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PROVIMENTO TRT/CR Nº 001/2021 
 
 

 
Dispõe sobre a suspensão das audiências de instrução 
nas Varas do Trabalho no período de 22/03/2021 a 
02/04/2021.  
 

 
 A DESEMBARGADORA PRESIDENTE E CORREGEDORA 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 definido o Coronavírus 
(COVID-19) como “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, 
terceirizados, prestadores de serviços e estagiários no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região; 

CONSIDERANDO a possibilidade de realização do serviço mediante teletrabalho e 
trabalho remoto; 

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, ainda, que o combate à pandemia e a adoção de medidas de 
prevenção são questões que devem ser enfrentadas por toda a sociedade, e que o 
esforço para a superação da crise é de responsabilidade também do Poder Judiciário; 

CONSIDERANDO os termos dos Atos TRT21-GP nº 36/2020 e TRT21-GP nº 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 Conselho Nacional 
de Justiça; 
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CONSIDERANDO o Decreto do Estado do Rio Grande do Norte nº 30.419, de 17 de 
março de 2021. 

 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. São estabelecidas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

Coronavírus (COVID- 19) no âmbito da primeira instância do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região, correspondentes ao prazo de vigência do Decreto Estadual nº 
30.419, de 17 de março de 2021. 

Art. 2º. Ficam suspensas as audiências de instrução com oitiva de quaisquer 
depoimentos nas Varas do Trabalho no período de 22/03/2021 a 02/04/2021.  

 
§1º. Durante o período referido no caput fica autorizada a realização de audiências 

de conciliação, em qualquer fase processual, somente no formato telepresencial, com 
pedido das partes, ficando autorizada a realização do ato somente com a representação 
técnica das partes, por seus Advogados.   

 
§2º. Durante o período referido no caput fica autorizada a realização de leilões 

desde que na forma, exclusivamente, telepresencial. 
 
§3º. No período referido no caput, as audiências una ou de instrução já aprazadas 

podem ser convertidas em audiência de conciliação, devendo ser observada a dispensa 
das partes para a realização da sessão, as quais serão representadas pelos respectivos 
Advogados.  

 
§4º. As audiências suspensas e os processos eventualmente adiados terão 

prioridade nas remarcações de novas datas. 
 

Art. 3º. Durante o período de suspensão de audiências conforme o art. 2º deste 
Provimento, os Magistrados realizarão suas atividades remotamente, atuando na fase de 
conhecimento e execução, na elaboração de sentenças, decisões, despachos, pedidos de 
tutelas de urgência e qualquer outro procedimento sempre realizado pelo meio eletrônico. 

 
§1º. Os Magistrados, a seu critério, poderão, no período, realizar atos por 

videoconferência, com dispensa da presença das partes, as quais serão representadas 
pelos respectivos Advogados; 

 
§2º. Os Magistrados e servidores poderão ingressar nas instalações do Tribunal, 

em caráter excepcional, devendo estes últimos registrarem em protocolo de controle de 
acesso, a motivação da sua atividade presencial e o consequente local de destino. 
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 Art. 4º. Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional. 
 
 Art. 5º. Este Provimento terá vigência no período de 22 de março de 2021 a 02 de 
abril de 2021, revogadas as disposições em contrário. 
 
 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
  
Natal/RN, 19 de março de 2021. 
 
 
 

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO 
Desembargadora Presidente e Corregedora 
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