
                                            JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 34ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 27-8-2021
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) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
4) Igo Zany Nunes Corrêa – Juiz do Trabalho;
5) Lucas de Menezes Vidal – Servidor;
6) Selma Thury Vieira Sá Hauache  – Juíza do Trabalho;
7) 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)

O Comitê Gestor debateu a respeito e decidiu:

I  – não alterar a composição do Comitê neste momento em decorrência da
representatividade existente e o maior acesso dado a todos via e-mail.

2) Plano de Ação

Os juízes Igo e Gisele apresentaram o modelo do novo Plano de Ação.

Após debate a respeito, o Comitê Gestor decidiu aprovar o Plano de Ação
proposto e:



I  –  oficiar  a  presidência  indagando  a  respeito  das  atividades  e  ações  já
desenvolvidas pela Comissão de Inovação e também se já foi feito algum ato
acerca do Núcleo de Justiça 4.0 Resolução Nº 385 de 6-4-2021;

II  -  oficiar  a  presidência  informando  que  alguns  magistrados  e  servidores
informaram ter  interesse em participar  da governança do Tribunal  de forma
mais ativa, atuando em Comissões e Comitês, enviando a lista em anexo;

III  -   oficiar  a  presidência  sugerir  que  sejam efetivados  convênios  com as
instituições públicas (TJ,  TRE, Igrejas, Cartórios,  Forças armadas,  etc)  para
auxílio durante as itinerâncias nos interiores do Estado do Amazonas;

IV -  oficiar a presidência  sugerir que seja  designado  um juiz Supervisor para
coordenar o NUPEMEC e os CEJUSCs, sobretudo no sentido de uniformizar a
atuação dos Cejuscs.

3) Grupo de Trabalho formado pelos Diretores

O servidor Lucas Vidal informou que os diretores de Vara Queiliane e Marcel se
voluntariam  a  participar  do  grupo.  
As juízas Gisele e Selma informaram que os respectivos diretores de suas
varas, Neucivane e Marcelo também possuem interesse em participar.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I – formar o Grupo de Trabalho composto pelos servidores mencionados e os
membros  do  Comite Angélica  Ramos, Lucas  Vidal  e  Salim  Queiroz f,  que
deverão organizar o plano de trabalho e apresentá-lo na próxima reunião.

4)   Cláusula de barreira  

O juiz Igo  informou que está  em trâmite  no  Tribunal  matéria  relacionada à
estipulação de cláusula de barreira à remoção de servidores em decorrência de
movimentação de juízes,  sendo que os magistrados de 1º  Grau não foram
consultados a respeito.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I – que os juízes Igo e Gisele farão uma consulta junto aos demais magistrados
de 1º grau acerca da concordância ou discordância com a relativa cláusula de
barreira e apresentarão o resultado 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 – deixar para decidir após a elaboração do plano de reestruturação da Justiça
do Trabalho.

6)     Solicitações feitas à Setic   acerca das s  ugest  ões   de pauta   anteriormente  
recebidas via e-mail

O servidor Lucas informou que não houve resposta ao e-mail enviado à Setic.

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I –  oficiar a Setic solicitando resposta ao e-mail anteriormente enviado.

7)     Nova   s  ugestão de pauta   relacionada ao sistema e-Carta  

O servidor Lucas apresentou a sugestão de pauta apresentada pelo servidor
Marcel Melo

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:

I – oficiar a Presidência informando que o convênio relacionado ao sistema e-
Carta não está sendo cumprido em sua integralidade pelos Correios na capital
e nos interiores, uma vez que as notificações negativas estão sendo devolvidas
para as Varas do Trabalho de forma física e não anexadas junto ao sistema.

 
ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 1-10-2021,
às 10h, de forma virtual, através da plataforma Google Meet.

Manaus, 27 de agosto de 2021.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas Vidal.
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