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Apresentação
Chega ao fim a nossa gestão. Aproveito a 

oportunidade para fazer um breve balanço das 
principais ações implementadas ao longo destes 
dois anos e os desafios enfrentados, especial-
mente em razão da redução orçamentária, mas 
que não foi óbice para a execução de importan-
tes projetos para engrandecimento do TRT11. 

Ao longo do período em que estive à frente 
da presidência busquei desempenhar, da melhor 
maneira, a função mais desafiadora de minha 
carreira, ofício que não integra a capacitação dos 
magistrados. Foi um período de grande aprendi-
zado, descobertas e abdicações. Por muitas ve-
zes foi necessário sacrificar projetos pessoais, o 
convívio familiar, para me dedicar a esse traba-
lho.

As responsabilidades foram grandes, mas 
com o apoio dos colegas e o engajamento dos 
servidores, a árdua tarefa foi mais fácil. Aqui 

aproveito para expressar os mais sinceros agra-
decimentos à colaboração e generosidade dos 
meus colegas e o comprometimento da equipe 
de servidores que me auxiliou na proposta de 
bem administrar e me permitir chegar ao final da 
administração com o sentimento de dever cum-
prido.

Espero que esse trabalho tenha contribuído 
para o engradecimento e a valorização da nos-
sa Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima. 
Que eventuais erros não sejam creditados à falta 
de compromisso com esta Instituição que tanto 
prezo. Tenho consciência que dediquei a melhor 
parte de mim para garantir a excelência na minha 
administração.

Aos magistrados, servidores, terceirizados, 
parceiros e demais auxiliares, meu muito obriga-
da!
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Início de novos desafios à frente do TRT11

Os novos dirigentes do Tribunal Regional 
do Trabalho da 11ª Região - Amazonas e Ro-
raima (TRT11), eleitos para o biênio 2016/2018, 
tomaram posse em solenidade realizada no dia 
15 de dezembro de 2016, no auditório do Fórum 
Trabalhista de Manaus.

Os desembargadores Eleonora de Souza 
Saunier, Jorge Alvaro Marques Guedes e Auda-
liphal Hildebrando da Silva assumiram, respec-
tivamente, os cargos de presidente, vice-presi-
dente e corregedor regional. A cerimônia contou 
com a presença da ministra do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), Maria Helena Mallmann, re-
presentando o ministro-presidente Ives Gandra 
Martins Filho.

Em discurso, a presidente empossada 
do TRT11, desembargadora Eleonora de Souza 
Saunier, falou sobre os desafios do novo biênio e 
reforçou que a administração dará continuidade 
a todo o trabalho em busca da melhoria da orga-
nização e na excelência da prestação jurisdicio-
nal, prosseguindo com as obras de construção 
e reforma das unidades da Justiça do Trabalho 
da 11ª Região. “A presidência traçará estratégias 
para o bom andamento de todas as frentes de 
trabalho, que sabemos, não são poucas, para que 
a Justiça do Trabalho continue enfrentando com 
coragem, imparcialidade e justiça as demandas 
submetidas ao seu crivo, ultimando o fortaleci-
mento do nosso regional e a modernização da 
nossa Justiça Trabalhista”, destacou.

Posse dos dirigentes do biênio 2016/2018
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Natural da cidade de Parintins, no 
Amazonas. Graduada em Direto pela Uni-
versidade Federal do Amazonas, em 8 de 
agosto de 1980 e pós-graduada em Direi-
to do Trabalho e Previdenciário em 2003, 
pelo Centro Integrado de Ensino Superior 
do Amazonas - CIESA. Em 10 de outubro de 
1984, aos 26 anos de idade, foi empossada 
juíza substituta no TRT11. Sendo designa-
da por diversas vezes para presidir as então 
Juntas de Conciliação e Julgamento (JCJ) 
de Manaus, Parintins, Itacoatiara e Porto 
Velho/RO, esta última ainda sob a jurisdição 
da 11ª Região. Em 3 de agosto de 1987 foi 
promovida, por antiguidade, para exercer o 
cargo de Presidente da JCJ de Itacoatiara. 
Removida, por permuta, a pedido, em 7 de 
janeiro de 1988, da Presidência da JCJ de 
Itacoatiara para a JCJ de Parintins.

Em 9 de maio de 1994 foi removida, 
a pedido, para a Presidência da 11ª JCJ de 
Manaus e, posteriormente, designada para 
a 4ª JCJ de Manaus. Nesse período foi inú-
meras vezes convocada para compor o Tri-
bunal Pleno. Em 9 de fevereiro de 2000, as-
sumiu a titularidade da Vara do Trabalho de 
Parintins, onde permaneceu até ser promo-
vida a Desembargadora do Trabalho, pelo 
critério de merecimento, em março de 2010. 
Em 10 de outubro de 2012 foi eleita a pri-
meira Corregedora do Tribunal Regional do 
Trabalho da 11ª Região, biênio 2012/2014. 
Integrou a 1ª Turma deste Regional, biênio 
2014/2016. Em 14 de setembro de 2016, em 
sessão administrativa do Tribunal Pleno, foi 
eleita por unanimidade, presidente do TRT 
da 11ª Região, biênio 2016/2018.

Perfil da Presidente
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D e s t a q u e s

TRT11 recebe Selo Diamante por 
excelência na gestão da informação

2018

Da esquerda para direita, o conselheiro do CNJ, 
Fenando Mattos, o presidente do STF, ministro  Dias 
Toffoli, e a presidente do TRT11, desembargadora 
Eleonora de Souza Saunier

Em 2018, o Tribunal Regional do Trabalho 
da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11) 
recebeu o Selo Justiça em Números no mais alto 
grau, na categoria Diamante. O prêmio é conce-
dido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
em reconhecimento aos tribunais que mais se 
destacaram na produção, gestão, organização e 
disseminação das informações administrativas e 
processuais. 

 Para a presidente do TRT11 o sentimen-
to é de gratidão pelo empenho de magistrados 
e servidores para o alcance desse objetivo. “Es-
tamos muito orgulhosos com o resultado e o re-
conhecimento do trabalho silencioso de todas 
as unidades da administração do Tribunal e dos 
colegas desembargadores que aprovaram ma-
térias importantes para o alcance desse prêmio. 
O Selo Diamante, conquistado pela primeira vez 
pelo nosso Tribunal, nos dá a sensação de que 
a missão está sendo cumprida 
e que estamos fazendo o nosso 
melhor e nos estimula a continu-
ar buscando, incessantemente, a 
excelência na prestação jurisdi-
cional”, destacou.

O prêmio foi instituído em 
2013 e possui as categorias Dia-
mante, Ouro, Prata e Bronze. Dos 

91 tribunais, além do TRT11, apenas mais três 
foram agraciados em 2018 com o Selo Diaman-
te. O TRT11 já havia conquistado durante quatro 
anos consecutivos o Selo Ouro.

Para definir o nível de excelência das cor-
tes são avaliados itens como informatização do 
Tribunal, uso de relatórios estatísticos para o pla-
nejamento estratégico e cumprimento de resolu-
ções do CNJ alinhadas à gestão da informação.
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TRT11 é o Regional com a menor taxa de 
congestionamento do país

O TRT da 11ª Região está entre 
os Tribunais mais produtivos e apre-
senta menor taxa de congestiona-
mento do país. Os números estão no 
Relatório Justiça em Números 2018, 
produzido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

A Justiça do Trabalho do Ama-
zonas e Roraima alcançou, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, 100% de efi-
ciência no Índice de Produtividade 
Comparada da Justiça (IPC-Jus). 
Dentre os 24 Tribunais do Trabalho, 
apenas mais três alcançaram a efici-
ência máxima: TRT2, TRT15 e TRT8.

Ainda segundo o relatório, o 
TRT11 é o que apresenta menor taxa 
de congestionamento total (42,6%). 
O primeiro grau do Regional des-
taca-se como o menos congestio-
nado do Brasil, com 40% de taxa de 
congestionamento, conforme figura 
abaixo.

Produtividade dos magistra-
dos

O TRT11 também é destaque 
quanto aos índices de produtividade 
por magistrado, ocupando o terceiro 
lugar no índice de produtividade ge-
ral entre todos os TRTs, e figurando 
em primeiro lugar no índice de pro-
dutividade entre os magistrados de 
1º grau.
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Ato público pela valorização e defesa da 
Justiça do Trabalho

A valorização e a defesa da Justiça do 
Trabalho foram o foco do Ato Público realizado 
pelo TRT11 em 2017. A mobilização reuniu re-
presentantes da Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho da 11ª Região (Amatra11), 
da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Amazonas (OAB/AM), da Procuradoria da Re-
pública no Amazonas, do Ministério Público do 
Trabalho da 11ª Região (MPT11), da Associação 
dos Magistrados do Amazonas (Amazon), da As-
sociação Brasileira de Advogados Trabalhistas 
(ABRAT), da Associação Amazonense de Advo-
gados Trabalhistas (AAMAT), do Sindicato dos 
Servidores da Justiça do Trabalho da 11ª Região 
(SITRA-AM/RR), além de magistrados e servido-
res da Justiça do Trabalho em Manaus.

O objetivo foi chamar a atenção da socie-
dade para a constante ameaça de fragilização 
da Justiça do Trabalho. A ação também reforçou 
os serviços prestados pela Justiça do Trabalho 
à sociedade, atuando na pacificação de greves e 
no equilíbrio na relação entre capital e trabalho, 
visando à efetividade dos direitos sociais em sin-
tonia com a necessária preservação da atividade 
econômica.

