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ATO Nº 40, de 20/03/2020
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, no uso
de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a Resolução CSJT nº 141/2014, que traça diretrizes para a realização de ações de
promoção da saúde ocupacional e de prevenção de riscos e doenças relacionadas ao trabalho no
âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus;
CONSIDERANDO o fato de a Organização Mundial de Saúde ter alçado o novo coronavírus (COVID-19)
ao patamar de Pandemia que significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população
mundial de forma simultânea;
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a saúde de magistrados, servidores, colaboradores,
prestadores de serviços e estagiários no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região;
CONSIDERANDO a possibilidade de realização do serviço mediante teletrabalho;
CONSIDERANDO o teor da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Coronavírus responsável pelo surto de 2019,
CONSIDERANDO os termos dos ATOS TRT21-GP nºs 36 e 37/2020,
CONSIDERANDO o Ato Conjunto CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 001, de 19 de março de 2020.
CONSIDERANDO a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, do E. Conselho Nacional de Justiça,
R E S O L V E:
Art. 1º Fica suspensa a prestação presencial de serviços no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da
21ª Região, até 30 de abril de 2020.

Art. 2º As atividades da Presidência do Tribunal, os serviços de segurança, tecnologia da informação e
comunicações, comunicação institucional e saúde manterão em serviço presencial o pessoal
estritamente necessário.

Art. 3º Para efeitos deste Ato são consideradas atividades essenciais à manutenção mínima Justiça do
Trabalho da 21ª Região:
I - o protocolo, distribuição, comunicação e publicação com prioridade aos procedimentos de urgência;
II - a elaboração de despachos e decisões judiciais, bem como os serviços de apoio relacionados,
inclusive os destinados à publicação dos atos;
III - atendimento às partes, procuradores e membros do Ministério Público, na forma do art. 4º deste
Ato;
IV o Setor de Preparação de Pagamento de Pessoal;
V - o serviço médico;
VI - a segurança pessoal dos magistrados, assim como a do patrimônio do Tribunal;
VII- a liquidação, fiscalização, acompanhamento e pagamento de contratos administrativos;
VIII- Os serviços de comunicação institucional, limitados à prestação de informações e comunicações
de caráter urgente e impostergável;
XI - os serviços de tecnologia da informação e comunicações essenciais à prestação de todas as
atividades definidas neste dispositivo.
§ 1º As chefias dos serviços e atividades essenciais descritos neste artigo devem organizar a
metodologia de prestação de serviços em regime de trabalho remoto.
§ 2º A comunicação com o Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá ser efetuada
preferencialmente pelo Hangout ou email (setic@trt21.jus.br).
§ 3º A comunicação com o Serviço de Apoio ao PJE deverá ser efetuada preferencialmente pelo
Hangout ou email (dpje@trt21.jus.br).
§ 4º Caberá ao Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação providenciar a cessão de
equipamentos para o trabalho remoto temporário, quando solicitado, mediante protocolo, observada a
disponibilidade e a ordem de solicitação.
§5º A fiscalização direta dos contratos administrativos, de que trata o inciso VII, será executada no que
estritamente necessário, observando-se as medidas epidemiológicas instituídas pelos Poderes
Executivo nacional e local e as emergenciais quanto ao cumprimento dos contratos em vigor. 
§6º A comunicação com as unidades internas do Tribunal deverá ser realizada, preferencialmente,
através das contas de correio eletrônico atualizados e ativos e pela plataforma de comunicação de
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mensagens instantâneas e instrumentos de videoconferência, homologada pelo Tribunal (Hangout).
Art. 4º Fica suspenso, no prazo do art.1º, o acesso às dependências do Tribunal pelo público externo.
§ 1º A comunicação de advogados, partes e membros do Ministério Público com servidores e
magistrados se dará exclusivamente por meio eletrônico, inclusive o protocolo de petições e a prática
de atos processuais, observando-se o horário de expediente deste Regional.
§ 2º Deverá ser disponibilizado na página oficial do TRT21, os emails de todas as unidades judiciais para
a comunicação a que se refere o §1º, e o telefone de plantão para processos de urgência.
§3º Faculta-se, na forma do art. 2º, § 1º, III, da Resolução nº 313, de 19/3/2020, do CNJ, em situações
excepcionais, o atendimento presencial ou por videoconferência. 
§ 4º O gestor da unidade é responsável pessoalmente ou por delegação formal, pelo
acompanhamento diário dos emails encaminhados à unidade, com prazo máximo de dois dias para
resposta.
§ 5º Ficam suspensos os prazos processuais e as notificações, na forma do caput, salvo as relativas às
medidas de urgência.
§6º Durante a suspensão prevista no §5º, os servidores permanecerão executando suas tarefas na
modalidade de teletrabalho temporário, na forma prevista no presente Ato, nos Atos TRT21-GP nºs. 36 e
37/2020.
§7º A suspensão dos prazos processuais, não interfere na atuação remota prevista no art. 6º do Ato
TRT21-GP nº 37/2020 e, tampouco, nas sessões de julgamento virtuais.
§8º A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho poderá cancelar as sessões virtuais de julgamento,
considerando a situação epidemiológica. 
§9º Prorrogam-se as suspensões previstas nos arts. 2º e 3º do ATO TRT21-GP 37/2020, até 30 de abril
de 2020, sem prejuízo de nova prorrogação.
§10. As inspeções periciais agendadas para o período referido no caput, deverão ser reagendadas,
competindo ao perito comunicar acerca das novas datas à unidade judiciária para as providências
cabíveis e comunicação às partes.
§11. O trabalho remoto temporário, na forma do art. 2º da Resolução da Resolução nº 313, de 19/3/2020,
do CNJ, funcionará em idêntico horário ao do expediente forense regular. 
§12. Fica permitido o acesso dos funcionários das agências bancárias instaladas nas dependências do
TRT21.

