AMBEV S.A.

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID cff5a1b

proferida nos autos.

ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA

ATSum 0000065-84.2020.5.21.0001

Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um,

estando aberta a audiência da 1ª Vara do Trabalho de Natal/RN, na

sua respectiva sede, Av. Cap. Mor Gouveia, 3104, Natal, RN, com a

presença da Exma. Sra. Juíza do Trabalho Substituta, Drª ANA

PAULA DE CARVALHO SCOLARI, e por ordem da mesma foram

apregoados os litigantes:

RECLAMANTE: NILSON CANDIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LEINE HIALINA DE CASTRO ALVES - OAB:

Código para aferir autenticidade deste caderno: 163715
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