Em discurso, a presidente do TRT11, de-
sembargadora Eleonora de Souza Saunier, falou 
sobre o papel da Justiça do Trabalho e a impor-
tância de defendê-la. “O trabalho é direito social 
e a Justiça do Trabalho é essencial para que este 
direito seja garantido. Falar em desnecessidade é 
admitir o retrocesso, é massacrar anos de luta, é 
desprezar conquistas”, ressaltou.

Mobilização reuniu magistrados, servidores e representantes de entidades
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Audiências Públicas: TRT11 em diálogo 
com a sociedade

Com a proposta de ampliar a interlocução com a sociedade, o TRT11 promoveu, em 2018, 
duas audiências públicas para debater e conscientizar sobre temas relevantes para a coletividade. 
Em agosto de 2018 foi realizada a audiência pública com o tema “Violências no trabalho: Enfrenta-
mento e Superação”. Estiveram no centro dos debates as violências identificadas como acidentes de 
trabalho, assédio moral e sexual, atitudes discriminatórias, conduta de gestores violentos, cobranças 
de metas abusivas, entre outras. A audiência foi promovida pela Comissão Regional do Programa 
Trabalho Seguro.

Audiência pública realizada no TRT11 com o tema “Violências no trabalho: Enfrentamento e Superação”
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Em setembro, foi a vez de debater o tema “Inclusão da Pessoa com Deficiência (PCD) na Socie-
dade e no Mercado de Trabalho”. O objetivo foi discutir com órgãos e entidades da sociedade civil a 
superação das barreiras que dificultam a plena inserção da pessoa com deficiência na sociedade. O 
evento foi realizado pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT11 em parceria 
com a Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional Amazonas (OAB/AM) e o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia do Amazonas (Conede).

O tema “Inclusão da Pessoa com Deficiência na Sociedade e no Mercado de Trabalho” 
também foi debatido em audiência pública no TRT11
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Reinauguração da galeria de presidentes 
resgata história do Tribunal

Em março de 2018, o TRT11 reinaugurou 
a sua galeria de presidentes, um passo impor-
tante para a preservação de sua memória insti-
tucional. Na ocasião, foram descerradas quatro 
fotografias de desembargadores presidentes que 
ainda não constavam da galeria: Luiza Maria de 
Pompei Falabella Veiga, Valdenyra Farias Thomé, 
David Alves de Mello Júnior e Maria das Graças 
Alecrim Marinho.

A presidente do TRT da 11ª Região, de-
sembargadora Eleonora Saunier, ressaltou, du-
rante a solenidade, o poder que a fotografia tem 
em paralisar o tempo. “A fotografia permite que 
os nossos olhos caminhem por uma estrada edi-
ficada em décadas de história de uma Justiça do 
Trabalho construída passo a passo nos Estados 
do Amazonas e Roraima. Temos a deferência de 
postar, em forma de fotos, a história dos nossos 

queridos presidentes, nobres e vocacionados 
magistrados que aceitaram o desafio de admi-
nistrar o TRT11. Estas fotografias trazem a mar-
ca da representatividade de doação de tempo, 
suor e sentimentos para a construção de uma 
Justiça do Trabalho firme e social”, citou.

Em nome dos quatro últimos presidentes 
do TRT11, o desembargador David Alves de Mello 
Júnior fez um breve discurso de agradecimento. 
“Estamos falando de história e ver que esta tradi-
ção e honraria continua acontecendo na 11ª Re-
gião nos deixa muito orgulhosos. É um momento 
simbólico, mas referencial e histórico. Estar nes-
ta galeria demonstra que estamos nos tornando 
história, mais ainda, demonstra que nós escre-
vemos parte desta história. Nosso desejo é que 
ela continue sendo escrita com honra, dignidade 
e justiça”, afirmou.

Cerimônia descerrou quatro fotografias de desembargadores 
presidentes que ainda não constavam da galeria
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Biblioteca Digital: informação ao alcance 
de todos

Um dos objetivos traçados pelo Plano de 
Gestão da Presidência no biênio 2016/2018 foi a 
execução de um amplo projeto de revisão, clas-
sificação e atualização das legislações esparsas 
no âmbito do TRT da 11ª Região.  O objetivo é 
alimentar e disponibilizar uma Biblioteca Digital 
completa e acessível a magistrados, servidores e 
jurisdicionados.

O sistema da Biblioteca Digital foi desen-
volvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região e está sendo implantado e adaptado à re-
alidade do TRT11 pela Secretaria de Tecnologia 
da Informação e Comunicação (Setic).

A ferramenta eletrônica foi criada para reu-
nir, selecionar, indexar, distribuir e disseminar os 
conteúdos documentais elaborados desde sua 

origem até sua utilização pelo usuário. O objeti-
vo é atender às necessidades de informação por 
meio da disponibilização de conteúdos digitais 
em formatos de texto e multimídia. A Biblioteca 
Digital do TRT11 será composta de coleções de 
documentos estruturadas por categorias temá-
ticas que visam à disseminação dos conteúdos 
por meio da unificação das ferramentas de pes-
quisa.

Em janeiro de 2018, foi designada uma co-
missão, coordenada pela desembargadora Már-
cia Nunes da Silva Bessa, para classificar, unificar 
e codificar as legislações do Tribunal referentes à 
Organização Administrativa, Gestão de Pessoas, 
Gestão Administrativa, Código de Ética, Gestão 
e Organização Judiciária, etc. e disponibilizar na 
Biblioteca Digital.
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Avanços em Tecnologia da Informação
Anualmente, o Conselho Nacional de Justi-

ça (CNJ) realiza uma pesquisa sobre uso da Tec-
nologia da Informação e Comunicação (TIC) nos 
tribunais e conselhos de Justiça.

Em 2017, a pesquisa apontou um avanço 
na Tecnologia da Informação do TRT11, que pas-
sou a ocupar o terceiro lugar entre os Tribunais 
Regionais do Trabalho e o sétimo lugar na colo-
cação geral entre todos os Tribunais e Conselhos 
de Justiça. A mesma pesquisa apontou que o Re-
gional está em terceiro lugar entre os 30 órgãos 
de médio porte do Poder Judiciário nacional.

A pesquisa do CNJ demonstrou melhoria 
na gestão tecnológica de todo o Poder Judiciário. 
O desempenho da área de tecnologia de informa-
ção e comunicação de cada um dos tribunais foi 
avaliado nas seguintes categorias: baixa, satisfa-
tória, aprimorada ou excelência.

De acordo com o CNJ, em 2017 não havia 
mais nenhum tribunal na categoria da pesquisa 
de baixo desenvolvimento tecnológico. Em 2016, 
havia quinze órgãos nessa condição.

Na mesma pesquisa realizada em 2016, o 
TRT11 ocupava o sétimo lugar entre os órgãos 

de médio porte, estava em quarto lugar entre os 
Tribunais do Trabalho e em 14° na classificação 
geral (entre 92 órgãos avaliados). Além de ter su-
bido quatro lugares em um ano entre os de mes-
mo porte, a Justiça do Trabalho do Amazonas e 
Roraima ocupou, em 2017, o terceiro lugar entre 
os 24 regionais trabalhistas e o sétimo lugar en-
tre os 92 órgãos do judiciário, tendo sido avaliado 
como excelente na categoria ‘sistemas, integra-
ção e nivelamento’.

Melhoria da qualidade
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Processo eletrônico e 
acesso à just iça

SOS – Serviço de Orientação e Suporte

Durante o biênio 2016/2018, o TRT11 
investiu na melhoria do desempenho das Va-
ras do Trabalho visando oferecer uma eficiente 
prestação jurisdicional. Foi instituído o Serviço 
de Orientação e Suporte – SOS com o intuito de 
prover as Varas do Trabalho dos meios neces-
sários para otimizar o desempenho jurisdicional, 
suprindo carências temporárias, seja de pessoal, 
de serviços ou mesmo de conhecimentos técni-
cos relacionados ao PJe e e-Gestão.

O SOS atua em colaboração com as uni-
dades judiciárias de primeiro grau nos seguintes 
casos: atrasos no andamento processual ou na 
ocorrência de eventos excepcionais e transitó-
rios, cujo aumento significativo na movimenta-
ção processual justifique uma ação específica.

O Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão 
(Nape) realiza um diagnóstico minucioso, de 
modo a identificar os pontos críticos, indicando 
as ações a serem adotadas para melhorar o rit-
mo e a produtividade da Vara do Trabalho.

Sob a coordenação do Nape, uma equipe 
é enviada à Vara do Trabalho para apresentar o 
diagnóstico realizado e treinar os servidores, em 
especial o diretor, apresentando-lhes a nova me-
todologia de trabalho. A equipe do SOS permane-
ce na VT até que todo o procedimento seja ab-
sorvido pela equipe da unidade judicial atendida.

Após a ação da equipe do SOS a unidade é 
acompanhada, nos meses seguintes, pela Corre-
gedoria Regional, de modo a verificar a melhora 
dos índices estatísticos.

Lançamento do projeto foi realizado em reunião na Presidência
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Agendamento eletrônico agiliza o 
atendimento de reclamações trabalhistas 
verbais

Com o propósito de facilitar o acesso ao 
atendimento presencial realizado nos Fóruns 
Trabalhistas de Manaus/AM e Boa Vista/RR, e 
também nas Varas do interior do Amazonas, o 
TRT11 disponibilizou um sistema de agenda-
mento eletrônico para o atendimento de cida-
dãos interessados em registrar uma reclamação 
trabalhista verbal.