Art. 5º Os gestores das Unidades estão autorizados a expedir atos próprios para o trabalho remoto
temporário, definindo protocolos, rotinas e prioridades para manter os serviços e controle de atividades
das unidades.
§ 1º O gestor da Unidade deverá informar à Coordenadoria de Gestão de Pessoas CGP a condição de
trabalho remoto temporário do estagiário.
§ 2º Caso o gestor da unidade verifique que o estagiário não dispõe de habilidades e competências
e/ou estrutura física para o trabalho remoto temporário, poderá suspender suas atividades com
imediata comunicação à Coordenadoria de Gestão de Pessoas CGP.
§ 3º O servidor e/ou estagiário em trabalho remoto temporário deverá manter telefones de contato e
contas de correio eletrônico atualizados e ativos, além da plataforma de comunicação de mensagens
instantâneas e instrumentos de videoconferência homologada pelo Tribunal (Hangout), para contatos
com a unidade de origem, observado o horário de expediente do Tribunal.

Art. 6º Os gestores de unidades deverão proceder a verificação dos servidores que tenham banco de
horas, para efetuar a compensação, preferencialmente, no prazo previsto no art. 1º deste Ato.

Art. 7º As atividades prestadas nas áreas cedidas pelo Tribunal serão adequadas às orientações do
presente Ato, do Ato TRTGP nº 37/2020 e do Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas
para monitorar e integrar ações de enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 8º A atuação presencial de serviços terceirizados observará o suporte às atividades essenciais
definidas no art. 3º, bem como aos serviços de limpeza, conservação e segurança no patamar mínimo
necessário à manutenção do Tribunal.
Parágrafo único. Caberá a Direção-Geral, juntamente com os gestores dos contratos, deliberar acerca
da possibilidade de trabalho remoto, redução ou rodízio de terceirizados, observando as normas legais
aplicáveis.
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Art. 9º Serão de observância obrigatória as orientações determinadas pelo Comitê Permanente de
Avaliação de Medidas Preventivas para monitorar e integrar ações de enfrentamento ao novo
coronavírus (COVID-19), que serão oportunamente divulgadas pelo serviço de comunicação
institucional.
Art. 10. Nos acordos judiciais em Ações Civis Públicas, celebrados no âmbito do TRT da 21ª Região,
deverá ser priorizada, sempre que possível, a destinação de recursos para aquisição de materiais e
equipamentos médicos necessários ao combate da pandemia COVID-19, a serem utilizados pelos
profissionais da saúde.

Art. 11. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal.

Art. 12 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ou
com ela incompatíveis.
Publique-se.
Natal, 20 de março de 2020.

BENTO HERCULANO DUARTE NETO
Desembargador Presidente

Voltar
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