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Praça dos Tribunais Superiores

PORTARIA CONJUNTA Nº 10, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre a suspensão dos prazos de processos que tramitam em
autos físicos ou que deles dependam, enquanto perdurar a suspensão
do trabalho presencial no âmbito da sede do Tribunal e das Varas do
Trabalho.

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA REGIÃO,
no exercício da Presidência, e CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA
DÉCIMA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em face do que consta do SEI nº
0001632-84.2021.5.10.8000,

considerando o contido nas Portarias Conjuntas nº 4 e 5, de 26 de fevereiro de 2021, e 6, 7, 8 e 9, de 28
de fevereiro de 2021, editadas, “ad referendum” do Tribunal Pleno, pela Presidência do Tribunal e pela
Corregedoria Regional,  que suspenderam as atividades  presenciais  na  sede do Tribunal e  os  Foros
Trabalhistas do Distrito Federal e de Tocantins, inclusive os das Varas do Trabalho únicas, assim como
nos prédios da Escola Judicial e de apoio, a partir de 1º de março de 2021;

considerando os termos dos Decretos do Governador do Distrito Federal e dos Prefeitos Municipais
das localidades tocantinenses em que sediadas Varas do Trabalho;

considerando que, no âmbito do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
apenas suspendeu  os  prazos dos processos  em autos  físicos,  na forma do  art.  7º,  §  2º,da  Portaria
Conjunta nº 14, de 27 de fevereiro de 2021, assim como o Supremo Tribunal Federal emitiu nota oficial
em 27 de fevereiro de 2021, em razão da edição de Decreto pelo Governador do Distrito Federal, no
sentido de apenas persistir a suspensão dos prazos de processos em autos físicos;

considerando o Ato TST.GP nº 36/2021, de 27 de fevereiro de 2021, editado pela Ministra-Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, em que suspendeu as atividades presenciais, definindo, outrossim,
que  os  serviços  persistirão  prestados  de  modo  telepresencial,  com  fluência  regular  dos  prazos
processuais;

considerando que a situação no âmbito do Estado do Tocantins, em relação às localidades indicadas,
encontra-se com termos similares aos das restrições adotadas no âmbito do Distrito Federal,

RESOLVE, “AD REFERENDUM” DO TRIBUNAL PLENO:

Art. 1º Permanecem inalterados os prazos processuais dos feitos que tramitam na forma eletrônica.

Art. 2º Ficam suspensos, a partir de 1ª de março de 2021, inclusive, e enquanto perdurar a suspensão
das atividades presenciais na respectiva unidade judiciária, os prazos processuais dos feitos que ainda
tramitam em autos físicos, ou que, embora já digitalizados, ainda dependam dos autos físicos para sua
regular tramitação.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Desembargador ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no exercício da Presidência, e
Corregedor Regional da Justiça do Trabalho da 10ª Região

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE NERY RODRIGUES DE OLIVEIRA,
Desembargador(a) do Trabalho Vice-Presidente, em 28/02/2021, às 16:29, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trt10.jus.br/validadorsei.htm
informando o código verificador 1630956 e o código CRC 85D492F5.
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