Chamado de SAERV, a novidade permite 
que o trabalhador possa agendar o dia e a hora 
de comparecer ao Fórum para ingressar com a 
sua reclamatória trabalhista verbal, que é reduzi-
da a termo e transcrita para o Processo Judicial 
Eletrônico com o auxílio de servidores que atuam 

exclusivamente com este tipo de atendimento. A 
Vara do Trabalho e a data da primeira audiência 
já são informadas no local.

Para a presidente do TRT11, desembarga-
dora Eleonora Saunier, o sistema possibilita ao 
trabalhador otimizar sua reclamação trabalhista 
com maior comodidade. “É mais seguro e mais 
célere porque nessa forma de agendamento o 
interessado adianta dados pessoais e do seu 
trabalho, economizando tempo e evitando a cha-
mada viagem perdida”, afirmou.

A ferramenta está disponível para acesso 
através do site www.trt11.jus.br, no menu “Socie-
dade”.

Ferramenta foi lançada em dezembro de 2017
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Carta de Serviços: Informação ao alcance 
do cidadão

Lançado durante o biênio 2016/2018, a Carta de Serviços ao 
jurisdicionado é um importante instrumento de controle e partici-
pação social. Trata-se de um documento que visa informar aos ci-
dadãos quais os serviços prestados pelo Regional, como acessar 
e obter esses serviços, quais os compromissos com o atendimen-
to bem como os padrões de atendimento estabelecidos.

Instituída pela Resolução Administrativa nº 307/2017, a Car-
ta de Serviços ao Usuário do TRT11 tem o objetivo de oferecer ao 
público externo e interno um documento único, contendo informa-
ções precisas e claras acerca dos serviços prestados pelo Tribunal 
e suas unidades, conferindo publicidade, transparência, eficiência 
e qualidade no atendimento ao público, com uma linguagem aces-
sível e didática.

2018

CARTA DE SERVIÇOS
AO CIDADÃO

Na Carta de Serviços ao usuário do TRT da 11ª Região é possível obter informações sobre a 
composição do Tribunal, os serviços oferecidos, o Processo Judicial Eletrônico (PJe), as audiências 
e sessões, certidões, guias de depósito e recolhimentos, conciliação, corregedoria, licitações e con-
tratos, entre outros.

O documento encontra-se disponível no portal do Regional (www.trt11.jus.br), dentro da aba 
“Sociedade”.

Zerando o estoque de processos físicos
Facilitar o acesso das partes ao processo e 

promover uma justiça 100% digital, transparen-
te e célere é o objetivo do projeto APT Zero, que 
busca identificar e digitalizar todos os processos 
físicos existentes no Tribunal, inserindo-os no 
sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Inicialmente, foi realizado o levantamento 
de um quantitativo de 2.042 processos físicos 
existentes. A partir daí, os dados levantados são 
trabalhados e categorizados, dividindo-se os 
processos em grupos de acordo com a situação 

identificada e o plano de ação a ser executado.

Como resultado, busca-se a melhoria das 
informações estatísticas do Tribunal, a correção 
de inconsistências e a padronização de procedi-
mentos, além de tornar o acervo processual do 
Regional 100% eletrônico.

O projeto é multissetorial e conta com o en-
volvimento do Núcleo de Apoio ao PJe e e-Ges-
tão (Nape), Assessoria de Gestão Estratégica, 
Seção de Estatística, Secretaria-Geral Judiciária 
e Corregedoria.
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Processo eletrônico e acesso à justiça

Capacitação continuada em PJe

A utilização adequada e efetiva do siste-
ma PJe enseja a realização de uma capacitação 
continuada na ferramenta. O Núcleo de Apoio ao 
PJe e e-Gestão, em parceria com a Escola Judi-
cial do TRT11, promoveram uma série de cursos 
voltados ao aperfeiçoamento do uso do sistema.

Ao todo, durante o biênio 2016/2018, fo-
ram formadas 37 turmas com 407 inscrições 
realizadas, tendo sido capacitados servidores de 
Manaus (1º e 2º Graus), das Varas do Trabalho 
de Boa Vista/RR e também do interior do Ama-
zonas.

O projeto consiste em oito módulos para os 
servidores do 1º Grau de Jurisdição e quatro mó-
dulos para os servidores do 2º Grau, conforme 
fase processual ou atividade desenvolvida nas 
unidades judiciárias.

Durante o biênio 2016/2018, foram formadas 37 turmas de capacitação

Cursos PJe em Boa Vista/RR
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Conci l iação

TRT11 ganha Centro de Mediação e 
Conciliação

Para dar mais agilidade na solução dos 
processos trabalhistas, o TRT da 11ª Região – 
Amazonas e Roraima (TRT11) inaugurou, em 
abril de 2018, o seu primeiro Centro Judiciário de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputas 
da Justiça do Trabalho (Cejusc-JT). 

O vice-presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), ministro Renato de Lacerda Pai-
va, participou da inauguração, junto com a pre-
sidente do TRT11, desembargadora Eleonora de 
Souza Saunier, e do juiz do trabalho Mauro Braga, 
titular da 5ª Vara do Trabalho de Manaus e coor-
denador do Cejusc-JT.

“Precisamos fomentar não uma negocia-
ção competitiva, mas uma negociação pondera-
tiva. Melhor do que litigar é dialogar e conciliar”, 
frisou o vice-presidente do TST na cerimônia de 
inauguração. Para ele, o Cejusc-JT resgata a vo-
cação conciliatória da Justiça do Trabalho com 
uma visão de futuro.

O Cejusc-JT funciona no 3º andar do Fó-
rum Trabalhista de Manaus e conta com seis 
salas de conciliação, com capacidade para rea-
lizar até 50 audiências por dia. As tentativas de 
acordo são mediadas por servidores do TRT11, 
supervisionados pelo juiz coordenador. O Fórum 
Trabalhista de Boa Vista/RR também será con-
templado com um Cejusc/JT.

Presidente do TRT11, des. Eleonora Saunier e o vice-
presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, em 
inaguração do Cejusc-JT em Manaus
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Conciliação

Para a presidente do TRT11, a implantação 
do Cejusc-JT no Regional é mais um grande pas-
so para se chegar ao objetivo maior da Justiça do 
Trabalho, que é a conciliação. “Este espaço vem 
facilitar a solução dos conflitos e dar ainda mais 
celeridade aos desfechos nas disputas judiciais, 

fomentando um diálogo entre magistrados, ser-
vidores, patronos e partes. Aqui serão celebrados 
acordos, pulverizando contendas, com o fortale-
cimento e resgate de nossa origem conciliatória”, 
afirmou.

O Cejusc-JT foi instalado no 3ª andar do Fórum Trabalhista de Manaus

Equipe do Cejusc-JT em Manaus
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Formação de mediadores e conciliadores
A atividade de concilia-

ção ganhou um novo reforço no 
TRT11. Para a efetiva implanta-
ção do Cejusc-JT, servidores do 
Regional foram capacitados para 
atuar como mediadores e conci-
liadores. A capacitação foi promo-
vida pela Escola Judicial, com car-
ga horária de 100 horas, sendo 40 
horas teóricas e 60 horas práticas. 
Cerca de 50 servidores já partici-
param do treinamento.

Pautas temáticas

O CEJUSC-JT realizou diversas pautas te-
máticas, reunindo processos de vários reclaman-
tes contra a mesma empresa, de forma a facilitar 
o comparecimento das partes e a organização 
do trabalho, contribuindo, assim, para tornar o 
ambiente ainda mais propício para o restabeleci-
mento do diálogo entre as partes.

Entre as empresas que tiveram seus pro-
cessos reunidos em pautas temáticas, desta-
cam-se pela quantidade de acordos realizados 
as empresas Microsoft Mobile Tecnologia Ltda, I 
Q Comercio de Alimentos e Refeicoes Eireli, Die-
go de S Andrade – ME, Rsg Comércio, Atacadis-
ta de Alimentos e Organizador Logístico Ltda. e 
Banco Santander (Brasil) S.A.

50 servidores já participaram da capacitação

Iniciativa reúne processos de vários reclamantes contra a mesma empresa
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Conciliação

Promovida anualmente pelo Conselho Su-
perior da Justiça do Trabalho (CSJT), a Semana 
Nacional da Conciliação Trabalhista foi realizada 
pelo TRT11 no biênio 2016/2018 e apresentou 
avanços no número de acordos e valores homo-
logados.

Em 2017, durante a Semana, foram realiza-
das 2.877 audiências para a conciliação de pro-
cessos nas Varas do Trabalho de Manaus/AM, 
de Boa Vista/AM, e no interior do Amazonas. Os 
Gabinetes (2ª instância) e os Núcleos de Apoio à 

Execução (NAE-CJ) e Permanente de Solução de 
Conflitos (Nupemec-JT), em Manaus, também 
realizaram audiências. No total, 760 acordos 
foram homologados, o que possibilitou o paga-
mento de cerca de R$ 6 milhões em créditos tra-
balhistas.

No ano de 2018, os números foram ainda 
mais expressivos. Os acordos realizados resulta-
ram no valor de mais de R$ 52 milhões em cré-
ditos trabalhistas. Ao todo, 662 acordos foram 
homologados e 7.393 pessoas foram atendidas.

TRT11 avança em acordos durante a 
Semana da Conciliação Trabalhista

Acordo firmado no gabinete da desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes

Varas do trabalho em mutirão de conciliação
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Execução Trabalhis ta

TRT11 é destaque na Execução 
Trabalhista

O Relatório Justiça em Números 2018, produ-
zido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apre-
sentou o TRT da 11ª Região como o Regional que 
teve o segundo menor percentual de casos pen-
dentes de execução em relação ao estoque total de 
processos (31,9%), ficando atrás apenas do TRT15 
(25,2%).

