
                                            JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 31ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 9-4-2021
Horário: 10h
Local: Reunião Virtual via Google Meet

MEMBROS PARTICIPANTES: 

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

2) Alexandro Silva Alves – Juiz do Trabalho;
3) Angélica Wandermurem Bomfim Ramos – Servidora;
4) Antonio Alencar Moreira – Servidor;
5) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
6) Igo Zany Nunes Corrêa – Juiz do Trabalho;
7) Lucas de Menezes Vidal – Servidor;
8) Luiz Cláudio dos Santos Corrêa  – Servidor;
9) Salim José Maia de Queiroz  – Servidor;
10) Vitor Graciano de Souza Maffia - Juiz do Trabalho;

ABERTURA: 

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

 
ASSUNTOS TRATADOS:

1) Alteração do quadro de membros do Comitê Gestor

Considerando a saída da juíza Carolina de Souza Lacerda Aires França e do
servidor Paulo Jorge Botelho dos Santos do Comitê Gestor, o Comitê debateu
acerca da necessidade de alteração dos membros do comitê e decidiu:

I – oficiar a presidência informando a saída da juíza Carolina de Souza Lacerda
Aires França do Comitê  Gestor  e  indicando a juíza  Selma Thury  Vieira  Sá
Hauache para substituí-la;

II  –  minutar  uma  sugestão  de  alteração  da  Resolução  Administrativa  nº
100/2016, para que: a) sejam incluídos no quadro de membros fixos do Comitê
Gestor 1 (um) representante dos oficiais de justiça, 1 (um) representante dos
diretores  de secretaria  e  1  (um)  servidor  representante  dos servidores  que
atuam no interior; b) seja dada a possibilidade de voto aos representantes da
Amatra XI e do Sitraam.



2) Matéria recebida pelo e-SAP nº 3161/2021

A Coordenadora do Comitê informou que recebeu pelo e-SAP (nº 3161/2021),
a  partir  da Ouvidoria  do TRT11,  um documento formulado por  um servidor
sugerindo:  1)  a  divulgação  ampla  e  prévia  das  reuniões  do  Comitê;  2)  a
disponibilização  de  e-mail  do  Comitê  para  o  qual  as  sugestões  de  pautas
possam  ser  encaminhadas,  de  forma  a  tornar  mais  simples  e  eficiente  o
conhecimento e apreciação de sugestões que possam impactar positivamente
o primeiro grau; 3) a disponibilização de sustentação oral (via teleconferência)
ao sugestionador. 

Após debate sobre o exposto, o Comitê Gestor decidiu:

I – oficiar o Ouvidor informando que o Comitê: a) acolheu a primeira sugestão,
o  que  passará  a  ser  imediatamente  implantado;  b)  possui  e-mail  que  será
divulgado  aos  servidores  e  magistrados  para  cumprimento  da  segunda
sugestão;  c)  em  relação  à  sustentação  oral,  como  há  representantes  dos
servidores, tal solicitação pode ser encaminhada a estes representantes ou ao
e-mail do Comitê, sendo avaliada por todos os membros em reunião ou prévia
e individualmente pela Coordenadora do Comitê em casos urgentes. 

3) Plano de Ação

Considerando a  necessidade de elaboração  de um novo plano de  ação,  o
Comitê debateu e decidiu:

I  –  realizar  pesquisas de sugestões junto  aos magistrados e  servidores  do
TRT11 para montar o plano de ação, ficando responsáveis para tanto o juiz Igo
Zany e o servidor Lucas Vidal.

4) Aumento da comunicação direta das varas

O servidor Lucas Vidal sugeriu que seja verificada uma forma de aumentar a
padronização de procedimentos internos e o compartilhamento de informações
entre as Varas do Trabalho.

A Juíza Gisele Lima sugeriu que seja criada uma comissão temporária formada
por servidores para que sejam elaborados manuais de procedimentos internos
das atividades das Varas.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I – refletir melhor sobre o tema e decidir na próxima reunião.

5) Metas das Varas dos interiores

A Juíza Gisele Lima sugeriu que seja oficiada a Presidência solicitando que
sejam elaboradas recomendações ao CNJ e ao CSJT,  solicitando que seja
exposta  a  realidade  dos  interiores  do  Amazonas,  para  que  a  mesma  seja
considerada  na  cobrança  das metas  do Tribunal,  visto  que a  nota  final  do
Tribunal é afetada pelas notas das Varas dos Interiores em decorrência da não
observação da realidade peculiar de muitas delas. 



Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I – deferir e expedir o ofício à Presidência, nos termos sugeridos.

6) Formulário de avaliação

O servidor Salim Queiroz sugeriu que o formulário de avaliação dos servidores
seja  atualizado,  contando  para  tanto  com  a  participação  da  psicóloga  do
TRT11.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I –  entrar em contato o Setor de Pessoal, solicitando informações acerca do
referido formulário de avaliação e de como é realizada a sua atualização;

II – debater mais detalhadamente na próxima reunião.

7)  O  brigatoriedade de utilização de  equipamentos  e  insumos pessoais  
para a realização das tarefas

O  servidor  Lucas  Vidal  informou  que  há  demanda  de  alguns  servidores
solicitando que lhes sejam fornecidos equipamentos e condições materiais para
a realização de suas atividades.

O juiz Igo Correia informou que está participando do Gabinete de Emergência
Covid-19 e contou como tem sido a sua experiência junto ao referido Gabinete.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I – que o juiz Igo Correia levará a referida demanda para a próxima reunião do
Gabinete de Emergência Covid-19, que ocorrerá na semana que vem, para
apreciação do referido Gabinete.

8) Calendário de reuniões do Comitê   Gestor  

A Juíza Gisele Lima sugeriu que sejam realizadas reuniões mensais, sempre
na última sexta-feira do mês.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I –  deferir o pedido e realizar suas reuniões sempre às últimas sexta-feiras do
mês,  às  10h,  por  meio  da  plataforma Google  Meet,  o  que  deverá  ser
disponibilizado para conhecimento dos demais servidores e magistrados.

ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 28-5-2021,
às 10h, de forma virtual, através da plataforma Google Meet.

Manaus, 9 de abril de 2021.



Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas de Menezes Vidal.
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