
   

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 

 

ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL 

Data:  20.6.2017  

Horário:  14h  

Local:  Sala Multiuso do TRT da 11ª Região  

 

PAUTA:  

1) Aplicação do orçamento; 
2) Plano de Ação; 
3) Audiência Pública; 
4) Resolução nº 219/16 do CNJ 
5) O que houver. 

 

MEMBROS PARTICIPANTES:  

1) Antonio Alencar Moreira (por videoconferência) 

2) Carolina de Souza Lacerda Aires França  

3) Francisca Rita Alencar Albuquerque 

4) Gisele Araújo Loureiro de Lima 

5) Jeanne Karla Ribeiro Bezerra 

6) Lucas de Menezes Vidal 

7) Luis Claudio dos Santos Correa 

8) Márcia Nunes da Silva Bessa 

9) Nereida Martins Lacerda 

10) Ruth Barbosa Sampaio 

11) Salim José Maia de Queiroz 

12) Sandro Nahmias Melo 

 
ABERTURA:  

Palavras da Coordenadora do Comitê, desembargadora Francisca Rita 
Alencar Albuquerque, agradecendo a presença de todos na reunião e 
dando as boas vindas aos novos membros do Comitê, a juíza Gisele 
Araújo Loureiro de Lima e o servidor Lucas de Menezes Vidal. 



Foi feito um agradecimento especial à desembargadora Márcia Nunes 
da Silva Bessa e à servidora Nereida Martins Lacerda, sendo ressaltada 
a imensa contribuição das duas para o Comitê Gestor Regional no 
tempo em que fizeram parte do mesmo. 

 

ASSUNTOS TRATADOS:  

 

1) Estudo da aplicação do orçamento :  

A Coordenadora informou que o orçamento 2017/2018 já foi aprovado e 
ressaltou a importância da realização de um estudo para a verificação da parte 
do orçamento disponível para o 1º grau do Tribunal Regional do Trabalho da 
11ª Região. 

O servidor Antonio Alencar Moreira sugeriu que seja separada uma parte do 
orçamento para os gastos suplementares com as itinerâncias que serão 
realizadas nos interiores de Roraima.  

 

 Deliberação : a juíza Carolina de Souza Lacerda Aires França 
ficou encarregada de realizar o estudo sobre a parte do orçamento disponível 
para o 1º grau, inclusive quanto à possibilidade de utilização de recursos com 
os gastos suplementares das itinerâncias que serão realizadas nos interiores 
de Roraima e do Amazonas. 

 
2) Plano de Ação :  

A Coordenadora informou a necessidade de realização de análise aprofundada 
do Plano de Ação criado, bem como da realização de propostas de melhoria do 
mesmo e de adequação para realização das pendências existentes. 

A juíza Gisele Araújo Loureiro de Lima informou a importância da colaboração 
da Escola Judicial do TRT11 para a efetiva realização do Plano de Ação e 
sugeriu que o Comitê atuasse em conjunto com a Escola Judicial. 

 Deliberação : a juíza Gisele Araújo Loureiro de Lima ficou 
encarregada de analisar o Plano de Ação e de verificar a possibilidade de 
criação de novas propostas, inclusive com a integração com a Escola Judicial, 
conforme sugerido. 

- Observação : por problemas na comunicação por videoconferência, o servidor 
Antonio Alencar Moreira não pôde mais acompanhar a reunião. 

 

3) Audiência Pública :  

A Coordenadora ressaltou a importância de ser realizada uma audiência 
pública para a obtenção de melhorias para o 1º grau da justiça deste Tribunal. 

 

 



Deliberações :  

I) realizar a 1ª audiência pública organizada pelo Comitê no dia 
15/9/2017;  

II) o juiz Sandro Nahmias Melo ficou encarregado de elaborar o projeto 
de realização da referida audiência pública e a juíza Jeanne Karla Ribeiro 
Bezerra ficou encarregada de presidir a Audiência Pública. 

 

- Observação:  por motivos pessoais, a Coordenadora se retirou da reunião, 
ocasião em que a Coordenadora Suplente, desembargadora Ruth Barbosa 
Sampaio, passou a presidir a reunião. O juiz Sandro Nahmias Melo e o servidor 
Luiz Cláudio dos Santos Corrêa também se retiraram da reunião. 

 

4) Resolução nº 219 do CNJ:   

A Coordenadora Suplente ressaltou a importância do cumprimento imediato da 
Resolução nº 219 do CNJ, mesmo com todas as dificuldades envolvidas, e 
informou a necessidade de realocação de funções do 2º para o 1º grau. 

 Deliberações :  

I) a juíza Jeanne Karla Ribeiro Bezerra realizará um estudo das funções 
do 2º grau do TRT 11 e verificar alternativas para municiar todas as varas da 
capital com função FC3 ou FC4, conforme possível;  

II) o encaminhamento das seguintes propostas destinadas ao 2º grau do 
TRT 11:  

a) reduzir de 10 para 8 o número de servidores dos gabinetes; 

b) reduzir para de 10 para 7 o número de servidores das Turmas, do 
Pleno e da Secretaria Judiciária;  

c) dar prioridade para lotação de novos servidores nas varas das 
capitais, de modo que a lotação de servidores no 2º grau só comece a ocorrer 
quando todas as varas das capitais tenham 14 servidores mais 1 segurança 
cada;  

d) realizar um estudo prévio para ver a real necessidade de cada vara 
dos interiores e a melhor forma de realizar a lotação de servidores nessas 
varas. 

 
5) Questionário online aberto a servidores e juízes qu e atuam no 1º 

grau:   

O servidor Lucas de Menezes Vidal sugeriu que o Comitê crie um questionário 
online específico para servidores e magistrados, de forma a obter sugestões 
que auxiliem o Comitê em seu propósito. 

 



Deliberações : a juíza Carolina de Souza Lacerda Aires França ficou 
encarregada de criar o referido questionário e de entrar em contato com o 
SETIC para que o mesmo seja disponibilizado via online para servidores e 
magistrados. A disponibilização será realizada em um período específico a ser 
determinado pela juíza Carolina de Souza Lacerda Aires França. 

 
6) Encerramento :  

A desembargadora Ruth Barbosa Sampaio encerrou as atividades 
agradecendo a presença de todos e informando que a próxima reunião do 
Comitê será realizada no dia 8/8/2017, às 14 h, na Sala Multiuso do TRT da 
11ª Região. 

Deliberação : a) Encaminhar aos membros do Comitê cópia da presente 
Ata.  

 

Manaus, 20 de junho de 2017. 

 

Lavrei a presente Ata.  

Lucas de Menezes Vidal 

Membro do Comitê Gestor Regional 


