
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

07/11/17 Início 13h30 Término 14h50 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).

3. PARTICIPANTES

Nome Lotação
1 Alessandra Felizardo de Sousa DSPR
2 José Corsino de Carvalho Baptista Junior Secretaria Judiciária

3 Bruno Nunes Labre Secretaria da Corregedoria
4 Sonia Maria Enes de Lima Secretaria da Corregedoria
5 Maria Aparecida da Fonseca Gabinete do Des. Shikou Sadahiro
6 Felypp de Assis Oliveira SETIC

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

Documento 43 do PROAD 23673/2017. Para verificar a autenticidade desta cópia,
acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2017.SQPM.KWLK:
https://proad.trt14.jus.br/proad/f/t/consultardocumento



Execuções  Judiciais  e  R.A.  219/2016  do  CNJ:  Analisada  a  movimentação
processual  nas  varas  trabalhistas,   verificou-se  que  há  unidades  com  baixo
quantitativo  de ações iniciadas em execução em relação ao total  de solucionados.
Também,  a subcoordenadora do grupo gestor  identificou vários processos contendo
atos executórios sem o devido lançamento na fase de execução. Observa-se que esse
procedimento impacta não apenas no prazo médio mas também poderá impactar no
quadro de servidores das varas, tendo em vista que a  R.A. 219/2016 considera os
casos  novos,  aferido  conforme  a  R.A.76/2009/CNJ:  somando-se  os  processos  de
conhecimento e  de execução,  como um dos parâmetros para lotação no 1º  Grau.
Diante  disto,  o comitê  gestor  sugeriu  que  a  matéria  seja  inserida  nas  Correições
Ordinárias realizadas nas Varas do Trabalho do TRT-14ª Região, para observância das
unidades no lançamento dos processos, na devida fase de tramitação, evitando assim,
possíveis prejuízos para a Unidade. Ainda, verifica-se a necessidade de questionar no
JIRA/e-Gestão  se  o   conceito  de  processo  quitado  por  pagamento  espontâneo,
constante do manual do e-Gestão de 1º Grau, deve ser considerado para se iniciar ou
não a execução, considerando que boa parte dos magistrados entendem que se o
reclamado é condenado na sentença de alguma forma, a execução deve ser iniciada
logo após a sentença. Segundo o texto do manual:

“Inclui os processos em que o devedor, condenado ao
pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação,
o  efetue  antes  do  decurso  do  prazo  que  lhe  foi
concedido  por  ocasião  da  primeira  citação  para  este
fim. Exemplo: pagamento efetuado antes do decurso do
prazo  de  15  dias  previsto  no  art.  475-J  art.  523  do
CPC”.

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata

Assinatura do relator

09/11/17 SÔNIA MARIA ENES DE LIMA
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