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Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 14h, em 

conformidade com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho e no 

Regimento Interno deste Tribunal, o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Nona Região, Dr. 

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO, compareceu, em atividade 

Correicional Ordinária, à Coordenadoria de Apoio às Varas - CAVT, 

acompanhado pelo Secretário da Corregedoria, pelo Assistente Chefe do Setor 

de Correições, Normatização e Processos e pelo Auxiliar do Setor de 

Consolidação de Dados,  respectivamente, Auricélio Ferreira Leite, Antonio 

Idalino dos Santos e José Sóstenes Nascimento de Lima, tendo sido 

recepcionados na pela Dra. Enaura Lívia Vergeth Grangeiro, Coordenadora, 

pelo Diretor da Secretaria Judiciária, André Luiz Ferreira Santos (Ex-

Coordenador da CAVT) e pelos demais servidores. Presente à correição, a 

Juíza Coordenadora do CEJUSC e da Coordenadoria de Apoio às Execuções - 

CAE, Dra. Ana Cristina Magalhães Barbosa. O Edital de Correição Ordinária 

divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 3 de dezembro de 

2019, na página 19-20, tornou pública a Correição Ordinária. 1. 

COORDENADORIA DE APOIO ÀS VARAS – CAVT - DISCUSSÕES: A 

Coordenadoria de Apoio às Varas atua como órgão auxiliar da Secretaria 

Judiciária, dando reforço às unidades judiciárias quando do surgimento de 

eventuais gargalos nas principais atividades de secretaria, bem como suporte 
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na execução de projetos da área judiciária e na realização de mutirões e 

campanhas nacionais. Fazem parte da CAVT os setores de Petição e Protocolo, 

Análise e Cadastramento Processual, Gestão Documental e Apoio ao PJ-e. 

Durante o período correicional, de 1º.12.2018 a 30.11.2019, a CAVT realizou 

trabalhos em processos físicos e eletrônicos oriundos das Varas do Trabalho 

sediadas na capital e no interior do Estado, destacando-se o suporte à 

conversão de processos físicos em eletrônicos por meio do CCLE – Cadastro 

de Conhecimento, Liquidação e Execução, que demandou atenção especial 

durante todo o exercício. Além disso, prestou auxílio ao cumprimento das 

metas referentes às execuções em diversas unidades, desenvolvendo também 

diversas outras atividades, a exemplo de gestão de programas satélites do PJ-

e, gestão documental, apoio ao usuário do PJ-e, análise de cadastramento 

processual, gestão do Sistema de Interoperalidade Financeira - SIF, gestão de 

algumas ferramentas de pesquisa, a exemplo do PJ-e Calc, gestão do Diário 

Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT, estando atualmente engajada nos 

preparativos de suporte à execução do Projeto Garimpo, que é uma iniciativa 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho - CGJT, com o objetivo de 

localizar depósitos bancários vinculados aos processos trabalhistas 

arquivados definitivamente. No transcorrer dessas atividades de auxílio, os 

servidores da CAVT também desenvolvem atividades ordinárias da 

Coordenadoria, a exemplo de expedição de notificações, digitação de 

mandados judiciais e respectiva atualização do crédito, elaboração e 

atualização de cálculos trabalhistas, certificação de prazos vencidos, 

minutação de despachos, digitação e expedição de ofícios, digitação e 

expedição de certidões de crédito, correção de movimentações inconsistentes 
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lançadas no sistema e-Gestão e análise de processos a fim de detectar 

