
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 19ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 13/3/2018 
Horário: 14h30min
Local: Sala Multiuso

MEMBROS PARTICIPANTES: 

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

2) Ruth  Barbosa  Sampaio  –  Desembargadora  suplente  da
Coordenadora do Comitê Gestor Regional; 

3) Carolina de Souza Lacerda Aires França – Juíza do Trabalho;
4) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
5) Afrânio Roberto Pinto Alves Seixas – juiz representante da Amatra XI;
6) Lucas de Menezes Vidal – Servidor;

PARTICIPANTE EXTERNA:
 

1) Neila Hagge Belone de Medeiros - Diretora da Corregedoria.

ABERTURA: 

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

 
ASSUNTOS TRATADOS:

1) Assistentes dos juízes substitutos

A juíza Carolina de Souza Lacerda Aires França trouxe à tona a discussão
sobre a reimplantação da minuta da Resolução Administrativa de criação do
cargo  de  Assistente  dos  Juízes  Substitutos  e  convidou  a  Diretora  da
Corregedoria, Sra. Neila Hagge Belone de Medeiros, a participar da presente
reunião e a apresentar a perspectiva da Corregedoria acerca do tema.

Após apresentação da referida Diretora da Corregedoria e debate sobre o
tema, o Comitê Gestor decidiu:

I) que a Diretora da Corregedoria encaminhará, via e-mail,  ao Comitê Gestor a proposta do
Núcleo de Assistentes formulada pela Corregedoria, que será apreciada pelo Comitê Gestor na
próxima reunião.

2) Resolução do NAE



A Coordenadora  informou ao  Comitê  Gestor  sobre  a  minuta  de  Resolução
Administrativa elaborada pelo Núcleo de Apoio à Execução (NAE) e enviada ao
Pleno,  que  aborda  sobre  o  projeto  de  vinculação  da  Seção  de  Oficiais  de
Justiça do TRT11 ao NAE, bem como afirmou ter intenção de ouvir os Oficiais
de Justiça antes de tomar uma decisão sobre o assunto e trouxe o tema ao
Comitê Gestor por entender que o tema está dentro de sua competência.

Após debate sobre o assunto, o Comitê Gestor decidiu: 

I)  oficiar  aos Oficiais  de Justiça,  através do chefe da  Seção de Oficiais  de
Justiça,  para  que  se  manifestem  acerca  da  referida  minuta  de  Resolução
Administrativa, no prazo de 10 dias.

3) Justiça Itinerante

Após debate sobre o assunto, o Comitê Gestor decidiu:
 
I)  que a Coordenadora entrará em contato com a Secretaria da Presidência
para  tomar  ciência  do  andamento  da  minuta  de  Resolução  Administrativa
elaborada pelo Comitê Gestor e encaminhada à Presidência, que regulamenta
os  requisitos  mínimos  de  infraestrutura  e  segurança  para  magistrados  e
servidores na itinerância.

4) Edital de substituição da juíza Jeane Karla

O  servidor  Lucas  de  Menezes  Vidal  apresentou  a  minuta  de  edital  para
substituição da juíza Jeanne Karla Ribeiro Bezerra, que saiu do Comitê Gestor
em decorrência de transferida para outro regional.

Após debate, o Comitê Gestor decidiu:

I) acolher a minuta apresentada e publicar o edital de eleição para substituição
da referida juíza, com as seguintes datas:
- período de inscrição: 26 de março a 6 de abril de 2018;
- período de votação: de 9 a 13 de abril do corrente ano.

5) Integração do Comitê na elaboração do orçamento do TRT11

A Coordenadora suscitou a participação do Comitê Gestor na elaboração do
orçamento do tribunal.

Após debate, o Comitê Gestor decidiu:

I) oficiar à Presidência do Tribunal para que, quando for elaborar o orçamento
do TRT11, o Comitê Gestor seja convidado a participar ativamente da referida
elaboração, uma vez que é da competência e de interesse deste Comitê.

ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando que a próxima reunião do Comitê será realizada no dia 10/4/2018,
às 14h30min, na Sala Multiuso.



Manaus, 13 de março de 2018.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas de Menezes Vidal.
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