
                                            JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 25ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 26-3-2019 
Horário: 14h30
Local: Sala Multiuso

MEMBROS PARTICIPANTES: 

1) Fca.  Rita  A.  Albuquerque  –  Desembargadora  Coordenadora  do
Comitê Gestor Regional;

2) Djalma Monteiro de Almeida – Juiz do Trabalho;
3) Carolina de Souza Lacerda Aires França – Juíza do Trabalho;
4) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
5) Alexandro Silva Alves – Juiz do Trabalho;
6) Igo Zany Nunes Corrêa – Juiz do Trabalho;
7) Vitor Graciano de Souza Maffia – Juiz representante da Amatra XI; 
8) Angélica Wandermurem Bomfim Ramos – Servidora;
9) Antônio Alencar Moreira – Servidor;
10) Lucas de Menezes Vidal – Servidor.

ABERTURA: 

Palavras  da  Coordenadora  do  Comitê,  desembargadora  Fca.  Rita  A.
Albuquerque, agradecendo a presença de todos na reunião.

 

ASSUNTOS TRATADOS:

1) Relacionamento de juízes da 1ª com a 2ª instância

A Coordenadora informou ao Comitê que há necessidade de aprimoramento do
relacionamento entre juízes da 1ª instância com os magistrados da 2ª instância.

O  Comitê  Gestor  debateu  sobre  o  tema,  sem  definições  acerca  do
assunto.

2) Correição nas Varas do interior

A Juíza do Trabalho Carolina de Souza Lacerda Aires França informou que não
há controle  por  parte  do Tribunal  acerca do uso do cartão combustível,  do
cartão  de  crédito  para  lavagem e conserto  dos carros  e  do suprimento  de
fundos.

A servidora Angélica Wandermurem Bomfim Ramos destacou que a postura do
juiz titular influencia diretamente o comportamento dos servidores das Varas.



Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I)  apresentar  proposta  para  a  Escola  Judicial  de  elaboração  de
curso/treinamento acerca do uso e controle do suprimento de fundos, destinado
aos servidores e juízes titulares das Varas dos interiores;

II) sugerir a elaboração de um manual de administração de Vara por parte do
Controle Interno, destinado a todos os juízes e diretores, especialmente aos
atuantes nas Varas do interior.

3) Sugestões de melhoria ao Plano de Ação do Comitê Gestor por parte
dos Juízes.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I) que, quanto ao Plano de Ação, seja utilizado o período da JOMATRA para
realização  de  nova  consulta  junto  aos  juízes  a  respeito  de  sugestões  de
melhoria do mesmo.

4) Participação do Comitê Gestor na  formação do orçamento

O juiz Djalma Monteiro de Almeida sugeriu que haja uma participação ativa do
Comitê Gestor junto às reuniões.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I) oficiar o Setor de Orçamento e Finanças para informar ao Comitê as datas de
reunião  para  elaboração  do  orçamento,  tendo  em  vista  a  necessidade  da
participação ativa do Comitê Gestor.

5) Assistentes dos juízes substitutos e juízes volante

O Comitê debateu sobre o tema, sendo informado pela Coordenadora que os
assistentes  dos  5  juízes  volantes  ficarão  vinculados  à  Corregedoria  e  as
funções FC-5 serão retiradas das Turmas, da Secretaria-Geral Judiciária e da
CEMEJ.

O juiz  Alexandro  Silva  Alves questionou sobre  os  servidores  que ocuparão
estas funções e obteve a resposta da Coordenadora de que serão chamados
novos servidores aprovados no concurso e que as funções serão ocupadas por
estes ou por outros servidores indicados pelos juízes. 

ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 14-5-2019,
às 14h30min, na Sala Multiuso do Tribunal.

Manaus, 26 de março de 2019.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas de Menezes Vidal.
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