
                                            JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 33ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 25-6-2021
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) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
5) Igo Zany Nunes Corrêa – Juiz do Trabalho;
6) Lucas de Menezes Vidal – Servidor;
7) Salim José Maia de Queiroz  – Servidor;
8) Selma Thury Vieira Sá Hauache  – Juíza do Trabalho.

ABERTURA: 

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

 
ASSUNTOS TRATADOS:

1) Reestruturação da Justiça do Trabalho

A  Coordenadora do Comitê  informou que a Amatra XI está atuando junto à
Anamatra acerca do tema.

O Dr. Igo  acrescentou que a Amatra XI está sustentando junto à Anamatra a
situação das Varas do Trabalho do Norte e que a atuação delas é essencial
para o acesso à justiça nos interiores do Estado do Amazonas.

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  –  cancelar  o  envio  do  ofício  anterior  à  Presidência  e  aguardar  o
posicionamento da Anamatra em âmbito oficial;



II  –  oficiar  a  Presidência  solicitando  que  seja  compartilhada com o Comitê
Gestor  qualquer  informação  que  chegue  à  Presidência  acerca  da
reestruturação da Justiça do Trabalho.

2)  alteração  da  Resolução  Administrativa  nº     100/2016  (composição  do  
Comitê)

A Coordenadora do Comitê questionou se o aumento do número de membros
do  Comitê  Gestor  é  realmente  necessário  e  o  quanto  isto  pode  realmente
contribuir para a discussão.

O Comitê Gestor debateu a respeito e decidiu:

I – analisar na próxima reunião as alterações feitas nesta reunião.

3  ) Plano de Ação: apresentação dos resultados das pesquisas  

Após debate a respeito, o Comitê Gestor decidiu:

I – os juízes Igo e Gisele apresentarão o modelo do novo Plano de Ação na
próxima reunião.

4  ) Aumento da comunicação direta das varas  

Os  servidores  Salim  Queiroz  e  Lucas  Vidal  informaram  que  enviaram  a
sugestão no grupo dos diretores e não foram obtidos resultados satisfatórios.

A Juíza Gisele Lima sugeriu que o grupo de trabalho sugerido na outra reunião
seja composto por diretores escolhidos pelo Comitê Gestor.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I  – deferir  o pedido e determinar que os servidores  Angélica Ramos, Salim
Queiroz e Lucas Vidal ficarão responsáveis por formar este grupo, que atuará
junto ao Comitê Gestor, bem como para definirem o que caberá a este grupo.
O resultado deverá ser trazido na próxima reunião.

5  )   Metas das Varas dos interiores  

A  Coordenadora  do  Comitê  informou  que  optou  por  não  enviar  o  ofício
determinado na 31ª Reunião, uma vez que entende ser melhor que o tema ser
melhor debatido pelo Comitê.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I – decidir na próxima reunião.



6.     Sugestão de pauta recebidas via e-mail  

6.1 Trâmite de processos físicos.

O comitê analisou o pedido recebido via e-mail e verificou que tal pedido ficou
prejudicado  com  o  ato  de  retorno  do  trabalho  presencial,  razão  pela  qual
decidiu:

I – se abster do debate e enviar a presente ata ao solicitante.

6.2 Comunicação de  problema com os bancos e apresenta sugestão de
solução 

O comitê analisou o pedido recebido via e-mail e decidiu:

I – oficiar a presidência solicitando a cópia do ajuste feito com aos bancos;

II – enviar e-mail à Setic, para que seja verificada a possibilidade de realização
do solicitado e do risco na realização do mesmo, encaminhando a solicitação
em anexo. 

6.3 Inclusão de push em todos os sistemas nos quais chegam demanda
para as varas.

Após debate, o Comitê decidiu:

I - enviar e-mail à Setic, para que seja verificada a possibilidade de realização
do solicitado, encaminhando a solicitação em anexo. 

6.4 Contador de Prazos e disponibilizado para os usuários internos do
tribunal um serviço de encurtador de links e geração de QRCode.

Após debate, o Comitê decidiu:

I - enviar e-mail à Setic, para que seja verificada a possibilidade de realização
do solicitado, encaminhando a solicitação em anexo e, a título de exemplo, o
link http://sigcon.seplan.mt.gov.br/calcula_prazo.php 

 
ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 30-7-2021,
às 10h, de forma virtual, através da plataforma Google Meet.

Manaus, 25 de junho de 2021.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas Vidal.
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