
ATA DE REUNIÃO DO GRUPO GESTOR REGIONAL DE ANÁLISE ESTATÍSTICA

1. IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Data Horário Local
Coordenador da

reunião

10/10/17 Início 13h30 Término 14h40 3º andar
Alessandra Felizardo

de Sousa

2. OBJETIVOS DA REUNIÃO

- Ofício de baixa de processos

- Responder ao questionamento da Vara do Trabalho de Guajará-Mirim;

- Designação dos servidores Ronaldo Rodrigues Ferreira, Kellen Cristina Rosário e Terezinha Silva
Saavedra;

- Execuções Judiciais e R.A. 219/2016 do CNJ;

3. PARTICIPANTES

Nome Lotação

1 Alessandra Felizardo de Sousa DSPR

2 Bruno Nunes Labre Secretaria da Corregedoria

3 Sonia Maria Enes de Lima Secretaria da Corregedoria

4 Djane Muniz Lobato Secretaria da Corregedoria
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5 Felypp de Assis Oliveira SETIC

6 Kellen Cristina Rosário Vara do Trabalho de Sena Madureira

7 Terezinha Silva Saavedra Vara do Trabalho de Feijó

4. DISCUSSÃO DA PAUTA

a) - A respeito da movimentação processual nas fases de conhecimento e execução por vara do trabalho,
no que tange a taxa de congestionamento, ficou consignado que: Será expedido Ofício Circular, pela
Corregedoria, às Varas do Trabalho expondo a necessidade de dar baixa a esses processos; Fazer contato
direto com as unidades que estão com volume alto de processos pendentes de baixa, após o
encaminhamento do aludido documento, com intuito ratificar a importância de realizar os procedimentos
de baixa dos processos, seja por arquivamento definitivo, remessa para processamento do recurso de
competência de órgão superior ou lançamento de início de liquidação ou execução (este último caso se
aplica somente aos processos de conhecimento). Ficou o trabalho dividido da seguinte forma: as
servidoras Kellen Cristina Rosário e Terezinha Silva Saavedra entrarão em contato com as unidades do
interior do Acre. Alessandra Felizardo de Sousa será responsável pelas Varas de Rio Branco e Ji-Paraná e
a Corregedoria pelas demais Unidades; A servidora Alessandra Felizardo de Sousa também irá verificar a
possibilidade de realizar uma entrevista na Rádio 14 do TRT14ª Região, com perguntas e respostas ao
vivo, sendo esta com ampla divulgação a fim de que possa atingir a maioria dos servidores que trabalham
em Varas.

b) – Quanto a demanda de Guajará-Mirim no que diz respeito aos processos que são prolatados sentenças
em audiência, ficou acordado que: A Corregedoria fará contato com os demais Regionais a fim de saber
de que forma são efetivados esses lançamentos, após, será expedido memorando circular a todas as Varas
do Trabalho de Rondônia e Acre a fim de explicar de que forma essa movimentação ocorre no e-gestão e
orientação para que não haja prejuízo a Unidade.

c) – No que se refere à indicação dos colaboradores, ficou acertado que será expedido um memorando ao
Gestor da Unidade do servidor que vai auxiliar Grupo Gestor Regional de Análise Estatística, a fim de
que fique à disposição nos dias e horários pré estabelecidos para reunião do Grupo. Em um primeiro

momento, serão designados os servidores  (Vara do Trabalho de SenaKellen Cristina Rosário 
Madureira/AC),  (Fórum Trabalhista de Ariquemes/RO) e Ronaldo Rodrigues Ferreira  Terezinha Silva

(Vara do Trabalho de Feijó/AC). O memorando será providenciado pela Corregedoria e entãoSaavedra 
será submetido ao Presidente e Corregedor, Desembargador Shikou Sadahiro.



d) – Quanto às execuções de títulos judiciais e o impacto na distribuição de servidores entre os dois graus

de jurisdição (Res. 219/2016 do CNJ), foi realizada apenas uma discussão preliminar, onde foram

apontadas as seguintes situações: I) interpretações diferentes de cada magistrado quanto ao momento

correto de iniciar a execução; II) diferenças entre as realidades de cada município de Rondônia e Acre em

que há Vara do Trabalho; III) Varas do Trabalho que possuem um número muito maior de casos novos de

conhecimento, mas que possuem um número consideravelmente menor de execuções de títulos judiciais.

A discussão prosseguirá em outra oportunidade, pois trata-se de um assunto relativamente complexo.

5. FECHAMENTO DA ATA

Data da ata
Assinatura do relator

13/10/17 BRUNO NUNES LABRE
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