Ainda na fase de execução, o TRT11 apresen-
tou, também, a menor taxa de congestionamento 
dentre os 24 Tribunais do Trabalho, com 53% (Fi-
gura 100), 6% a menos que o ano anterior, perma-
necendo, pelo segundo ano consecutivo, a quinta 
colocação entre todos os Tribunais do Poder Judi-
ciário.

O Núcleo de Apoio à Execução e de Coope-
ração Judiciária (NAE-CJ), no biênio 2017/2018, 
solucionou, por meio do Programa de Concilia-
ção Continuada, 525 processos, com a quitação 
de um passivo trabalhista na quantia de R$ 15 
milhões. O programa abrange os processos ele-
trônicos em trâmite nas Varas e referentes às 
grandes devedoras trabalhistas.

Em 2018, por força de um bloqueio na quan-
tia de R$ 2,6 milhões, foram solucionados todos 
os processos pendentes de execução que esta-
vam reunidos no NAE-CJ contra as empresas de 
transporte coletivo urbano do grupo econômico 
Viação Vitória Régia. Desde 2014, o Grupo Vitória 
Régia vinha firmando Termos de Compromisso 
junto ao NAE-CJ e quitou mais de 536 proces-

Programa de Conciliação Continuada 
acelera solução de processos
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Execução Trabalhista

Conciliação em precatórios é sucesso no 
Regional

A Semana Regional de Conciliação em Pre-
catório do TRT11, durante uma semana inteira, 
prioriza ações, audiências de conciliação e even-

tos voltados para a quitação dos precatórios. O 
resultado das conciliações com os entes públi-
cos tem alcançado índices de acordo superiores 

sos de execução, tendo sido a primeira empresa 
a celebrar acordo junto ao Núcleo. 

Ao longo dos anos, o Programa de Conci-
liação Continuada em Execução tem representa-
do uma mudança de cultura da iniciativa privada, 

tendo diversas empresas executadas buscado 
métodos consensuais para a solução dos con-
flitos para quitar integralmente seu passivo e 
manter a atividade econômica livre de execuções 
trabalhistas.

Trabalhadores recebendo alvará para pagamento de créditos trabalhistas após audiência de conciliação no NAE-CJ

Entrega do Certificado Negativo de Precatórios aos entes públicos que quitaram seus precatórios
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O TRT11 realizou, em setembro de 2018, 
a 1ª Maratona de Investigação Patrimonial da 
Justiça do Trabalho. O evento inédito no âmbito 
da Justiça do Trabalho, idealizado pela Seção de 
Pesquisa Patrimonial (SPP), teve como finalidade 
solucionar os casos mais complexos de devedo-
ras contumazes nas Varas do Trabalho, visando 
reduzir a taxa de congestionamento e aumentar 
a efetividade da execução.

Foram 35 horas dedicadas exclusivamen-
te às atividades intensivas de  inteligência, tais 

como: a análise jurídica de processos similares 
contra a mesma executada; o mapeamento de 
grupos econômicos; a adoção de medidas res-
tritivas que visem impedir a dilapidação do patri-
mônio das devedoras; e outras medidas judiciais 
que se fizeram necessárias. 

Ao todo, foram investigadas 11 empresas, 
de diversos ramos de atividades econômicas e 
que possuem, no total, 1.286 processos em exe-
cução no âmbito do TRT11. A maratona foi reali-
zada em Manaus/AM e em Boa Vista/RR.

TRT11 inova com a realização da 1ª 
Maratona de Investigação Patrimonial

a 60%, o que evita o bloqueio compulsório do dé-
bito na conta do ente público.

No biênio 2017/2018, durante as Semanas 
Regionais de Conciliação em Precatórios foram 
solucionados 113 precatórios que totalizaram a 
quantia de mais de R$ 5 milhões.

As audiências foram realizadas no Núcleo 
de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciá-
ria – NAE-CJ, localizado no Fórum Trabalhista de 

Manaus, e presididas pela presidente do Tribunal, 
desembargadora Eleonora de Souza Saunier, au-
xiliada pela juíza auxiliar na Gestão de Precató-
rios, Edna Maria Fernandes Barbosa.

O encerramento da Semana Regional de 
Conciliação em Precatórios ocorre com o evento 
de entrega do Certificado Negativo de Precató-
rios aos entes públicos que quitaram seus preca-
tórios no exercício do ano anterior.

Iniciativa teve como finalidade solucionar os casos mais complexos de devedores trabalhistas
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Execução Trabalhista

A Justiça do Trabalho da 11ª Região dupli-
cou o número de acordos realizados na 7ª Sema-
na Nacional da Execução Trabalhista, realizada 
em 2017. A campanha naquele ano arrecadou R$ 
11,6 milhões em 516 acordos homologados. No 
total, foram realizadas 1.280 audiências e mais 
de 3.000 pessoas foram atendidas.

Em 2018, o TRT11 movimentou, durante a 
Semana, R$ 8,7 milhões, sendo R$ 5 milhões em 
acordos, R$ 1,6 milhão em bloqueios judiciais, R$ 
2,1 milhões em execuções trabalhistas quitadas 
e R$ 360 mil com a arrematação de bens penho-
rados. Além disso, foram realizadas 767 audiên-
cias e 217 acordos homologados.

Mutirões de execuções trabalhistas

Abertura da 8ª Semana Nacional da Execução Trabalhista

Em 2017, 1.280 audiências de conciliação foram realizadas durante a Semana da Execução
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O Relatório Preliminar de Pesquisa Patrimonial, elaborado pela Seção de Pesquisa Patrimonial 
do TRT da 11ª Região, foi implantado em fevereiro de 2017 e é uma iniciativa pioneira na Justiça do 
Trabalho. Visa aprimorar os métodos investigativos para torná-los mais céleres e efetivos. 

Com isso, as Varas do Trabalho passaram a contar com mais uma alternativa  para impulsionar 
seus processos executórios em face de grandes devedoras, o que resultou, até o momento, com a 
localização de 481 veículos, 127 imóveis, 4 aeronaves e 4 embarcações.

O projeto do Relatório Preliminar de Pesquisa Patrimonial foi premiado em 1º lugar no I Con-
curso de Boas Práticas da Corregedoria Regional do Trabalho da 11ª Região. Foi, também, um dos 
projetos selecionados para concorrer ao Prêmio Innovare 2018, na categoria de boas práticas do 
judiciário voltadas para o combate à corrupção.

Pesquisa patrimonial auxilia na efetividade 
da execução trabalhista

O TRT11 passou a obter sucessivo êxito na 
alienação de bens no leilão público, com a ins-
tituição da Seção de Hastas Públicas. No biênio 
2017/2018, foram levados a leilão 74 bens, al-
cançando índice de arrematação de 55% e tota-
lizando uma quantia de cerca de R$ 8,6 milhões 
em bens alienados. Os leilões são realizados nas 
modalidades presencial e eletrônica, permitindo 
a participação de possíveis arrematantes de ou-

tras localidades através da internet.

A partir de 2017, os leilões do Tribunal pas-
saram a ser realizados pelo Leiloeiro Oficial Brian 
Galvão Frota, nomeado pela Presidência através 
da Portaria nº 1073/2016/SGP. A atuação de um 
leiloeiro oficial, com sua expertise, passou a ga-
rantir maior efetividade aos leilões.  A venda dos 
bens penhorados possibilitou a quitação de cen-
tenas de execuções frustradas.

Leilão trabalhista ganha prioridade

Leilões no TRT11 passaram a ser realizados nas modalidades presencial e eletrônica
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In f raestrutura F ís ica

Reforma e modernização do anexo 
administrativo

A Justiça do Trabalho da 11ª Região ga-
nhou uma nova sede administrativa, totalmente 
reformada. A reinauguração foi realizada em 22 
de outubro de 2018 pela presidente do Regional, 

desembargadora Eleonora de Souza Saunier. As 
novas instalações oferecem mais espaço e con-
forto para servidores e jurisdicionados.

Prédio fica localizado no bairro Praça 14 de Janeiro em Manaus

Prédio foi modernizado e ganhou 
novo mobiliário

Desembargadores descerram placa 
de reinauguração do prédio

Cerimônia de reinauguração do anexo administrativo
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O prédio fica localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, em Manaus, e abriga os setores da Se-
cretaria de Administração, a Divisão de Manutenção e Projetos, a Divisão de Licitação e Contratos, a 
Coordenação de Material e Logística, a Secretaria de Gestão de Pessoas, a Secretaria de Orçamento 
e Finanças, a Secretaria de Tecnologia da Informação, Coordenadoria de Controle Interno, Assessoria 
de Gestão Estratégica, e outras unidades, além de um posto bancário e um auditório para 80 pessoas.

A entrega do prédio do novo Fórum Trabalhista 
de Manaus está mais perto da realidade. Em 2018, foi 
concluída a obra da superestrutura do novo fórum, que 
mescla alvenaria e concretagem de vigas.

O novo Fórum Trabalhista de Manaus contará 
com doze andares e três subsolos de garagem, aco-
modando 19 Varas Trabalhistas com capacidade para 
até 24, além de auditório para 180 pessoas. Com o 
novo espaço será possível oferecer uma melhor es-
trutura para os servidores e melhor atendimento à po-
pulação.

Conclusão da superestrutura do novo 
Fórum Trabalhista de Manaus

Vara do Trabalho de Parintins ganha 
novas instalações

No município de Parintins/AM, a Vara do Trabalho 
ganhou uma ampla reforma. A presidente do TRT11, de-
sembargadora Eleonora Saunier, fez a entrega das novas 
instalações em solenidade realizada em dezembro de 2017.

