
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO

ATA DA 22ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

Data: 24/7/2018 
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) Alexandro Silva Alves – juiz representante da Amatra XI;
4) Djalma Monteiro de Almeida - Juiz do Trabalho; 
5) Lucas de Menezes Vidal – Servidor;
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.

 

ASSUNTOS TRATADOS:

1) Assistentes dos juízes substitutos

A Corregedoria encaminhou cópia da proposta de criação de um Grupo de
Assistentes  formulada  pela  Corregedoria,  conforme  estipulado  na  reunião
anterior.

Após análise do referido projeto e debate sobre o tema, o Comitê Gestor
decidiu:

I)  analisar  melhor  a  minuta  entregue,  para  posteriores  sugestões  à
Corregedoria,  dentre  elas  a  alteração  do art.  2º  para  fazer  constar  que os
“assistentes poderão elaborar minutas de sentenças (...)”;

II) trazer as sugestões para debate na próxima reunião.

2) Audiência Pública



A Coordenadora apresentou o edital elaborado pela juíza Carolina de Souza
Lacerda Aires França e pela  Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa
sobre a audiência pública com o tema “Violências no trabalho. Enfrentamento e
superação”. 

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu: 

I) as juízas Carolina de Souza Lacerda Aires França e Gisele Araújo Loureiro
de  Lima  entrarão  em  contato  com  a  Secretaria  de  Ação  Social  e  órgãos
similares,  para  obtenção  de  informações  acerca  das  ações  voltadas  a
violências  no  trabalho,  ao  trabalho  infantil  e  contra  discriminação  de
determinados  grupos,  para  verificarem  a  possibilidade  de  incluir  a  referida
Secretaria na Audiência Pública.

3) Resolução Administrativa nº 053/2017 – cadastro de peritos

A juíza  Gisele Araújo Loureiro de Lima  Coordenadora informou que algumas
Varas do Trabalho não estão observando o cadastro de peritos disponível no
site do Tribunal – CPTEC - e regulamentado pela Resolução Administrativa nº
053/2017. 

Após debate sobre o tema, o Comitê Gestor decidiu que:

I)  encaminhará  ofício  à  Corregedoria  sugerindo que seja  recomendado aos
juízes o cumprimento do art. 6º da Resolução Administrativa nº 053/2017 e do
Art. 156, § 1º, do CPC.

4) Banco de horas dos servidores

O servidor Lucas de Menezes Vidal sugeriu que seja regulamentado o banco
de  horas  dos  servidores  criado  pelo  Ato  nº  49/2018/SGP,  uma  vez  que  o
referido Ato regulamenta a utilização do Ponto 2.0, que funciona através da
criação  de  um  banco  de  horas,  porém  não  há  regulamentação  quanto  à
utilização  do  saldo  positivo  por  parte  dos  servidores  que  o  possuam,  nos
termos da resolução nº 204 do CSJT, de 25 de agosto de 2017.

O Comitê Gestor decidiu:

I) que refletirá sobre a sugestão e a debaterá na próxima reunião.

5) Execução de atos de execução pelos oficiais de justiça

O juiz Djalma Monteiro de Almeida e o servidor Salim José Maia de Queiroz
sugeriram  que  seja  permitido  aos  oficiais  de  justiça  que  efetuem  atos  de
execução, como consultas ao Bacen e ao Renajud, para efetivarem o ato de
penhora, como é realizado em outros tribunais, bem como a proibição de uso
de redes sociais e outros sites durante o horário de trabalho

O Comitê Gestor decidiu:

I) que refletirá sobre a sugestão e a debaterá na próxima reunião.



6) Servidores do Núcleo de Distribuição

O servidor Lucas de Menezes Vidal sugeriu que seja dada prioridade à lotação
de  servidores  bacharéis  em Direito,  em especial  daqueles  com experiência
advocatícia,  para  o  Núcleo  de  Distribuição,  responsável  pela  tomada  das
reclamatórias verbais.

O Comitê Gestor decidiu:

I) que refletirá sobre a sugestão e a debaterá na próxima reunião.

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, 24 de julho de 2018.

Fca. Rita A. Albuquerque 
Coordenadora do Comitê Gestor Regional

Ata redigida pelo servidor Lucas de Menezes Vidal.
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