
                                            JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 19-11-2019 
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) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
4) Carolina de Souza Lacerda Aires França
5) Alexandro Silva Alves – Juiz do Trabalho; 
6) Sandro Nahmias Melo – Juiz representante da Amatra XI; 
7) Luis Claudio dos Santos Correa - servidor representante da Amatra

XI; 
8) 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) Aquisição de telefone satélite

O Juiz Sandro Nahmias Melo informou que a Amatra XI encaminhou um pedido
de informações à SETIC (e-SAP nº  14710/2019)  para saber aceca do pedido
de aquisição de telefones satélite formulado pelo Comitê Gestor, que tramita
via e-SAP através do nº 3909/2019, e obteve a informação de que o referido
pedido  aguarda  análise  da  Secretaria  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicações – SETIC.

Durante  a  reunião,  a  Coordenadora  ligou  para  o  Secretário  da  SETIC,  Sr.
André Fabiano Santos Pereira, e obteve a informação de que este ligará para a
Coordenadora no dia 27-11-2019, fornecendo maiores detalhes, e encaminhará
o estudo técnico preliminar, com o termo de referência obtido.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I) aguardar a prestação de informações pelo Secretário da SETIC.



2) Assistentes dos juízes substitutos e juízes volante

A Coordenadora apresentou a resposta da Presidência ao ofício enviado pelo
Comitê acerca do tema (e-SAP nº 12168/2019), na qual consta que a análise
do pedido formulado fica prejudicada até que o grupo constituído pelo CSJT
conclua  os  estudos  acerca  da  nova  estrutura  organizacional  da  Justiça  do
Trabalho,  cabendo  então  à  própria  unidade  judiciária  de  lotação  do  juiz
substituto  designar  servidor  de  seu  quadro  para  assistir  os  magistrados
requerentes.

O Juiz  Alexandro Silva Alves sugeriu  que servidores sejam lotados junto à
Corregedoria e passem a exercer a atividade de Assistente de Juiz sem a FC-
5, porém em teletrabalho, ficando à disposição dos juízes volantes.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I) que a Coordenadora e os juízes Carolina de Souza Lacerda Aires França e
Sandro Nahmias Melo conversarão com o Presidente do E. TRT11 acerca do
assunto e apresentarão as informações obtidas na próxima reunião.

3) Celeridade no trâmite dos processos de Remoção/Promoção

A Juíza Carolina de Souza Lacerda Aires França sugeriu que seja dada maior
celeridade aos processos de Remoção e de Promoção dos magistrados, sendo
os mesmos realizados através de consulta direta aos magistrados candidatos
através de ligação telefônica e certificação posterior, bem como através do uso
de novas tecnologias para tando.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I) que a Coordenadora e os juízes Carolina de Souza Lacerda Aires França e
Sandro Nahmias Melo conversarão com o Presidente do E. TRT11 acerca do
assunto e apresentarão as informações obtidas na próxima reunião.

4) Grupo de trabalho de humanização

A Juíza Gisele Araújo Loureiro de Lima informou que obteve, como exemplo,
uma minuta do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região sobre o Plano de
Segurança Institucional e solicitou uma prorrogação do prazo para apresentar
esses dados.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I) conceder prazo até a próxima audiência para que sejam apresentados os
dados;

II) expedir ofício destinado ao Comitê de Segurança do TRT11, para saber se
existe  um  Plano  de  Segurança  Institucional,  com  previsão  de  risco  de
ocorrências,  bem  como  solicitando  que  seja  enviado  a  este  Comitê,  caso
exista.

ENCERRAMENTO



A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando  que  a  próxima  reunião  do  Comitê  será  realizada  no  primeiro
trimestre de 2020, na Sala Multiuso do Tribunal.

Manaus, 19 de novembro de 2019.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas de Menezes Vidal.
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