pendências nos autos que estivessem impedindo o seu arquivamento, com 

vistas ao enxugamento do número de processos aguardando baixa definitiva 

no Regional. Pela falta de relatórios gerenciais as atividades da CAVT são 

compiladas de anotações manuais, já que não há disponibilidade de relatórios 

informatizados para gerenciamento quantitativo. O Exmo. Sr. Desembargador 

Corregedor concedeu a palavra ao Secretário da Corregedoria para dar início 

aos trabalhos. Este, com a palavra, historiou as correições feitas anteriormente 

ao ano de 2015, mencionando um hiato sem visitas correicionais desde lá, 

retornando somente agora em 2019. O Corregedor frisou que uma das 

finalidades da correição é aproximar a Corregedoria das unidades judiciárias, 

ouvindo reivindicações, críticas, sugestões, momento em que todos 

compartilham as perspectivas para situações e projetos futuros. Destarte, as 

correições em Coordenadorias são visitas fora do padrão corriqueiro de 

comparação de dados, como o que é procedido nas varas do trabalho, até 

mesmo pela peculiaridade do trabalho desenvolvido nesses locais, 

trabalhando-se atualmente com informações oriundas de contato prévios 

travados nesse sentido. A Dra. Ana Cristina, Juíza Coordenadora das 

Execuções e do CEJUSC, que fez questão de se fazer presente à correição da 

CAVT, destacou a tarefa hercúlea desenvolvida pela coordenadoria em 

relação ao trabalho com o CCLE durante o período correicional, que resultou 

em baixa de aproximadamente 10.400 processos, restando em novembro de 

2019 apenas 602 processos físicos pendentes de baixa no Regional. O 

progresso dos trabalhos com o CCLE pode ser observado no quadro 

demonstrativo abaixo, extraído do Sistema e-Gestao: 
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PROCESSOS FÍSICOS PENDENTES DE BAIXA 

1º GRAU PERÍODO 
 

Fase de Conhecimento Fase de Liquidação Fase de Execução Total 

dez/18 770 106 10.164 11.040 

jan/19 757 104 9.774 10.635 

fev/19 744 102 9.565 10.411 

mar/19 660 105 9.360 10.125 

abr/19 544 91 8.635 9.270 

mai/19 455 62 6.728 7.245 

jun/19 425 54 4.947 5.426 

jul/19 313 21 2.909 3.243 

ago/19 281 12 1.307 1.600 

set/19 228 10 1.128 1.366 

out/19 128 10 848 986 

 A Juíza Coordenadora das Execuções sugeriu que fosse enfatizada a coleta de 

dados internos, mormente em face da Coordenadoria ter atualmente se 

tornado um posto avançado do PJ-e, portanto, passível de segmentação de 

dados e informações, fato com que concordou a Coordenadora da CAVT,  Dra 

Enaura Lívia. Sugeriu que esse vácuo de informações fosse contemplado 

através de relatórios feitos, ainda que manuais. A servidora Luciana Vassalo 

informou que já são confeccionados alguns relatórios manuais na 

coordenadoria, pedindo o Secretário, na ocasião, que tais relatórios fossem 

remetidos regularmente à Corregedoria, para acompanhamento. O Diretor da 

Secretaria Judiciária, André Ferreira, que foi o coordenador da CAVT até 

pouco tempo atrás, descreveu os trabalhos executados ao longo do ano, 

destacando o auxílio às execuções até o mês de abril e o foco no CCLE 

implementado a partir daí. A Juíza Coordenadora do CAE fez ver que a 

Correição é uma ótima oportunidade para se registrar o volume de trabalho 

de cada setor. Observou que, por vezes, há setores considerados invisíveis no 

Regional, com total desconhecimento das atividades desenvolvidas por falta 

de divulgação. No caso específico do CAVT, lembrou que as atividades feitas 

no setor eram todas registradas como tarefas executadas pelas varas, daí ser 
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de vital importância o registro delas pela unidade executora. A quantificação 

