
   
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO 

 
ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL  

 
Data : 7/11/2017  
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) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho 
3) Jeanne Karla Ribeiro Bezerra – Juíza do Trabalho 
4) Salim José Maia de Queiroz – Servidor 

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

  
ASSUNTOS TRATADOS: 
 
 
1) Curso preparatório para servidores e juízes  
 
A Coordenadora do Comitê, desembargadora Fca. Rita, consultou o 
desembargador Dr. David Alves de Melo Júnior, Diretor da Escola Judicial do 
E. TRT11, sobre a possibilidade de realizar um curso sobre a reforma 
trabalhista, que entrará em vigor a partir do dia 11 do corrente mês, para juízes, 
diretores de Varas e assessores de juiz e gabinetes, o que foi recebido de bom 
grado.  

Diante disto, a Coordenadora do Comitê entrou em contato com o Dr. Aldemiro 
Dantas, juiz aposentado, e indagou sobre a disponibilidade para a realização 
do aludido curso, o qual ficou de apresentar um roteiro de aulas para atender 
às necessidades prementes do Tribunal.   

Ademais, a Coordenadora do Comitê participou aos membros do Comitê o teor 
do ofício nº 019/2017/15ª VTM, tendo sido deliberado encaminhar resposta ao 
juiz titular da Vara a respeito da implementação de medidas efetivas, de caráter 
compulsório, à capacitação de servidores para atuarem no PJe. 

 



 
2) Pesquisa de opinião com os magistrados  
A juíza Gisele Araújo Loureiro de Lima apresentou o resultado de uma 
pesquisa de opinião feita com os magistrados, durante a realização da 
JOMATRA, tendo como tema os interesses do 1º Grau acerca das seguintes 
áreas: capacitação, equipamentos, saúde e segurança do trabalho pauta e 
humanizadas e outros. 
 
Após debate, o Comitê Gestor decidiu:  
 
I) contactar a SETIC para criar uma plataforma e cadastrar os membros deste 
Comitê no sistema ESAP; 

II) apresentadas as sugestões, relativamente à implementação, fazer uma 
avaliação quanto à prioridade de cada uma das sugestões, o que não há mais 
tempo para avaliação ainda este ano; 

III) convidar o Capitão Ailton, chefe da segurança, a comparecer à próxima 
reunião para deliberar sobre possível projeto de segurança para os juízes de 1º 
grau. 

 
3) Audiência Pública  
 
Considerando que até a presente data não houve manifestação expressa da 
Presidência do E. TRT11 sobre a realização da Audiência Pública e não 
havendo tempo hábil para implementá-la, este Comitê delibera por retomar a 
iniciativa para o 1º trimestre de 2018. 
 
4) Informações da Presidência  
 
Tendo em vista a impossibilidade de prosseguimento do Plano de Ação por 
ausência de resposta da presidência, o Comitê Gestor decidiu solicitar 
informações da presidência do E. TRT 11 sobre as minutas enviadas que 
tratam do SOS, da Intinerância, da Audiência Pública e do Núcleo de Apoio ao 
Primeiro  Grau, que trata do assistente de juiz substituto. 
 
5) Transferência da Juíza Jeanne Karla Ribeiro Beze rra para outro 
Regional  
 
Tendo em vista a transferência da juíza Jeanne Karla Ribeiro Bezerra para 
outro Regional, o Comitê Gestor decidiu realizar novo processo eletivo, para 
substituição da referida juíza, no início do ano de 2018.  

Finalmente, os membros do Comitê  transmitem à juíza Jeanne Karla Ribeiro 
Bezerra seus cumprimentos e homenagens pela incomensurável contribuição 
às atividades deste Comitê, desejando-lhe o prosseguimento de uma carreia 
profícua judicante.  

ENCERRAMENTO 
 



A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e 
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 9/1/2018, 
às 10h , no Plenário da 1ª Turma do TRT da 11ª Região. 
 
Manaus, 7 de novembro 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. 