Em discurso, a magistrada destacou que a missão 
institucional do Regional é melhorar as condições de tra-
balho do magistrado, servidores, e como consequência, o 
aprimoramento do atendimento ao público. Ela iniciou o 
discurso afirmando que “a Vara do Trabalho de Parintins 

Futuro Fórum Trabalhista de Manaus contará 
com doze andares e três subsolos

Desembargadora Eleonora Saunier 
com o juiz do trabalho Sílvio Nazaré 
da Silva Neto
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é inaugurada trazendo a história da prestação 
jurisdicional célere e eficaz, construída com o 
apoio incansável de magistrados e servidores 
vocacionados. Estamos entregando ao cidadão 
de Parintins uma Vara do Trabalho moderna e 
equipada”, ressaltou a magistrada.

A sede da VT de Parintins passou por uma 

completa reforma, contemplando a substituição 
do telhado, pisos, reforço estrutural das alve-
narias, revestimentos, fachada, instalações hi-
dráulicas, elétricas, lógicas e pintura. Todos os 
ambientes foram projetados para atender aos 
requisitos de acessibilidade.

Magistrados e servidores na reinauguração da VT de Parintins

Antes e depois da revitalização das instalações da Vara do Trabalho de Parintins/AM



38

Revista de Gestão 2016-2018

C o r r e g e d o r i a  e 
O u v i d o r i a

Evento trouxe debate sobre os novos 
desafios frente à reforma trabalhista

Para melhor debater a reforma trabalhista 
e seus impactos sentidos nos tribunais, no pro-
cesso do trabalho e no dia a dia de empregados e 
empregadores, a Corregedoria do TRT11 promo-
veu, em maio de 2018, I Encontro Jurídico com o 
tema “Novos Desafios frente à Reforma Traba-
lhista”.

O evento teve como palestrantes o ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Cláudio 
Mascarenhas Brandão; o presidente do TRT da 2ª 
Região (SP), desembargador Wilson Fernandes; 
o procurador do trabalho da 15ª Região (Campi-
nas/SP), Henrique Correia; e o juiz do trabalho do 
TRT11 João Alves de Almeida Neto. 

I Encontro Jurídico do TRT11 foi realizado no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus
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Corregedoria e Ouvidoria

O Encontro Jurídico foi o primeiro even-
to de grande porte promovido pela Corregedo-
ria Regional do TRT11 e contou com quase 600 
inscrições. Participaram do encontro integran-
tes da Rede de Ouvidorias, Coleouv, Coleprecor 
e desembargadores e juízes do TRT11 e de ou-

tros Regionais, além de advogados e estudantes. 
Como parte da inscrição para o evento, os parti-
cipantes contribuíram com doações de latas de 
leite e fraldas. Todo o material arrecadado foi do-
ado para instituições de assistência em Manaus.

Debate reuniu magistrados, servidores, estudantes e operadores do Direito

O ministro do TST Cláudio Mascarenhas Brandão palestrou no evento
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Varas do Trabalho são premiadas com o 
Selo 11 – Mérito Corregedoria

A Corregedoria do TRT11 lançou, em fe-

vereiro de 2017, em parceria com o Núcleo de 

Apoio ao PJe e e-Gestão e Assessoria de Ges-

tão Estratégica, uma iniciativa inédita com a 

proposta de premiar as Varas Trabalhistas do 

Regional que mais se destacam. Trata-se do 

Selo 11 – Mérito Corregedoria, concedido às 

Varas como reconhecimento pelo desempenho 

alcançado, analisado sob a ótica da produ-

ção, gestão, organização e disseminação das 

informações administrativas e processuais.

A premiação compreende as seguintes 

categorias: Selo Diamante: a partir de 901 

pontos; Selo Ouro: entre 801 e 900 pontos; 

Selo Prata: entre 701 e 800 pontos e Selo 

Bronze: entre 601 e 700 pontos.

A premiação foi realizada em maio de 

2018 na ocasião do I Encontro Jurídico, pro-

movido pela Corregedoria. Foram levados em 

conta os dados das varas do trabalho do 

período de dezembro de 2016 a novembro 

de 2017 

Selo Diamante

1ª Vara do Trabalho de Boa Vista

2ª Vara do Trabalho de Boa Vista

3ª Vara do Trabalho de Boa Vista

4ª Vara do Trabalho de Manaus

7ª Vara do Trabalho de Manaus

11ª Vara do Trabalho de Manaus

15ª Vara do Trabalho de Manaus

Vara do Trabalho de Humaitá/AM

Selo Ouro

Vara do Trabalho de Lábrea/AM

Selo Prata

6ª Vara do Trabalho de Manaus

10ª Vara do Trabalho de Manaus

13ª Vara do Trabalho de Manaus

17ª Vara do Trabalho de Manaus

18ª Vara do Trabalho de Manaus

19ª Vara do Trabalho de Manaus

Vara do Trabalho de Tefé/AM

Vara do Trabalho de Coari/AM

Vara do Trabalho de Eirunepé/AM

Vara do Trabalho de Tabatinga/AM

Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo/

AM

Varas premiadas:

11ª VT de Manaus foi premiada com o Selo Diamante
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7ª Vara do Trabalho de Manaus recebe o Selo 11 Mérito Corregedoria - Categoria Diamante

Selo Bronze

1ª Vara do Trabalho de Manaus

2ª Vara do Trabalho de Manaus

5ª Vara do Trabalho de Manaus

8ª Vara do Trabalho de Manaus

14ª Vara do Trabalho de Manaus

1ª VT Manaus – Selo Bronze

18ª VT de Manaus – Selo Prata

13ª VT de Manaus – Selo Prata

2ª VT de Boa Vista – Selo Diamante
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Conciliômetro, Sentenciômetro e 
Executômetro: transparência dos dados 
estatísticos

O direito de acesso à informação consagrado no princípio da publicidade foi o mote 

para o lançamento do projeto “Conciliômetro e Sentenciômetro”, que em seguida contou com 

a adição do “Executômetro”. As ferramentas, disponíveis no portal do TRT11, são destinadas a 

otimizar a transparência de dados estatísticos do Regional.

O Sentenciômetro informa a quantidade de sentenças já proferidas pelo TRT11 no ano 

corrente. São contabilizadas todas as sentenças proferidas e assinadas pelos juízes do TRT11 

em fase de conhecimento, desde o início de 2018. Já o Conciliômetro, exibe a quantidade de 

conciliações realizadas em 1ª Instância, também em fase de conhecimento, no ano corrente. A 

ferramenta Executômetro apresenta o número de processos solucionados na fase de execução, 

que é a fase onde existe condenação ou acordo, mas o devedor não cumpre com o determi-

nado  

Os três projetos foram selecionados e concorrem ao 15º Prêmio Innovare/2018.

Boas Práticas: ideias que promovem 
inovação

Com o objetivo de identificar, disseminar 

e premiar as práticas positivas existentes no 

Tribunal, fruto da inovação e da criatividade 

de seus magistrados e servidores, a Correge-

doria Regional lançou, em fevereiro de 2018, o 

I Concurso de Boas Práticas 

Ao todo, a iniciativa recebeu a inscrição 

de 24 projetos e uma comissão selecionou os 

sete finalistas, que participaram de uma vota-

ção aberta pelo site do Tribunal. Os três pro-

jetos mais votados receberam a premiação em 

maio de 2018 na ocasião do I Encontro Jurídi-

co, realizado pela Corregedoria.

Premiação dos projetos “Selo 11 – Mérito Corregedoria” e “Sentenciômetro e Conciliômetro”
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O projeto “Relatório Preliminar de Inves-

tigação Patrimonial”, da Seção de Pesquisa 

Patrimonial, alcançou o primeiro lugar na vo-

tação com 4.083 votos, representando 51,9% 

dos votos apurados. O prêmio foi entregue à 

juíza do trabalho Edna Maria Fernandes Bar-

bosa, chefe do Núcleo de Apoio à Execução 

e Cooperação Judiciária do TRT11 (NAE-CJ) 

e ao chefe da Seção de Pesquisa Patrimonial 

Lucas Ribeiro Prado 

O segundo lugar ficou com o projeto 

“Selo 11 – Mérito Corregedoria”, com 2.698 

votos (34,3%), e o terceiro colocado foi o 

projeto “Sentenciômetro e Conciliômetro”, com 

1.782 votos (22,7%), ambos da Corregedoria 

Regional.

Ações da Ouvidoria

Durante o biênio 2016/2018, a Ouvido-

ria Regional implementou uma série de novos 

projetos que contribuíram, de forma significa-

tiva, para aproximar o Tribunal da socieda-

de. Uma das iniciativas foi o lançamento de 

uma cartilha com orientações ao usuário sobre 

como agir e de que forma realizar manifesta-

ções perante a Ouvidoria Regional do TRT11. 

O lançamento da cartilha e a apresentação 

do mascote da Ouvidoria, batizado de Ouví-

dio, aconteceram durante solenidade realiza-

da em maio de 2017 

Outra novidade, lançada também em 

2017, foi um novo sistema que permite ao usu-

Projeto “Relatório Preliminar de Investigação Patrimonial” alcançou o 
primeiro lugar no I Concurso de Boas Práticas
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ário acompanhar o status das manifestações 

em plataforma web, pelo endereço www.trt11.

jus.br, menu Ouvidoria, e em dispositivos móveis, 

com o aplicativo Ouvidoria TRT11. 