promove também a possibilidade de análise e crítica, de modo a se melhorar o 

desempenho, pontuou. Destacou, ainda, que a Correição na Região há muitos 

anos é feita com o caráter colaborativo, desprovido da visão punitiva e 

censória, o que muito contribui para esse aprimoramento. Atribuiu ser o 

binômio atividade-necessidade uma espécie de mola propulsora do trabalho 

realizado. A Coordenadora Enaura Lívia elogiou a boa vontade existente por 

parte dos servidores da CAVT, homenageando toda a sua equipe pela 

competência e dedicação no desenvolvimento dos trabalhos. A Dra. Ana 

Cristina asseverou que sem o auxílio da CAVT não teria sido possível o 

sucesso alcançado no trabalho de migração de processos físicos para o meio 

eletrônico com a utilização do CCLE. O Diretor da Secretaria Judiciária 

descreveu as atividades desenvolvidas no setor durante o período em que 

esteve a frente da Coordenadoria, acrescentando que há uma forte perspectiva 

de sucesso na utilização da CAVT na execução do Projeto Garimpo. A 

Servidora Luciana Vassalo falou, a título de exemplo, que somente na 3ª VT 

de Maceió, escolhida para piloto do projeto, espera-se a liberação para a União 

de mais de R$100.000 (Cem mil reais) em depósitos com valores inferiores a 

R$100,00 (Cem reais). A Dra. Ana Cristina, ilustrou a utilidade do Projeto 

Garimpo, lembrando o caso da centralização das execuções dos processos do 

Hospital Sanatório, situado em região atingida por eventos sísmicos, em cujos 

processos foi efetivada pesquisa manual sobre contas ativas, com o 

assentimento da Corregedoria e relatou a dificuldade encontrada pela 

pulverização de recursos, seja em saldo de depósitos, depósitos em ações, 

depósitos recursais e ordens de bloqueio não citando o número dos processos, 
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situações que contribuíram na dificuldade ou mesmo falta de controle sobre 

esses numerários, resultando assim em recurso financeiro paralisado na rede 

bancária. Com o sistema garimpo, essa tarefa será em muito simplificada. O 

Secretário da Corregedoria comentou que já foi designada comissão para 

tratar do projeto e que há previsão de serem iniciados os trabalhos em breve, 

tão logo seja realizado treinamento do pessoal envolvido no projeto. 

Comentou ainda que os trabalhos terão início na 3ª VT de Maceió, escolhida 

como vara piloto e que a comissão vai elaborar cronograma de implantação a 

ser observado e constantemente submetido a avaliações posteriores. A Dra. 

Ana Cristina sugeriu a utilização do sistema garimpo também direcionado às 

execuções centralizadas na CAE,  tecendo considerações diversas, concluindo 

que esse projeto levará à solução de inúmeros processos hoje pendentes. O 

Corregedor  obtemperou que ser interessante o uso do sistema garimpo com 

foco também nas execuções centralizadas, mas que tudo deverá ser estudado e 

programado com a comissão instituída para gerenciamento dos 

procedimentos do projeto, sob a coordenação do Juiz Auxiliar da 

Corregedoria Regional. 

Quadro de Servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Enaura Livia Vergeth Grangeiro Coordenadora Efetiva 

2 Luciana Lyra Fialho  Efetiva 

3 Luciana da Silva Terto Assistente de Cálculos Efetiva 

4 Luciana Maria Vassalo de Vasconcellos Assistente de Diretor  Efetiva 

5 Maria Lúcia dos Santos  Assistente Administrativo  Efetiva 
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2 . SETOR DE GESTÃO DOCUMENTAL - SGDOC : Setor da CAVT 

responsável pela guarda física da documentação administrativa produzida 

por todo o Regional em fase intermediária e permanente, além da guarda 

física dos processos judiciais findos do 1º e 2º Graus, realizando o tratamento 

técnico em toda documentação recolhida ou recebida, visando a sua 

preservação, identificando aqueles de guarda permanente, temporária e 

aptos à eliminação, de forma a dinamizar as etapas futuras. Procede ao 

acondicionamento diferenciado da documentação do suporte, de forma a 

aumentar-lhe a vida útil, armazenando-a em seguida no seu endereço 

previamente estabelecido no arquivo de acordo com especificações próprias, 

fazendo os necessários registros, arquivando e desarquivando documentos e 

processos, quando for o caso, dentre outras atribuições. 

Quadro de Servidores: 

 Nome Função Situação 

1 José Armando de Oliveira Melo Assistente Chefe Efetiva 

2 Jorge Luiz de Melo Silva Assistente de Serviço Requisitado 

3 Hamilton Carlos Silva Melo Secretário Especializado Efetiva 

4 Aldenílson Gomes de Lima  Efetiva 

5 Milton Wanderley de Omena Júnior  Requiisitado 

6 Antônio Jorge Cavalcante Secretário Especializado Efetiva 

7 Carlos Jorge dos Santos  Efetiva 

8 Rose Vânia Leite de Santana  Efetiva 

9 Eliane Brito da Rocha Pereira  Efetiva 

10 Rejane Vieira Camelo Secretário Especializado Requisitado 

11 Rosa Maria Mendonça de Araújo  Efetiva 

3. SETOR DE ANÁLISE E CADASTRAMENTO PROCESSUAL – SACP: 

Setor da CAVT responsável pelo recebimento e digitalização de processos 

com recursos da Secretaria Judiciária e sua remessa para o TST para 
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julgamento e a devida migração para o ambiente virtual. Cuida da migração 

dos processos físicos para o PJe nas unidades do 1º Grau, com a devida 

validação e saneamento de dados no SAPJ1 (sistema que gere os processos 

físicos), e cadastramento no PJ-e. Procede ainda à análise, seleção e 

digitalização  de peças de processos já migrados, em que seja parte a Fazenda 

Nacional e sua posterior inserção no Pje. Por fim, é ainda responsável pela 

digitalização e anexação de Pdfs de documentos físicos que foram recebidos 

pelo Setor de Petição e Protocolo. 

