PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
SECRETARIA DA CORREGEDORIA

Recomenda aos magistrados das Varas
Trabalho deste Regional sobre
redesignação das audiências do mês
janeiro e a manutenção da pauta
audiências no mês de fevereiro de 2021.

do
a
de
de

A DESEMBARGADORA DO TRABALHO, ORMY DA CONCEIÇÃO DIAS BENTES,
PRESIDENTE DO E. TRT DA 11ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DA
CORREGEDORIAL REGIONAL, no uso das atribuições legais,
CONSIDERANDO o que consta do Ato Conjunto n° 2/2021/SGP/SCR, que dispõe sobre a
suspensão das audiências e sessões de julgamento virtuais e telepresenciais no mês de janeiro
de 2021 e a adoção de medidas de restrição na realização das audiências e sessões de
julgamento no mês de fevereiro de 2021, no âmbito do TRT da 11a Região,
RESOLVE:
Art. 1º. RECOMENDAR aos magistrados do 1º grau de jurisdição, no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, que as audiências previstas para o
mês de janeiro do corrente ano, redesignadas por ocasião da suspensão das audiências
prevista no Ato Conjunto n° 2/2020/SGP/SCR, sejam incluídas na pauta livre mais breve
possível, preferencialmente a partir do mês de fevereiro de 2021.
Art. 2º. RECOMENDAR que as audiências do mês de fevereiro 2021 não sejam redesignadas
ex officio, tendo em vista que o Ato Conjunto nº 02/2021/SGP/SCR não suspendeu a
realização das audiências no referido mês, podendo o magistrado, caso entenda pertinente,
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notificar as partes para que, no prazo de até 5 (cinco) dias antes da data da audiência
designada, informar e justificar a impossibilidade de comparecimento, nos termos do art. 2º,
§1º, do supramencionado Ato.
Parágrafo único. A ausência de manifestação das partes implicará na realização da audiência.
Art. 3º. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.

Assinado Eletronicamente
ORMY DA CONCEIÇÃO DIAS BENTES
Desembargadora do Trabalho
Presidente do TRT da 11ª Região
Corregedora Regional, em exercício
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Manaus, 18 de janeiro de 2021

