
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO 

 
2. OBJETIVOS DA REUNIÃO 
Apresentação e análise das metas e principais indicadores estatísticos, bem como           
proposta de reformulação do grupo.  
 
3. PARTICIPANTES 

 

4. DISCUSSÃO DA PAUTA 
 
Inicialmente, o Secretário de Gestão Estratégica, Lucas Barbosa Brum, fez breve           
explicação das atribuições do Grupo Gestor Regional de Estatística, momento no qual foi             
verificada a necessidade de alteração da RA 74/2020 (PROAD 8.441/2020), que trata da             
composição do Grupo, nos seguintes termos: 

1. alteração do Coordenador para: Juiz Auxiliar da Corregedoria 
2. alteração dos Subcoordenadores para: Secretário da Corregedoria e Secretário de          

Gestão Estratégica; 
3. inclusão dos membros: Secretário-Geral da Presidência, Diretor-Geral e Secretário         

de Apoio ao Conhecimento, à Liquidação e à Execução. 
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Data Horário Local Coordenadora da 
reunião 

23/02/2021 Início 10h00 Término 11h15 Meet Lucas Barbosa 
Brum 

Nome Lotação 
1 Lucas Barbosa Brum Membro SGE 
2 Dra. Soneane Raquel Dias Loura Juíza Auxiliar da Execução e da Corregedoria 
3 Romário Nunes Thaddeu DG 
4 Alessandra Felizardo de Sousa SçE 
5 Maria Aparecida Rodrigues Lopes SGP 
6 Jaqueline da Silva Ramos SGE 
7 João Paulo Pelles Membro SJ2ºG 
8 Alysson de Ricardo de Almeida SACLE 
9 Frank Luz de Freitas Membro SGEP 
10 Robert Armando Rosa Membro SETIC 
11 Eduardo Morais da Costa Membro SCR 
12 Lélio Lopes Ferreira Júnior Membro SJ1ºG 
13 Felypp de Assis Oliveira SGE 
14 Maria Eleide Batista de Sales Mendes NP 
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Desse modo, o Grupo permanecerá com a composição mínima estabelecida pelo § 1º do              
art. 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da JT . 
 
Além disso, verificou-se a necessidade da indicação pela Presidente dos representantes           
dos Gabinetes dos Desembargadores e do representante das Varas do Trabalho, em            
atendimento aos itens “h” e “i” do § 3º da RA 74/2020. Na ocasião, a Juíza Soneane                 
Raquel sugeriu o Assessor de Gabinete da Desembargadora Socorro Guimarães Vítor da            
Silva Sales e o Diretor da VT de Jaru, Jean Carllo da Costa Barlatti, como               
representantes, respectivamente, do 2º e 1º Graus. 
 
Na oportunidade, também foi levantada a necessidade de inclusão da palavra           
desempenho na denominação do Grupo. Sendo consolidada a sugestão de “Grupo           
Gestor Regional de Análise Estatística e de Desempenho”. 
 
Na sequência, a Chefe da Seção de Estatística, Alessandra Felizardo de Sousa,            
informou aos presentes a realização de várias reuniões com as unidades de 1º e 2º               
Graus, assim como a realização de reuniões do projeto Conte Conosco e de reunião com               
a Secretaria da Corregedoria Regional com sugestões de alinhamento da ata de            
correição ordinária com a ata da correição geral do TST. Além disso, apresentou alguns              
dados estatísticos do 2º Grau. Informou ainda que foi realizada a instalação do extrator              
do sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios - GPREC e que a partir desse extrator foi                
retirado do e-Gestão relatório, do período de 1º/01 a 31/12/2020, contendo dados das             
requisições de pequeno valor e de Precatórios de 1º e de 2º Graus que foi enviado ao                 
Núcleo de Precatórios para que realizem validação dos dados com análise, cotejamento            
e ajustes das inconsistências, tendo em vista que o prazo para enviar as cargas do               
e-Gestão finaliza dia 1º/03/21, e que existe a necessidade desses dados estarem            
corretos no sistema até dia 26/02/21 para que as cargas possam enviadas ao TST. 
 
Por sua vez, a Chefe do Núcleo de Precatórios, Maria Eleide, salientou que, a partir do                
relatório em comento, foram encontradas algumas inconsistências e que no ano de 2020             
o Núcleo trabalhou com precatórios em processos físicos e precatórios eletrônicos, o que             
gerou alguns erros pois não foram lançados alguns pagamentos em 2020 e estão sendo              
lançados agora, por isso os pagamentos estão como validados em 2021, porém essas             
inconsistências já estão sendo regularizadas, com a ajuda dos servidores Felypp de            
Assis da SGE e Erivan, mas que o NP necessita de reforço para que consiga resolver                
isso até o dia 26/02/21. Na ocasião, a Chefe do NP solicitou à Juíza Soneane Raquel a                 
liberação do servidor Rafael Reis da SACLE, que tem conhecimento tanto dos            
lançamentos de precatórios e RPV’s na vara do trabalho quanto no NP, para ajudar com               
as retificações. 
 

 

 

 ATA DE REUNIÃO 
 (Grupo Gestor Regional de 

Análise Estatística) 
PROAD 

(N. 23.673/2017) 
   

 

Secretaria de Gestão Estratégica – SGE 
Escritório de Projetos – EP-TRT14 

Rua Almirante Barroso, 600 – Mocambo 
Porto Velho – RO – CEP 76.801-901 

(69) 3218-6300/6363 
sge@trt14.jus.br 

AR – Ata de Reunião    



 

 

Por último, a Chefe da Seção de Estatística sugeriu envio de expedientes às unidades de               
1º e 2º Graus dando conhecimento da queda na arrecadação dos valores das custas              
judiciais no ano de 2020 e reforçando a importância dos lançamentos de maneira correta              
no sistema PJe para não gerarem inconsistências. 
 
  

 

5. FECHAMENTO DA ATA 
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Compromissos Responsável pela 
implementação 

Data limite 

1 
Minutar resolução para alteração da RA 74/2020, com a         
composição sugerida e a nova denominação, e submeter à         
Presidência para aprovação.  

SGE imediato 

2 
Consultar a Presidência sobre a indicação dos representantes dos         
Gabinetes dos Desembargadores e das Varas do Trabalho, dando         
conhecimento da sugestão da Juíza Soneane Raquel. 

SGP imediato 

3 Realizar os ajustes necessários nos dados do GPREC para envio          
das cargas. NP imediato 

4 Verificar a possibilidade de liberação do servidor Rafael Reis para          
ajudar o NP com a retificação das inconsistências do GPREC. 

Juíza Soneane 
Raquel imediato 

5 
Expedir memorando-circular para as varas do trabalho com a         
informação da queda da arrecadação das custas, com um passo a           
passo da maneira de fazer esses registros, ressaltando a         
importância dos lançamentos corretos no PJe. 

SçE/SCR imediato 

6 
Expedir memorando-circular para os Gabinetes com a informação        
da queda da arrecadação das custas, com um passo a passo da            
maneira de fazer esses registros, ressaltando a importância dos         
lançamentos corretos no PJe. 

SçE/SGP imediato 

Data da ata Assinatura do relator 

23/02/2021 Lucas Barbosa Brum 
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