
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
 

SUMÁRIO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE APOIO AO G ETRIN 7 COM O 
CO-GESTOR REGIONAL DO PROGRAMA TRABALHO SEGURO, DR.  CARLOS 
ALBERTO TRINDADE REBONATTO.  
  
No dia 08 de outubro de 2013, às 16h, reuniram-se na Escola Judicial do TRT7, 
atendendo à convocação do co-gestor Regional do PNPAT, Juiz Carlos Alberto 
Trindade Rebonatto, o Coordenador da Comissão de Apoio ao Getrin7 José Osvaldo 
Severiano dos Santos e Flávia Regina Mendes Bezerra de Moraes. 
 
OBJETO:  Os presentes trataram de diretrizes sobre a realização do Seminário de 
perícias e outros assuntos afetos ao Getrin 7. 
 
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO : 
 
1. Os presentes perfizeram o seguinte expediente: 
 

a. No que diz respeito ao Seminário para discussão de temas relacionados a 
perícias sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais (Meta 7), ficou 
como indicativo de data de sua realização o dia 28 de novembro; 
 
b.   O Dr. Rebonatto apresentou as seguintes propostas a nortearem o evento: 

 
• Público do Seminário: Juízes, Peritos, Diretores de Secretaria e Assessores; 
 
• Seminário a ser realizado em um dia, sendo que pela manhã haveria uma 
palestra e, à tarde, uma oficina, contando com um facilitador, ressaltando-se a 
necessidade de que o expositor desta oficina teria que focar precipuamente na 
Resolução INSS nº 10/99, I.N. INSS nº 98/2003, I.N. MTE nº 88/2010 e 
Resolução CFM nº 1488/98; 

 
• Adequação ao TRT7 do questionário do TST dirigido aos magistrados de todo o 
Brasil; 

 
• Necessidade de convocação dos Magistrados para o Seminário; 
 
• A participação dos peritos no evento constituir pré-condição para o seu 
credenciamento junto às Varas trabalhistas; 

 
2.      Pautaram, ainda, os presentes os seguintes pontos a serem definidos acerca do 
Seminário de perícias:  
 

a.  local de realização; 
 
b. nomes dos palestrantes para o evento (o co-gestor do PTS afirmou que o 
Des. Parente estava a tratar das indicações); 
 



3. Indicativos: 
           
      Dar encaminhamento à confecção de material (bótom, pastas, etc) para o 
Programa Trabalho Seguro. 
 

         Nova reunião do Getrin 7 para o dia 22 de outubro. 
 

Fortaleza, 8/10/2013.  
 
Flávia Regina Mendes Bezerra de Moraes e José Osvaldo Severiano dos Santos.  
 


