
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 18ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data : 9/1/2018 
Horário: 13h
Local: Sala Multiuso

MEMBROS PARTICIPANTES: 

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

2) Carolina de Souza Lacerda Aires França – Juíza do Trabalho;
3) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
4) Djalma Monteiro de Almeida - Juiz do Trabalho;
5) Lucas de Menezes Vidal – Servidor;
6) Mauro Augusto Ponce de Leão Braga – juiz representante da Amatra

XI;
7) Paulo Jorge Botelho dos Santos – Servidor;
8) 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) Oferta de funções pelos administradores dos setores do TRT11

O juiz Djalma Monteiro de Almeida traz como sugestão aprimorar a forma atual
de oferecimento de funções disponíveis nos setores do Tribunal, incluindo os
gabinetes de desembargadores e varas do trabalho, devendo a oferta de vagas
conter  critérios  objetivos  e  passar  pelo  setor  de  pessoal  antes  de  ser
encaminhada diretamente aos servidores e magistrados.

Após debate, o Comitê Gestor decidiu:

I)  refletir  sobre  a  proposta  e  trazer  sugestões de efetivá-la  para  a  próxima
reunião.

2) Mandado de Segurança

O  juiz  Djalma  Monteiro  de  Almeida  traz  como  sugestão  entrar  com  um
mandado de segurança com a finalidade de que o Tribunal consiga nomear



servidores  constantes  na  lista  de  espera  do  concurso  realizado  para
preenchimento das vagas existentes no TRT11. 

Após debate, o Comitê Gestor decidiu:

I) não impetrar o mandado de segurança sugerido, em decorrência da ausência
de direito líquido e certo no que se refere à nomeação de servidores constantes
na lista de espera, fora das vagas previstas no edital.

3) Assistentes dos juízes substitutos

A Coordenada do Comitê  leu  a  resposta  da Corregedoria  encaminhada ao
Comitê Gestor.

Após  debate e considerando  que  não  há  mais  a  possibilidade  de
preenchimento das funções sugeridas pelos aprovados no concurso público,
bem como considerando que atualmente não há juízes substitutos volantes no
âmbito do TRT11, o Comitê Gestor decidiu:

I) retirar momentaneamente a proposta e sugerir o efetivo cumprimento do art.
3º da Resolução nº 8 da Corregedoria, através de ofício a ser encaminhado à
Presidência.

4) Ergonomia dos equipamentos

A  juíza  Gisele  Araújo  Loureiro  de  Lima  mostrou  o  resultado  da  pesquisa
realizada com os juízes de 1º grau por ocasião de realização da Jomatra,  no
que se refere à demanda por equipamentos ergonômicos.

Após debate, o Comitê Gestor decidiu:

I) oficiar a Presidência dando ciência do resultado da pesquisa, com ênfase nas
sugestões reiteradas por vários magistrados em pesquisa junto aos juízes de
1º  grau  por  ocasião  de  realização  da  Jomatra,  bem  como  sugerindo  a
adequação ergonômica, com contratação de fisioterapeuta para realizar uma
análise ergonômica em todas as unidades.

5) Substituição da juíza Jeane Karla

Considerando a transferência da juíza Jeanne Karla Ribeiro Bezerra para outro
regional, com a consequente saída do Comitê Gestor, após debate, o Comitê
Gestor decidiu:

I) elaborar edital de eleição para substituição da referida juíza e apresentá-lo
para análise na próxima reunião.

ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 20/2/2018,
às 14h, na Sala Multiuso.

Manaus, 9 de janeiro de 2018.



Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas de Menezes Vidal.
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