Através da ferramenta é possível regis-

trar e acompanhar o status de uma manifesta-

ção,  ter acesso às notícias da Ouvidoria e a 

uma lista com perguntas e respostas para tirar 

as dúvidas principais dos usuários. Pelo site, é 

possível, ainda, fazer o download da Cartilha, 

consultar os dados estatísticos da Ouvidoria 

e participar da pesquisa de satisfação.

O novo sistema foi desenvolvido pela 

Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicações (Setic) do TRT da 11ª Região e 

está disponível no Google Play e no App Store.

A Ouvidoria Regional também inovou 

com a realização da primeira grande pesqui-

sa de opinião para avaliar a qualidade dos 

serviços públicos prestados pelo Tribunal. A 

Des. presidente Eleonora Saunier e o des. e ouvidor Audaliphal 
Hildebrando da Silva no lançamento da cartilha da Ouvidoria

Aplicativo Ouvidoria do TRT11 foi uma das 
novidades lançadas no biênio 2016/2018
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pesquisa foi lançada em agosto de 2017. Os 

resultados apontaram pra um expressivo grau 

de contentamento dos jurisdicionados com os 

serviços prestados pelo Tribunal.

No total, 1.395 pessoas participaram da 

sondagem e 87% afirmaram confiar no TRT11 

para a resolução das questões trabalhistas. 

O número foi considerado expressivo e supe-

rou as expectativas da Ouvidoria Regional do 

TRT11, coordenadora da pesquisa.

Outra ação inédita, promovida em 2018, 

foi a 1ª  Corrida de Ouvidorias da Região 

Norte, uma iniciativa da Ouvidoria do TRT11 

em parceria com as ouvidorias das instituições 

federais, estaduais e municipais. Além de pro-

mover o esporte e qualidade de vida, a cor-

rida teve a proposta de divulgar o trabalho 

das instituições.

Corrida pedestre é uma iniciativa da Ouvidoria do TRT11 para divulgar o trabalho das instituções

Grande pesquisa de opinião da Ouvidoria do TRT11 foi lançada em agosto de 2017
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Servidores aposentados recebem 
homenagem

Em reconhecimento 
aos serviços prestados para 
a edificação da Justiça do 
Trabalho, a gestão do biênio 
2016/2018 fez questão de 
homenagear os servidores 
aposentados com a entrega 
de certificados de agrade-
cimento.  As homenagens 

Projetos e Ações 
E s p e c i a i s

ocorreram na ocasião do tradicional café da manhã com os aposentados realizado pelo Sindicato 
dos Servidores da Justiça do Trabalho da 11ª Região (Sitra-AM/RR).

A presidente do TRT11, desembargadora Eleonora de Souza Saunier, destacou a importân-

Aposentados recebem certificado de agradecimento
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cia da gratidão e do reconhecimento. “O Tribunal 
reconhece o empenho e a dedicação dos servi-
dores que, por tantos anos, contribuíram para o 
engrandecimento da Justiça do Trabalho. Grati-

dão hoje é a palavra. A pessoa que é grata, é feliz. 
A gratidão nasce do amor. E o Tribunal tem essa 
gratidão, reconhece e homenageia seus servido-
res”, ressaltou.

Encontro de confraternização e homenagens aos servidores aposentados
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TRT11 abraça a campanha em prol da 
Casa da Criança

O TRT11 se mobilizou num ato de 

solidariedade e cuidado com o próximo. 

Foi promovida uma campanha para aju-

dar a Casa da Criança, uma instituição 

social que atende 320 crianças carentes 

em Manaus, e que passava por dificulda-

des  A iniciativa teve grande adesão de 

servidores, magistrados e jurisdicionados.

Durante as duas semanas de cam-

panha, o Regional arrecadou 1.660 fral-

das, 296 itens de limpeza, 10 resmas de 

papel A4 e mais de 100 quilos de ali-

mentos. Foram doados cerca de 70 quilos 

de leite e também arroz, feijão, macarrão, 

açúcar, óleo e café.

Ação arrecadou 1.660 fraldas e 170 quilos de alimentos, além de itens de limpeza e escritório

Casa da Criança atende 320 crianças carentes em Manaus
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Doar Sangue: Um ato de solidariedade

Em 2018, o TRT11 se mobilizou para a 
campanha “Neste ano, pratique solidariedade. 
Doe Sangue!” e os resultados superaram as ex-
pectativas. A mobilização foi promovida pela Se-
cretaria de Gestão de Pessoas em parceria com 
a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemo-
terapia do Amazonas (Hemoam) e contou com 
a unidade móvel de coleta, conhecida carinhosa-
mente como “Vampirão”, que atendeu os doado-
res em frente ao Fórum Trabalhista de Manaus.

A campanha mobilizou servidores, estagi-
ários, magistrados e dependentes inscritos no 
Projeto Veia - Valorize Essa Idéia de Amor, um 
projeto institucional do Regional, que começou 
em 1996, para atender as necessidades emer-
genciais de sangue. Também participaram da 
iniciativa amigos e parentes de servidores que, 
apesar de não estarem inscritos no projeto, se 
apresentaram voluntariamente para doação.

Uma das novidades da campanha foi que, 
após cada doação, os doadores receberam o 
adesivo do projeto Veia em seus crachás, sendo 
uma forma de agradecimento, reconhecimento 

pela atitude solidária e identificação do servidor 
doador. 

A presidente do TRT11, desembargadora 
Eleonora de Souza Saunier, também autorizou o 
registro com louvor nos assentos funcionais dos 
servidores que efetuaram a doação. A magistra-
da destacou o resultado positivo alcançado pela 
campanha.

Unidade móvel de coleta, conhecida como “Vampirão”, atendeu os doadores em frente ao Fórum Trabalhista de Manaus

Servidores abraçaram a campanha de doação de sangue
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Bazar solidário movimenta o TRT11
No biênio 2016/2018, o TRT da 11ª Re-

gião voltou a investir na realização de ba-

zares voltados para servidores, magistrados e 

jurisdicionados. Além de ser uma oportunidade 

de integração e de compras de presentes fora 

do comum, os bazares no TRT11 também são 

solidários, uma vez que, para participar com 

um stand, é necessária a doação de dona-

tivos 

Os Bazares, tanto de Natal quando do 

Dia das Mães, arrecadaram quase 80 quilos 

de alimentos, além de fraldas, que foram doa-

dos ao abrigo São Vicente de Paulo, localiza-

do no bairro São Raimundo, em Manaus.

Além de ser uma oportunidade de integração e de compra de presentes, os bazares no TRT11 também são solidários
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Campanha Servidor Legal divulga código 
de conduta dos servidores

Com o intuito de fomentar a propaga-

ção de preceitos éticos entre os servidores 

do TRT da 11ª Região, a Comissão de Ética 

do Regional, em parceria com a Assessoria de 

Comunicação Social, lançou a campanha Ser-

vidor Legal. As peças esclarecem, de forma di-

dática, os princípios e valores fundamentais a 

serem observados pelos servidores, bem como 

direitos, deveres e vedações.

Além disso, o TRT11 disponibilizou, em seu 

portal na internet www.trt11.jus.br, um formulário 

online para receber denúncias e representa-

ções a respeito da conduta ética dos servi-

Avanços da Gestão de Pessoas
A área de gestão de pessoas do TRT11 

avançou com a implementação de projetos 

importantes. Um deles é o Banco de Talentos, 

que consiste no cadastro de todos os cargos 

comissionados para a Secretaria de Gestão 

de Pessoas, disponibilizando os perfis espera-

dos para cada posto de trabalho. A partir 

daí, os servidores podem cadastrar diretamen-

te seus currículos no site para os postos de in-

teresse. O objetivo é compatibilizar competên-

cias institucionais e pessoais, proporcionando 

uma oportunidade de crescimento profissional.

Outro projeto importante foi a realiza-

ção do primeiro concurso de remoção interna, 

nas modalidades intermunicipal e intramuni-

cipal. Assim como os concursos externos não 

geram a imediata nomeação, a habilitação 

interna não gera a imediata remoção, mas ga-

rante que não haverá lotação de outro servi-

dor na unidade para a qual exista candidato 

classificado em concurso válido. Desse modo, 

antes de lotar qualquer servidor, a Presidência 

consulta a lista de habilitados para verificar a 

existência de interessados na vaga, fazendo a 

triangulação, se for o caso.

dores da instituição, assim como, para que sejam feitas sugestões para o aprimoramento e 

modernização do Código de Ética deste Regional.

A ferramenta poderá ser utilizada por qualquer cidadão, ampliando a transparência do 

serviço público prestado pelo Tribunal e reforçando mecanismos de fiscalização da conduta 

dos servidores que compõem seu quadro.
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Tribunal adere ao movimento de incentivo 
à leitura “Livro Livre”

Em 2018, o TRT da 11ª Região 

passou a integrar o movimento mun-

dial de incentivo à leitura, conheci-

do como “Livro Livre”, que consiste 

na liberação de livros em espaços 

públicos. No Regional, o projeto visa 

estimular a leitura por meio da doa-

ção de livros disponibilizados para 

o público que circula diariamente 

no Fórum Trabalhista de Manaus e 

no prédio-sede da Justiça do Tra-

balho, em Manaus.

Em menos de um mês de cam-

panha, mais de 140 livros foram 

doados ao projeto e, após serem 

devidamente etiquetados com a in-

formação sobre o movimento, foram 

disponibilizados nas prateleiras do 

projeto, prontos para serem escolhi-

dos pelo público em geral.

