
                                            JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 29ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 4-6-2020
Horário: 9h
Local: Reunião Virtual via Google Meet

MEMBROS PARTICIPANTES: 

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

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

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

A juíza Carolina de Souza Lacerda Aires França informou que ela e os juízes
Sandro Nahmias Melo e Igo Nunes Correa obtiveram informações de que serão
adquiridos 3 telefones satélite, bem como coletes a prova de balas para serem
destinados às itinerâncias. 

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I - dar como encerrado o assunto.

2) Assistentes dos juízes substitutos e juízes volante

A Coordenadora informou que o tema não foi apresentado à Presidência, como
constante na última ata do Comitê Gestor.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 



I – suspender temporariamente as ações referentes ao tema, em decorrência
dos desdobramentos da pandemia de Covid-19.

3) Celeridade no trâmite dos processos de Remoção/Promoção

A Coordenadora informou que a urgência anterior do tema restou prejudicada
em decorrência das remoções/promoções ocorridas.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I  –  oficiar  o  Presidente  do  E.  TRT11  solicitando  brevidade  no  trâmite  dos
processos de remoções/promoções pendentes e futuras.

4) Transferência de servidores junto com o juiz removido

O juiz  Djalma Monteiro de Almeida sugeriu que sejam pensadas formas de
ocorrência das remoções sem que os servidores sejam transferidos juntos com
os magistrados, de modo a trazer melhoras à prestação jurisdicional, com a
permanência na Vara do Trabalho da base da equipe já formada.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I – adiar para próxima reunião os debates relacionados ao assunto, de modo a
que todos possam contribuir com a melhor solução.

5) Grupo de trabalho de humanização

A  Juíza  Gisele  Araújo  Loureiro  de  Lima  informou  que  houve  um  maior
envolvimento do Setor Médico com o assunto. 

A servidora Angélica Wandermurem Bomfim Ramos e juiz Djalma Monteiro de
Almeida relataram suas experiências positivas junto ao Setor Médico.

A Coordenadora procedeu à leitura do ofício do Major Airton, através do qual
informa que o TRT11 não possui um Plano de Segurança Institucional, porém
segue a Resolução nº 104/2010 do CNJ no que se refere à previsão de risco
de ocorrências, bem como informa outras informações relacionadas ao tema.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I  –  expedir  ofício  ao  Presidente  do  TRT11,  para  que  inclua  a  membra  do
Comitê  Gestor Gisele  Araújo  Loureiro  de Lima na Comissão de Segurança
Permanente,  de forma a que o Comitê Gestor participe de forma ativa das
minutas envolvendo assuntos relacionados ao tema;

II  –  entrar  em contato  com os  Setores  de  Saúde  e  de  Assistência  Social,
solicitando  informações  acerca  do  procedimento  atual  em  relação  ao
acompanhamento dos servidores que perderam familiares e dos familiares de
servidores falecidos e verificando quais as possibilidades de acompanhamento
psicológico e social destas pessoas.



6) Atividades durante pandemia de Covid-19

O  Djalma  Monteiro  de  Almeida  sugeriu  que  sejam  pensadas  formas  de
contribuir  ativamente  com  o  Tribunal  acerca  da  realização  das  atividades
durante a pandemia de Covid-19, sendo melhoradas as condições relacionadas
ao teletrabalho, bem como em outros aspectos tais como economia de verba
com  redução  do  tamanho  do  Fórum,  redução  do  número  de  servidores
necessários para o atendimento presencial, entre outras ideias.

A juíza Carolina de Souza Lacerda Aires França sugeriu que cada membro do
Comitê Gestor contribua com sugestões a serem encaminhadas à Presidência
do TRT11.

A Coordenadora informou que o posicionamento do Tribunal atualmente é no
sentido de adiar a volta ao serviço presencial, conforme sugerido pela equipe
técnica,  e  considerando  todas  as  peculiaridades  envolvidas  ao  retorno
presencial.

Foram  comentadas  também  algumas  das  sugestões  acerca  do  retorno  ao
trabalho  presencial  apresentadas  pelo  servidor  Antonio  Alencar  Moreira  no
grupo do Comitê Gestor.

A servidora Angélica Wandermurem Bomfim Ramos sugeriu que seja alterada
a Resolução para que os advogados que atuam em outros processos possam
ser incluídos nos demais processos iniciais da mesma parte.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I – oficiar o Presidente, referendando o requerimento da Amatra XI constante
no Documento Principal do ESAP nº 70/69/2020;

II  –  elaborar  minuta  de  alteração  da  Resolução  nº  5/2020,  para  que  os
advogados que atuam em outros processos possam ser incluídos nos demais
processos iniciais da mesma parte, sem notificação física prévia da parte, e
oficiar  a  Presidência  solicitando  que  a  mesma  seja  aprovada  na  próxima
sessão do pleno.

ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando  que  a  próxima reunião  do  Comitê  será  realizada  no  dia  13  de
agosto de 2020, às 10h, de forma virtual, através da plataforma Google Meet.

Manaus, 4 de junho de 2020.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas de Menezes Vidal.
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