
                                            JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 32ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 28-5-2021
Horário: 10h
Local: Reunião Virtual via Google Meet

MEMBROS PARTICIPANTES: 

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

2) Antonio Alencar Moreira – Servidor;
3) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
4) Igo Zany Nunes Corrêa – Juiz do Trabalho;
5) Selma Thury Vieira Sá Hauache  – Juíza do Trabalho;
6) Lucas de Menezes Vidal – Servidor;
7) Luiz Cláudio dos Santos Corrêa  – Servidor;
8) Salim José Maia de Queiroz  – Servidor;
9)  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  da  Resolução  Administrativa  nº     100/2016  (composição  do  
Comitê)

A pedido do relator definido na reunião anterior, Dr. Alexandro Alves, fica o
debate desta matéria adiada para a próxima reunião.

2) Reestruturação da Justiça do Trabalho

O Comitê Gestor debateu sobre a reestruturação organizacional e de pessoal
na  Justiça  do  Trabalho  informada  pela  minuta  elaborada  pelo  CSJT  que
substituirá a Resolução nº 63/2010 e decidiu:

I  –  oficiar  a  Presidência  solicitando  a  resposta  dada  pelo  TRT11 ao  CSJT
acerca da referida minuta e solicitar que, caso não seja dada a resposta, que
seja  expressamente  informada  a  realidade  das  Varas  dos  interiores  do
Amazonas na mesma, bem como que seja solicitado que não seja considerado
para fins estatísticos os anos de 2020 e 2021, visto que trata-se de período



excepcional  decorrente  da  pandemia  de  Covid-19  e  os  referidos  dados
repercutirão  de  forma  negativa  nas  Varas  do  TRT11,  bem como  que  seja
incluído um membro do Comitê Gestor na Comissão criada para este fim.

3) Aumento da comunicação direta das varas

A Juíza Gisele Lima sugeriu que seja criado um grupo de trabalho para que
sejam  elaborados  manuais  de  procedimentos  internos  das  atividades  das
Varas  do  Trabalho  do  TRT11,  com pelo  menos  2  servidores  de  Varas  de
Manaus, 2 de Varas de Boa Vista e 2 de Varas dos interiores, no mínimo.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I – deferir o pedido e determinar que os servidores Salim Queiroz e Lucas Vidal
ficarão responsáveis por debater junto com os demais diretores de secretaria
para que sejam indicados os servidores deste grupo a ser formado. O resultado
deverá ser trazido na próxima reunião.

4) Pedido realizado pelo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Parintins

A Coordenadora do Comitê informou que houve pedido do Juiz Titular da Vara
do Trabalho de Parintins de que o Comitê Gestor  atuasse para auxiliá-lo a
conseguir servidores à referida unidade judiciária, sob a alegação de que a
Vara  do  Trabalho  de  Parintins  está  com  número  defasado  de  servidores
lotados na mesma. 

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I  –  responder  à  solicitação  informando  que  foi  verificado  que  a  Vara  do
Trabalho de Parintins está com número equivalente aos dos servidores lotados
em outras Varas do interior e que, devido ao momento de reestruturação da
Justiça do Trabalho em andamento e à carência de servidores em geral, não
há como o Comitê Gestor solicitar o encaminhamento do pedido de lotação
realizado. A Juíza Gisele Lima encaminhará o ofício ao juiz solicitante. 

5  )    Fornecimento  de  equipamentos  aos  servidores  -  apresentação  do  
resultado da reunião do     Gabinete de Emergência     Covid-19  

O  juiz  Igo  Correia  informou  que  participou  da  última  reunião  do  Gabinete
Emergência Covid-19 e relatou ao Comitê que está em andamento a aquisição
de equipamentos de proteção, embora as placas de acrílico estejam instaladas
nas Vara; que tem que ser conversado com os juízes sobre as restrições e
condições de retorno, no sentido de acolhimento, e necessidade de compor a
maneira mais salutar e humana no momento; que atualmente, devido às novas
cepas e vacinação em andamento da população, não temos grupos de riscos,
bem como existem muitas incertezas dentro do cenário atual da pandemia e
responsabilidade  perante  a  equipe  e  público;  que  no  retorno  gradual  as
unidades retornarão e trabalhar com quantitativo de pessoas limitados; que foi



colocada a necessidade de retorno e divulgação de que estamos trabalhando,
inclusive em alguns setores do TRT. 

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I  – O juiz Igo Correia encaminhará a consulta para elaboração em conjunto
com a Amatra XI de levantamento das dificuldades e sugestões da primeira
instância quanto ao retorno gradual às atividades presenciais. 

6  ) Plano de Ação: apresentação dos resultados das pesquisas  

Considerando a  necessidade de elaboração  de um novo plano de  ação,  o
Comitê  promoveu  e  obteve  resultado  da  pesquisa  de  sugestões  junto  aos
magistrados e servidores do TRT11 para montar o plano de ação, tendo como
responsáveis o juiz Igo e o servidor Lucas Vidal.

Após exposição dos resultados da pesquisa pelo juiz Igo e debates, o Comitê
Gestor decidiu:

-  Capacitação:  A)  Habilitar  100%  dos  servidores  capital  e  interior;  B)
Ofício-circular para as Varas - Questionando quantos servidores não tem
token  e  sobre  a  necessidade  de  cursos  do  PJe  pela  EJUD;  C)  Oficiar
sugerindo oficinas para provas digitais, direito digital, LGPD e outros temas;
 
- Equipamentos: A) Modem para acesso à internet e telefone corporativo –
acesso ao teletrabalho e à sala de audiência; B) Kit multimídia completo em
todas as varas (Ver TRT 8);

- Saúde e Segurança do Trabalho Retorno – A) Fornecimento de EPI e
limpezas de ar condicionados aos que solicitaram;

-  Incentivar  o  Juízo  100%  Digital  com  identificação  no  PJe,  conforme
previsão  do  NAPE;  incentivar  a  criação  de  laboratório  de  inovação  e
inteligência  (Esap – 13794/2020). 

 
ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 25-6-2021,
às 10h, de forma virtual, através da plataforma Google Meet.

Manaus, 28 de maio de 2021.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas Vidal e pela Juíza Selma Thury.
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