
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 20ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 10/4/2018 
Horário: 14h
Local: Sala Multiuso

MEMBROS PARTICIPANTES: 

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

2) Gisele Araújo Loureiro de Lima – Juíza do Trabalho;
3) Djalma Monteiro de Almeida - Juiz 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.

 

LEVANTAMENTO DOS ASSUNTOS PENDENTES:

1) Contatar com a secretária da Corregedoria do Eg. TRT da 11ª Região a
respeito do Projeto relativo aos assistentes dos juízes substitutos;

2) Substituição da Magistrada Jeanne Karla no Comitê Gestor Regional;

3)  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,  conforme item 4 da Ata  da 18ª
Reunião deste Comitê.

Após o debate, o Comitê Gestor decidiu:

a)  Publicar  o  edital  de  eleição para  substituição da Juíza  Jeanne Karla  no
Comitê Gestor Regional.

b)  Solicitar  da  Presidência  o  andamento  da  matéria  constante  do  DP-
6672/2017, que trata da minuta de alteração da regulamentação da Justiça
Itinerante;



c) Oficiar a Secretária da Corregedoria Regional sobre a remessa da minuta
sobre a proposta da criação do Núcleo de Assistentes.

ASSUNTOS TRATADOS:

1) Minuta apresentada pelo Núcleo de Apoio à Execução

O  Comitê  entende  que,  com  relação  à  minuta  apresentada  pelo  NAE,  há
normas que criam rotinas de natureza obrigatória e vinculantes aos juízes de 1º
Grau, situação que contraria a autonomia e o poder diretivo da condução das
execuções pelo magistrado, de forma que recomenda a retirada de tais normas
da proposta e, por serem de grande valia, que sejam apresentadas como boas
práticas. 

Após o debate, o Comitê Gestor decidiu:

Oficiar a Presidência do Eg. TRT da 11ª Região informando que este Comitê
contatou o SDMJ a respeito da minuta apresentada pelo NAE (DP 110/2017),
tendo este apresentado uma contra-minuta, inclusive com propostas de nova
redação, posicionando-se contrário à vinculação, conforme minuta que deve
ser encaminhado como anexo.

2)  Indicação  de  representante  para  acompanhar  as  questões
orçamentárias:

O Comitê indica o magistrado Djalma Monteiro de Almeida como representante
nas tratativas para o orçamento de 2019, conforme requerimento do e-Sap.
DP- 3653/2018.

Após o debate, o Comitê Gestor decidiu:

Oficiar  a  Presidência  do  Eg.  TRT  da  11ª  Região  indicando  o  nome  do
magistrado escolhido.

ENCERRAMENTO

A Coordenadora encerrou as atividades agradecendo a presença de todos e
informando  que  a  data  da  próxima  reunião  do  Comitê  será  definida  em
momento posterior.

Manaus, 10 de abril de 2018.

Fca. Rita A. Albuquerque

Coordenadora do Comitê Gestor Regional

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