Quadro de Servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Vanessa Margarida Silva de Carvalho Assistente Chefe Efetiva 

2 Aristóteles Teodósio da Silva Sobrinho Secretário Especializado Requisitado 

3 Renaldo Joaquim Pereira  Efetiva 

4 Sávia Menezes Alves da Luz  Efetiva 

4. SETOR DE APOIO AO PJ-E: Setor da CAVT que tem como principais 

atribuições atendimentos eletrônicos e telefônicos aos usuários, seja o público 

externo, jurisdicionados e peritos, seja o público interno, magistrados e 

servidores. Tem também como atribuições, a homologação de 

movimentações no PJe, sobretudo nos trabalhos de implantação de novas 

versões do sistema, orientação e treinamento no uso do PJe,  inclusive 

mediante visitas aos locais de trabalho de servidores e juízes. 

Quadro de Servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Paulo Fernando de Athayde Silva Filho Assistente Chefe Efetiva 

2 Ana Luíza Ferreira Barros Correa Assistente Administrativo Efetiva 

3 Augusto Marcelo de Oliveira Santos  Efetiva 

4 Carlos Henrique da Silva Falcão  Efetiva 
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5. SEÇÃO DE PETIÇÃO E PROTOCOLO: tem como principais atribuições o 

registro dos protocolos de documentos físicos e eletrônicos inclusive e-DOC, 

além de emissão de certidões, distribuição de ações jus postulandi e 

atermação, distribuição de cartas precatórias e de ações oriundas de outros 

órgãos, atestação, gerenciamento da fatura mensal da empresa dos  correios 

para pagamento através do PROAD, remessa de malotes para as varas do 

interior, recebimento das correspondências e ARs e encaminhamento aos 

devidos setores e varas, desarquivamentos de processos, remessa ao arquivo 

e baixa de processos físicos devolvidos pelas partes, baixa de processos do 

TRT para as varas, remessa de processos ao TRT para Recurso e à PRT. 

Ressalte-se que além destas atividades há atendimento ao público 

diariamente, com prestação de informações, pesquisa e outras atividades 

referentes à seção. 

Quadro de Servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Cristina Renovato Guerreiro Barbosa Assistente Chefe Efetiva 

2 Cleonice Lemos Falcão de Almeida  Efetiva 

3 Cristiana da Costa Maia  Efetiva 

4 Ivanildo Brito Azevedo Secretário Especializado Efetiva 

5 João Batista de Vasconcelos  Efetivo 

6 José Expedito de Sá  Efetiva 

7 Tânia Nádia da Silva Chagas  Efetivo 

8 Wellington Marconde Pinheiro de Almeida  Efetivo 

9 Zilda Monteiro Cavalcante Filha  Efetivo 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao final dos trabalhos, o Desembargador 

Corregedor cumprimentou toda equipe que integra a CAVT, pela dedicação 

e zelo no desempenho de suas atividades funcionais. Nada mais havendo a 
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tratar, o Excelentíssimo Sr. Desembargador Corregedor encerrou os 

trabalhos, nesta data, deixando assinalado o prazo de 10 dias, a contar do 

recebimento da respectiva Ata de Correição, para a Coordenadoria ora 

correicionada, querendo, oferecer suas considerações, bem como para que 

seja a ata, por igual prazo, afixada no seu átrio. E, para constar, lavrou-se a 

presente, que vai devidamente assinada, na forma da lei. 

 

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO 
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor  

                                   
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 

 
 

ANTONIO IDALINO DOS SANTOS 
Assistente Chefe do Setor de Correições,  

Normatização e Processos 
 
 

JOSÉ SÓSTENES NASCIMENTO DE LIMA 
Auxiliar do Setor de Consolidação de Dados 

 