Magistrados, servidores, ad-

vogados, estagiários, fornecedores 

e jurisdicionados foram convidados 

a participar do projeto, tanto do-

ando, quanto pegando qualquer 

livro que queiram ler e que já es-

tejam ‘esquecidos’ nas estantes do 

“Livro Livre”.

A gestão do biênio 2016/2018 também cumpriu uma de suas principais metas de gestão, 

que foi o pagamento de passivos trabalhistas a magistrados e servidores ativos e inativos, bem 

como aos pensionistas do Regional.

Em menos de um mês de campanha, mais de 140 
livros foram doados ao projeto
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Projeto Arborizar: por um futuro mais verde
A Seção de Gestão Socioambiental do 

TRT11 e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(Semmas) promoveram, durante o biênio 2016-
2018, a distribuição de mais de 550 mudas de 
espécies ornamentais e frutíferas para o público 
interno e externo do Regional. A ação faz parte do 
projeto Arborizar, que foi iniciado no TRT11 em 
2012, pela Seção de Gestão Socioambiental, com 
o objetivo de difundir a importância da arboriza-
ção no tempo atual, como a redução da poluição 
do ar, interceptação da água de chuva, sombre-
amento e estabilização da temperatura, redução 

de ruídos e promoção de melhorias no bem-estar 
psicológico e físico.

Além de jurisdicionados e fornecedores, o 
projeto conta com a participação de familiares de 
servidores, que vão ao Regional para escolher as 
mudas. Entre as espécies frutíferas e ornamen-
tais distribuídas estão: mudas de açaí, pupunha, 
manga, rambutã, fruta-pão, acerola, bacuri, cora-
ma, ingá, onze-horas, mini-ixória, tumbérgia, ara-
rinha, barléria e alpínia.

Ação distribuiu mais de 550 mudas no biênio 2016/2018



54

Revista de Gestão 2016-2018

Avanços no programa de saúde

O programa de prevenção e promoção da 
saúde avançou no âmbito do TRT11. Duas novas 
especialidades passaram a fazer parte do quadro 
médico e odontológico do Tribunal, oferecendo 
um atendimento completo e diferenciado a ma-
gistrados, servidores e seus dependentes legais. 
O médico do trabalho Evandro Carlos Miola e a 
psicóloga Carolina Pinheiro são os servidores 
com as novas especialidades que passaram a 
integrar a Seção de Saúde no biênio 2016/2018.

A medicina do trabalho tem como objetivo 
principal a prevenção. Nesse sentido, além das 
ações educativas, é priorizado também o diag-
nóstico precoce no âmbito do Regional, incenti-

vando exames periódicos e  acompanhamento 
de doenças crônicas como diabetes e hiperten-
são. Já o atendimento psicológico visa prevenir 
e promover saúde mental, no âmbito da atenção 
integral à saúde de servidores e magistrados, em 
uma abordagem biopsicossocial.

Outra novidade da Seção de Saúde foi a 
modernização do atendimento odontológico, a 
partir da aquisição de novos equipamentos, ma-
terial de consumo e a contração de um serviço 
qualificado de auxiliar de saúde bucal para atuar 
com os servidores especialistas em odontolo-
gia. O resultado é um atendimento odontológico 
completo e continuado.

A psicóloga Carolina Pinheiro e o médico do trabalho Evandro Miola passaram a integrar a Seção de Saúde no biênio 
2016/2018

Atendimento odontológico foi modernizado com a aquisição de novos 
equipamentos e a contratação de serviço de auxiliar de saúde bucal
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Projeto Escola Itinerante leva ciclo de 
palestras para o interior do Amazonas e 
Boa Vista/RR

A Escola Judicial da Justiça do Trabalho da 11ª 

Região (Ejud11), sob a direção do desembargador 

David Alves de Mello Júnior, investiu na disseminação 

do conhecimento jurídico-trabalhista com a realização 

do Projeto Escola Itinerante, que levou seminários e ci-

clos de palestras ao interior do Amazonas e também 

para a cidade de Boa Vista, em Roraima.

O objetivo do projeto é fomentar os debates so-

bre matérias contemporâneas relativas ao Direito Ma-

terial e Processual do Trabalho. A iniciativa conta com 

o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfei-

çoamento de Magistrados – Enamat  

I Ciclo de Palestras em Tabatinga promovido pela Ejud11

Des. do TRT8 Vicente José Malheiros com o 
des. e diretor da Ejud11 David Alves de Mello 
Júnior, no II Seminário Roraimense de Direito e 
Processo do Trabalho
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Projeto Meu Livro, Seu Livro
A Seção de Biblioteca da Escola Judi-

cial lançou o projeto “Meu livro, Seu livro”, com 

o objetivo de fomentar o prazer pela leitura e 

incentivar magistrados, servidores, estagiários 

e terceirizados, bem como os advogados tra-

balhistas que atuam no Regional, a frequenta-

rem a Biblioteca Donaldo Jaña, localizada no 

2º andar do Fórum Trabalhista de Manaus.

O projeto consiste na doação, troca, lei-

Os eventos da 

Ejud11 foram realiza-

dos nos municípios de 

Tabatinga, Parintins e 

Presidente Figueiredo no 

interior do Amazonas, e 

também na capital Boa 

Vista/RR. Houve a parti-

cipação de magistrados 

e servidores do TRT11 e 

público local, além da 

presença de palestran-

tes convidados 

tura e empréstimos livres. 

A ideia é que o usuário 

troque um livro que já 

leu por outro que ainda 

não leu, mas que gosta-

ria de ler. Desta forma, os 

livros e as histórias que 

eles contam podem ser 

compartilhados para 

que mais pessoas leiam 

e curtam aquele livro. 

Participaram dos eventos da Ejud11 magistrados 
e servidores, além do público local

Acervo do projeto conta com mais de 740 livros

Ao todo, foram doados mais de 100 li-

vros durante o ano de 2017 e seu acervo 

totaliza atualmente cerca de 740 livros que 

podem ser emprestados livremente. A ação es-

timulou um diálogo entre as obras jurídicas e 

literárias, além de promover a Seção de Bi-

blioteca da Ejud11 no sentido de aproximar 

os usuários deste espaço de socialização e 

aprendizagem contínua.



57

Escola Judicial

Lançamento de Livros e Sessão de 
Autógrafos

Em 2017, a Seção de Biblioteca da 

Ejud11 realizou em suas dependências o lan-

çamento dos livros Temas Contemporâneos de 

Direito, Volume I e Volume II, organizados pelos 

professores Dorinethe dos Santos Bentes, Mari-

na das Graças de Paula Araújo, Bernardo Silva 

de Seixas e Sebastião Marcelice Gomes. Tam-

bém aconteceu a sessão de autógrafos do 

livro Manaus: outras faces da história de 1910 

a 1940, de autoria da professora Dorinethe 

dos Santos Bentes. Este evento foi mais uma 

ação cultural do Projeto Meu Livro, Seu Livro.

Professoras Dorinethe dos Santos Bentes e Marina das Graças de Paula 
Araújo, e o des. e diretor da Ejud11 David Alves de Mello Júnior

Servidoras da Seção de Biblioteca da Ejud11, professores, alunos e ex-alunos da Ufam
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Memór ia Inst i tucional

O Centro de Memória da Justiça do Tra-
balho da 11ª Região (Cemej11), durante o biênio 
2016/2018, inovou com o projeto Cemej11 Itine-
rante. A iniciativa tem como proposta aproximar 
o Cemej11 da sociedade, estimulando o conheci-
mento do acervo histórico que revela a atuação 
da Justiça do Trabalho e a consequente valoriza-
ção de seu papel social.

O projeto consiste na realização de pales-
tras em escolas públicas sobre a Justiça do Tra-
balho, além de exposições do acervo histórico do 
Tribunal e da realização de sessões do Projeto 
Cinema com Sabor, com a projeção de filmes que 

levem à auto-reflexão e pensamento crítico acer-
ca do universo explorado na obra.

A diretora do Centro de Memória, desem-
bargadora Ruth Barbosa Sampaio, ressalta que 
as ações do Cemej11 são focadas no alcance 
da comunidade escolar, bem como no estreita-
mento de laços com a comunidade acadêmica, 
composta por potenciais pesquisadores do acer-
vo histórico do Cemej11. Trata-se de ações de 
educação patrimonial que divulgam a existência 
e os serviços oferecidos pelo TRT11 e sensibi-
lizam para a relevância de preservar a memória 
institucional.

Cemej Itinerante: preservando e 
divulgando a história

O projeto consiste na realização de palestras em escolas públicas sobre a Justiça do Trabalho



59

Memória Institucional

Seguindo uma tradição desde 2013, o Ce-
mej11 participou, no biênio 2017/2018, da Se-
mana Nacional de Museus e da Primavera de 
Museus, eventos nacionais promovidos pelo 
Instituto Brasileiro de Museus – Ibram. A partir 
de 2016, passou também a participar da Sema-
na Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo 
Nacional.

Em 2017, o Cemej11 realizou oficinas e 
workshops como parte da programação da 11ª 
Primavera dos Museus.  A oficina sobre o pro-
cesso judicial trabalhista como fonte histórica 
tratou sobre o uso de processos judiciais como 
fonte para pesquisas em História, Direito, Eco-

nomia e outras áreas afins, buscando ampliar o 
conhecimento sobre o rico e complexo potencial 
deste documento, que é o principal componente 
do acervo histórico do Cemej11.

