PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
Corregedoria Regional

_________________________________________________________________________

Dispõe sobre a elaboração de pautas temáticas
relacionadas à prevenção de acidentes de trabalho
e doenças ocupacionais durante o mês de julho de
2021.

A DESEMBARGADORA DO TRABALHO MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA, CORREGEDORA
REGIONAL DO E. TRT DA 11ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 34,
inciso VI, do Regimento Interno do TRT da 11ª Região,
CONSIDERANDO a celebração do Dia Internacional de Prevenção de Trabalho, que acontecerá no em 27 de
julho do corrente ano;
CONSIDERANDO a necessidade de promover ações que chamem a atenção para a importância da
prevenção contra acidentes de trabalho e doenças ocupacionais;
CONSIDERANDO a disponibilização do sistema "Pauta Temática", desenvolvido em conjunto pelo atual
quadro da Secretaria da Corregedoria Regional - SCR em parceria com a Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações - SETIC deste E. Tribunal,

RESOLVE:
Art. 1º. Recomendar às unidades de 1º grau de jurisdição, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª
Região, durante o mês de julho de 2021, a priorização da realização de audiências de processos envolvendo
pedidos relacionados a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, sem prejuízo da alocação dessas
audiências nos demais meses do ano.
§1º Durante o mês de julho de 2021, os assistentes de audiência deverão inserir nos modelos das atas de
audiência a observação de que o feito está de acordo com a Recomendação n° 01/2021 da Secretaria da
Corregedoria Regional quanto à pauta temática.
Art. 2º. A medida descrita no art. 1º deverá ser adotada, também, nas semanas de conciliação e execução das
quais o TRT da 11ª Região esteja promovendo ou participando.
1

https://esap.trt11.jus.br:443/validade?v=fc29f1e8-df71-47bd-8a3d-27dcfc6e7f19

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021/SCR, DE 04/01/2021

Art. 3º. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Manaus, 04 de janeiro de 2021.
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Assinado Eletronicamente
MÁRCIA NUNES DA SLVA BESSA
Desembargadora do Trabalho
Corregedora Regional do TRT da 11ª Região
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