
   
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 

 
ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL  

 
Data : 17/10/2017  
Horário : 14h30min 
Local : Plenário da 1ª Turma do TRT da 11ª Região 
 
 
MEMBROS PARTICIPANTES:  
 

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

2) Ruth Barbosa Sampaio - Coordenadora Suplente do Comitê Gestor 
Regional 

3) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho 
4) Jeanne Karla Ribeiro Bezerra – Juíza do Trabalho 
5) Djalma Monteiro de Almeida - Juiz do Trabalho 
6) Salim José Maia de Queiroz – Servidor 

 
ABERTURA:  
 
 Palavras da Coordenadora do Comitê, desembargadora Fca. Rita A. 
Albuquerque, agradecendo a presença de todos na reunião e dando as boas-
vindas ao retorno do juiz Djalma Monteiro de Almeida. 

  
ASSUNTOS TRATADOS:  

 

 

1) Curso preparatório para servidores nomeados e do  quadro  

 

Após debate, o Comitê Gestor decidiu:  

 

I) verificar os custos e a dotação orçamentária para essa finalidade; 
 

II) elaborar um projeto que vise a qualificação dos servidores, especialmente no 
que se refere à operacionalização do sistema PJe-JT; 
 
III) elaborar minuta de alteração do plano de capacitação dos servidores; 
 

IV) solicitar da Chefe do Setor de Gestão de Pessoas, Sra. Socorro, a 
apresentação de relatório sobre a lotação dos servidores (área administrativa e 
judicial), observada a Res. 63/2010 e identificar os servidores das áreas de sua 
competência. 
 
 

2) Cumprimento do Plano de Ação  



 
Após debate, o Comitê Gestor decidiu:  
 
I) elaborar pesquisa junto aos juízes sobre interesse do primeiro grau ao 
Núcleo de Planejamento Estratégico, nos termos do item 1.1 do Plano de Ação 
(áreas de capacitação, equipamentos, ambiente de trabalho para alinhar ao 
planejamento estratégico do Tribunal e outros), o qual será entregue na 8ª 
JOMATRA pela Coordenadora do Comitê Gestor Regional. 
 

3) Alteração da jurisdição do TRT11  
 
O Juiz Djalma Monteiro de Almeida levantou questão sobre a possibilidade de 
alterar a jurisdição do TRT11, principalmente com relação às regiões 
circunvizinhas à Manaus.  
 
O Comitê Gestor decidiu:  
 
I) pesquisar acerca da viabilidade e das vantagens e desvantagens da referida 
alteração. 
 
 
4) Pauta Humanizada  
 
Foi verificado que, no que se refere à criação da Pauta Humanizada, o juiz 
Mauro Augusto Ponce de Leão Braga ficou encarregado de apresentar nesta 
reunião as informações advindas da Amatra XI, após consulta aos juízes para 
que indicassem critérios para implantação da Pauta Humanizada. 
 

A referida apresentação ficou prejudicada, face à sua ausência, eis que na 
presente data está ministrando o Curso Prático de Mediação aos servidores 
deste E. TRT11. 
 
5) Alteração do Ato Conjunto nº 001/2017/SGP-SCR  
 
O servidor Salim José Maia de Queiroz fez a leitura e a apresentação da 
minuta de alteração do do Ato Conjunto nº 001/2017/SGP-SCR. 
 

Após análise conjunta da referida minuta, o Comitê Gestor efetuou 
pequenas retificações na mesma e decidiu:  
 
I) aprová-la e encaminhá-la à Corregedoria e à Presidência do TRT11, para 
apreciação. 
 
6) Justiça Itinerante  
 
A juíza Gisele Araújo Loureiro de Lima apresentou a minuta da Resolução 
Administrativa elaborada para regulamentar requisitos mínimos de 
infraestrutura e segurança para magistrados e servidores na itinerância. 
 

Após análise conjunta da referida minuta, o Comitê Gestor efetuou 
pequenas retificações na mesma e decidiu:  
  
I) aprová-la e encaminhá-la à Corregedoria e à Presidência do TRT11, para 
apreciação. 



 

7) Audiência Pública  
 
Sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:  
  
I) designar a Audiência Pública para ocorrer no dia 24/11/2017, às 10 horas, no 
Auditório do Fórum Trabalhista de Manaus, com os seguintes temas: horário de 
audiência; tempo de espera das audiências; atendimento nas Varas; entre 
outros relacionados; 
 
II) que a Coordenadora do Comitê Regional, durante a 8ª JOMATRA, convidará 
aos juízes a participarem da Audiência Pública; 
 
III) solicitar à ASCOM a elaboração das artes e confecção dos convites, folders 
e banners, os quais serão aprovados pela presidente desta Comissão antes do 
envio aos destinatários; 
 
IV) expedir ofício convidando a participação dos seguintes órgãos/entes: 
Ministério Público do Trabalho; Associação dos Advogados Trabalhistas; 
Sindicatos Petroleiro, Bancário e do Transporte, Ministério do Trabalho, 
Auditores do Trabalho, Procuradoria do INSS; Procuradoria do Estado: 
Procuradoria do Município; Procuradoria da Fazenda Nacional; Federação das 
Indústrias; Federação do Comércio; 
 
V) que a juíza Jeanne Karla Ribeiro Bezerra apresentará o projeto da 1ª 
Audiência Pública à Presidente do TRT11. 
 

8) Plano de Ação:  

 

Sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu:  
  
I) apresentar o Plano de Ação elaborado por este Comitê durante a 8ª 
JOMATRA, devendo a Presidente deste TRT ser comunicada, 
antecipadamente, sobre a referida apresentação. 
  
ENCERRAMENTO  

 

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e 
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 7/11/2017, 
às 14h30min , no Plenário da 1ª Turma do TRT da 11ª Região, ocasião em que 
serão apreciadas formas de colocar em prática os itens do Plano de Ação 
ainda não iniciados, além de outros temas a serem definidos. 
 

Manaus, 17 de outubro de 2017. 
 

Fca. Rita A. Albuquerque  
Coordenadora do Comitê Gestor Regional 

 
Ata redigida pelos servidores Salim José Maia de Queiroz e Lucas de Menezes Vidal. 