Já em 2018, o Cemej11 participou da 12ª 
Primavera dos Museus com uma programação 
com atividades educativas realizadas na Escola 
Jacira Caboclo (educação de jovens e adultos) 
e na área de exposições do centro de memória, 
desta vez tendo como espectadores os funcio-
nários terceirizados do TRT11. Um Happy Hour 
cultural na sede do TRT11 abriu as atividades do 
Regional na 12ª Primavera de Museus.

Participação na Primavera dos Museus

Happy Hour cultural na sede do TRT11 abriu as atividades do Regional na 12ª Primavera de Museus
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Em março de 2018, o TRT11 assinou um convênio de cooperação técnica com o Museu Ama-
zônico, órgão suplementar da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O objeto da parceria é a 
elaboração de um projeto básico da área de exposições do Centro de Memória, localizada no térreo 
do prédio-sede do TRT11, a ser feita pelos museólogos do quadro de pessoal da Ufam. As tratativas 
visando à assinatura se iniciaram ao final de 2017. Em janeiro de 2018, o museólogo Saulo Moreno 
Rocha, e o historiador Dysson Teles Alves, Diretor do Museu Amazônico, participaram de reunião 
com a equipe do Cemej11 objetivando angariar informações sobre os itens a serem considerados no 
projeto.

Em junho de 2018, foi a vez de assinar um convênio com a Ufam, com vistas à concessão de 
estágios obrigatórios para os alunos regularmente matriculados na universidade, visando à comple-
mentação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração em termos 
de treinamento prático e aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e social.

Intercâmbio com instituições parceiras

Assinatura de convênios com a Ufam
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A Presidência do TRT11, em conjunto com 
o Centro de Memória da Justiça do Trabalho da 
11ª Região - CEMEJ11, lançou durante as come-
morações do Aniversário da cidade de Manaus 
e Dia do Servidor Público, edição comemorativa, 
organizada em formato de coletânea. A obra tem 
o objetivo de registrar os 37 anos de existência 
do Tribunal do Trabalho da 11ª Região e os 10 
anos de criação do Centro de Memória da Justi-
ça do Trabalho da 11ª Região - CEMEJ11.

No atual biênio administrativo do Centro 

de Memória, optou-se por executar uma linha 
de ação que valoriza e estimula o sentimento de 
pertencimento a esse órgão de justiça como item 
de orgulho e dignidade.

Conheça a obra acessando o link memorial.
trt11.jus.br e veja o quanto este Regional cresceu 
em  estrutura física e de julgamento,  quadro de 
pessoal,  demanda processual e outros tantos 
aspectos que merecem ser conhecidos por seu 
público usuário e a sociedade em geral.

Edição Comemorativa dos 37 anos do 
TRT11
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C o mu n i c a ç ã o 
Ins t i tucional

Durante o biênio 2016-2018, a comuni-
cação institucional do TRT11 deu um salto de 
qualidade com a ampliação da divulgação das 
decisões judiciais, principalmente da segunda 
instância. Um trabalho inédito que se propôs a 
dar maior visibilidade às ações que mais impac-
tam o dia a dia dos cidadãos, contribuindo para 
reforçar a principal função da Justiça do Traba-
lho, que é realizar a justiça e garantir os direitos 
decorrentes das relações de trabalho, fomentan-
do a paz social e fortalecendo a cidadania.

Ao todo, mais de 170 decisões judiciais fo-
ram divulgadas no portal do Tribunal e replica-
das em suas redes sociais (Facebook e Twitter) e 
nos órgãos de imprensa, tanto impressos como 
eletrônicos. Um balanço da Assessoria de Comu-
nicação do Regional aponta que mais de 2.000 
menções positivas sobre o Tribunal foram publi-
cadas nos veículos de mídia impressa e eletrôni-
ca, não apenas no âmbito local (Amazonas e Ro-
raima), mas também nacionalmente. O número 
representa um aumento de 185% em compara-
ção com a divulgação realizada no último biênio. 

As notícias jurídicas vêm ganhando espa-
ço também nas Redes Sociais, não apenas na 
página do TRT11 no Facebook, mas também 
via redes sociais dos jornais e sites. É o caso da 
notícia de uma das decisões da 3ª Turma, que 

teve como tema estabilidade pré-aposentadoria, 
e que alcançou mais de 5.700 curtidas apenas 
em um post do Facebook do Portal A Crítica. Ou-
tro destaque foi uma notícia da 1ª Turma sobre 
acúmulo de função, que alcançou 6.700 curtidas 
em um post do Portal do Holanda, também no 
Facebook.

O Conselho Superior da Justiça do Traba-
lho (CSJT) e outros sites jurídicos também pas-
saram a repercutir as notícias produzidas pelo 
TRT11. Migalhas, Consultor Jurídico, Síntese, 
Portal Nacional do Direito do Trabalho (PNDT) e a 
Associação Brasileira dos Advogados Trabalhis-
tas (ABRAT) são alguns dos portais jurídicos que 
estão sempre divulgando as decisões do TRT11. 
O CSJT também tem sido importante nesse pro-
cesso, repercutido em seu portal e na sua página 
do Facebook as matérias que divulgamos. Uma 
notícia da 2ª Turma sobre doença ocupacional, 
por exemplo, chegou a alcançar mais de 6.300 
visualizações no site do CSJT. 

Além do portal do TRT11 (www.trt11.jus.
br), as notícias jurídicas e institucionais do Tribu-
nal podem ser acompanhadas via Redes Sociais, 
pela página do TRT11 no Facebook (facebook.
com/trt11oficial) e no twitter (twitter.com/trt11o-
ficial).

Decisões do TRT11 ganham espaço na 
mídia
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Presença na TV e no Rádio

As ações do TRT11 também ganharam es-
paço na mídia televisiva e radiofônica. Foram de-
zenas de reportagens e entrevistas concedidas a 
emissoras de Rádio e TV nos últimos dois anos e 
que fortaleceram a imagem institucional do Tri-
bunal, além de aproximar a Justiça do Trabalho 
do cidadão.

As novas regras da Reforma Trabalhista 
e eventos como a Semana Nacional da Conci-
liação Trabalhista e Execução Trabalhista, além 
de audiências públicas foram os assuntos mais 
abordados em reportagens e entrevistas com 
magistrados do Regional. As reportagens podem 
ser conferidas no Canal do TRT11 no Youtube.

Cobertura das TVs em eventos no TRT11

Coletivas de imprensa Entrevista em estúdio
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WhatsApp como aliado da comunicação 
interna

Divulgar notícias e comunicados em primeira mão 
a magistrados e servidores é a proposta do uso do apli-
cativo WhatsApp como ferramenta complementar de co-
municação interna. A novidade, implementada durante o 
biênio 2016-2018, contou com a adesão de centenas de 
usuários do TRT11, tanto ativos quanto inativos, que pas-
saram a receber diretamente, via smartphones, informa-
ções sobre as ações do Tribunal.

A adesão é voluntária e as notícias são veiculadas 
por meio de uma lista de transmissão formada a partir 
dos contatos que aderem ao serviço. As notícias e os 
comunicados também são veiculados em outras mídias 
internas, como os e-mails institucionais, intranet e spark. 
Entretanto, com o WhatsApp, a informação chega em pri-
meira mão, além de ser o meio mais efetivo de comunica-

Revista do TRT11 – Edição Prata 25 anos

ção com os servidores aposentados, uma vez que os mesmos não possuem mais acesso às outras 
mídias de comunicação interna.

Em 2017, a Revista do TRT da 11ª Região, que reúne a jurisprudência 
firmada no âmbito do Tribunal, além de provimentos, súmulas e artigos, 
completou 25 anos. A edição especial prata deu sequência às mudanças 
que marcarão uma nova fase do periódico, fonte importante de consulta a 
respeito do pensamento doutrinário e jurisprudencial do Regional.

A publicação é editada e compilada pela Assessoria de Comunica-
ção Social, por meio da Seção de Revista, com a coordenação da Comis-
são de Revista que, nessa edição teve como presidente o desembargador 
José Dantas de Góes.

O acervo da Revista encontra-se disponível para consulta por meio 
impresso, na Biblioteca do Tribunal; e em formato digital, disponível no 
site www.trt11.jus.br, no menu “publicações”.
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Mural eletrônico para os públicos interno e 
externo

A Assessoria de Comunicação Social do 
TRT11 passou a utilizar mais um instrumento de 
comunicação voltado tanto para o público inter-
no quanto para o público externo que frequenta o 
Fórum Trabalhista de Manaus. Trata-se de uma 
mídia indoor, veiculada por meio de Smart TVs 
instaladas no térreo do prédio, próximo aos ele-
vadores.

A mídia indoor veicula pequenos vídeos 
produzidos pela Assessoria de Comunicação 
Social e outros de interesse geral, dentro de um 
leque de editorias atrativas sobre os principais 
serviços oferecidos pelo Regional à população.

Campanhas publicitárias
O TRT11 vem reforçando suas estratégias de publicidade e propaganda para divulgar as ações 

e serviços do Tribunal, como as semanas de conciliação e execução, audiências públicas, e campa-
nhas diversas para os públicos interno e externo.

Mídia Indoor foi instalada no térreo do Fórum Trabalhista de Manaus
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Você está lendo um produto da Ascom

O conteúdo desta Revista de Gestão, por 
exemplo, foi totalmente planejado e produzido 
pela equipe de comunicação do TRT11. O traba-
lho de pesquisa, redação, planejamento gráfico, 
fotografia, diagramação e arte final foram reali-

zados exclusivamente por servidores e colabora-
dores da Ascom, a partir de informações forneci-
das pelos diversos setores do Regional. Apenas a 
impressão foi feita por gráfica comercial.

Diagramação da Revista de Gestão




