
ATA DE REUNIÃO DO GRUPO GESTOR REGIONAL DE ANÁLISE ESTATÍSTICA - 
(Port.GP/1837/2017 - PROAD n. 23673/2017) 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data Horário Local
Coordenador da 

reunião

31/10/17 Início 13h30 Término 14h30 3º andar
Alessandra Felizardo de 

Sousa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO

1. Execuções Judiciais e R.A. 219/2016 do CNJ – prosseguimento de discussão de 

acordo com ata anterior (reunião do dia 10/10/2017).

2. Procedimento no e-gestão para verificação acerca das conclusões dos autos _ 

vinculação do processo e encerramento da instrução_

3. Situações das Varas de Ji-Paraná;

4. Autuação de entes públicos.

5. PARTICIPANTES
Nome Lotação

1 Alessandra Felizardo de Sousa DSPR

2 José Corsino de Carvalho Baptista Junior Secretaria Judiciária

3 Eduardo Alcenor de Azevedo Junior Secretaria da Corregedoria

4 Sonia Maria Enes de Lima Secretaria da Corregedoria

5 Djane Muniz Lobato Secretaria da Corregedoria

6 Ronaldo Rodrigues Ferreira Fórum de Ariquemes

7 Kellen Cristina Rosário Vara do Trabalho  de Sena Madureira

Documento 38 do PROAD 23673/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2017.DNKB.LBXR:
https://proad.trt14.jus.br/proad/f/t/consultardocumento



6. DISCUSSÃO DA PAUTA

a)   Execuções Judiciais e R.A. 219/2016 do CNJ – prosseguimento de discussão 
de acordo com ata anterior (reunião do dia 10/10/2017): 

Foi retirado de pauta para ser tratado no próximo reunião.

b) - Procedimento no e-gestão para verificação acerca das conclusões dos autos 
_ vinculação do processo e encerramento da instrução_

A servidora  Alessandra  Felizardo  de  Sousa  explicou  que  no  e-gestão  não  há  um 

mecanismo  para  fazer  essa  verificação,  pois  os  processos  vão  para  uma  pasta 

“pendentes  de  encerramento  de  instrução”  independentemente  da  instrução  está 

encerrada ou não, pois o ato de encerramento de instrução é consignado em Ata de 

Audiência. Ressaltou que o encerramento da instrução está vinculado ao lançamento 

correto da conclusão dos autos para prolação de sentença.  E que a a única forma de 

ser fazer essa verificação seria por amostragem em cada Vara do Trabalho, no próprio 

sistema Pje.

O servidor Eduardo Alcenor de Azevedo Junior informou que a Corregedoria já tem um 

memorando  circular  em  elaboração  a  respeito  do  cumprimento  do  Provimento 

006/2015, o qual será encaminhado as Varas do Trabalho no mês de novembro.

c) Situações das Varas de Ji-Paraná:

A servidora Alessandra Felizardo de Sousa informou que a 2ª Vara do Trabalho de Ji-

Paraná  aceitou  a  ajuda  dos  assistentes  remotamente  para  prestarem auxiliar  nas 

minutas de sentenças da empresa JBS. O Juiz Edilson Carlos de Souza Cortez ficou 

de elaborar uma minuta padrão das ações da referida empresa. A 1ªVara do Trabalho 

de  Ji-Paraná  não  aceitou  a  ajuda  para  os  assistentes  minutarem  sentenças  das 

demandas da JBS, no entanto, consultaram sob a possibilidade desses assistentes 

auxiliarem a Secretaria nas expedições de documentos. A Diretora da Vara ficou de 

conversar com o Juiz  Titular Osmar João Barneze e informar a subcoordenadora do 

Grupo Gestor.

d) Autuação de entes públicos: 



Ficou decidido pelo Grupo Gestor  que essa questão será resolvida pela servidora 

Alessandra Felizardo de Sousa juntamente com a Corregedoria. A aludida servidora 

ficou de identificar as Varas do Trabalho que estão fazendo a autuação dos processos 

de forma equivocada e encaminhar a Secretaria da Corregedoria, a fim de que possa 

tomar as medidas cabíveis junto as Varas do Trabalho para solucionar problema.

7. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata

Assinatura do relator

31/10/17 DJANE MUNIZ LOBATO
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