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Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 10h, foi 

realizada Correição Ordinária na Vara do Trabalho de Santana do Ipanema, por 

meio de videoconferência, em face das medidas de isolamento social 

decorrentes da pandemia do Corona Vírus, em conformidade com o disposto 

no Ato TRT 19.ª CR n.º 55, de 1º de junho de 2020,  na Consolidação das Leis do 

Trabalho e no Regimento Interno deste Tribunal. Presente na sala virtual da 

Corregedoria Regional, na plataforma Cisco Webex, o Excelentíssimo Sr. 

Desembargador Corregedor Regional, Dr. JOSÉ MARCELO VIEIRA DE 

ARAÚJO, acompanhado pelo Secretário da Corregedoria, pelo Assistente Chefe  

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

Assistente Chefe  e pelo Auxiliar do Setor de Consolidação de Dados,  

respectivamente, Auricélio Ferreira Leite, Antonio Idalino dos Santos, Lisiane 

Maria Santos Araújo, José Humberto Cunha Vassalo e José Sóstenes 

Nascimento de Lima,  presentes também o Dr. Henrique Costa Cavalcante, Juiz 

Titular da Unidade, Dr. Raoni de Mattos Santos, Diretor de Secretaria, e demais 

servidores da unidade. O Edital de Correição Ordinária divulgado no Diário 

Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 9 de junho de 2020, na página 1, tornou 

pública a Correição Ordinária. O Desembargador Corregedor deu início à 

sessão solene explicando a não realização da correição de forma presencial, 

dizendo-se motivado pelos cuidados que têm sido recomendados pelas 

autoridades sanitárias do país e do mundo, dizendo ser a segunda correição 

feita de forma telepresencial no Regional, tendo sido a primeira na Vara do 

Trabalho de São Luiz do Quitunde, e oferecendo a sua saudação a todos os 

presentes, Juiz Titular, servidores e ao representante da OAB,  advogado 

Marcus Tullius Santos Farias, dizendo que a adoção desse formato é um 
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mecanismo preventivo  em face da disseminação do “Novo Corona Vírus”, 

causador da COVID-19, que tem deixado um lastro de prejuízos à saúde, e à 

economia, causando, até o momento, mais de 40.000 mortes, e mais de 800.000 

casos no país. Comunicou o falecimento do Bispo Católico D. Valério Breda, da 

diocese de Penedo, fazendo registrar essa moção de pesar. Disse ainda que no 

momento oportuno concederá a oportunidade para os presentes se 

pronunciarem. Em seguida, passou a palavra ao Secretário da Corregedoria, 

que reforçou a necessidade da realização das correições de forma telepresencial 

através da plataforma Cisco Webex que tem sido oficialmente disponibilizada 

pelo CNJ. Historiou que, de início, havia uma vedação à realização das 

correições neste formato nas situações de normalidade, o que mudou com o 

advento da pandemia. Afirmou que o momento requer adaptação, inclusive 

com um certo atraso no calendário das correições, o que demandará um certo 

trabalho, mas relatou que a primeira experiência em São Luiz do Quitunde foi 

de sucesso. Explicou, como de praxe, e de forma resumida, a metodologia dos 

trabalhos correicionais na região, com base no e-Gestão, que reputou ser um 

dos maiores bancos de dados do país,  o qual tem fornecido um subsídio 

robusto para a coleta dos dados aqui analisados, proporcionando a comparação 

dos dados da unidade consigo mesma e com as demais. Compartilhou o 

arquivo da apresentação com todos os presentes, merecendo destaque o que 

segue. Primeiramente notou-se uma tendência de queda na quantidade de 

processos recebidos, o que também ocorreu principalmente em relação aos 

solucionados, impactando no IPJ - Índice de Processos Julgados que caiu de 

172,4% para 86,9%, resultando num aumento do resíduo na fase de 

conhecimento. Em números absolutos a Vara recebeu 610 processos, eram 645 

na correição anterior e solucionou apenas 530, menos da metade dos 1.112 do 

período anterior. A Taxa de Congestionamento da Pauta, por conseguinte, 
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subiu de 17% para 38%, desta feita superando a média do Regional e das varas 

do interior, que estão em 29 e 25%, respectivamente. Nítida a influência da 

suspensão das audiências e o hiato existente entre esta e o início das audiências 

telepresencias, com a necessidade de adaptação que tal situação gerou, 

observou. A Taxa de Congestionamento, na fase de conhecimento, aumentou de 

24 para 41,2%, desta vez se colocando acima da média da Região, que está com 

37,5%.  O Tempo Médio de Duração do Processo reduziu um pouco, passando 

de 132 para 111 e de 288 para 233 dias, respectivamente, para o rito 

sumaríssimo e para o rito ordinário. No que tange ao percentual de prolação de 

sentenças líquidas, verificou-se um percentual de 93%, superando os 88,8% da 

correição anterior, mantendo-se novamente acima da média do Regional, que é 

de 77,8%. Já o prazo médio para prolação das decisões, coletados no sistema e-

Gestão, que era de 19, está em 6 dias para o rito sumaríssimo, e  9, quando era 

de 29 dias, para o rito ordinário. Verificou-se a existência da pendência no 

sistema de 41 tutelas provisórias e 5 embargos de declaração, ficando esta 

Corregedoria de enviar a relação com os números dos processos para 

conferência e acompanhamento. Já a Taxa de Congestionamento, na fase de 

execução, diminuiu de 72,65% para  62,71%,  quarto melhor índice entres as 

varas e novamente melhor que a média regional, que se encontra em quase 83% 

(historicamente esta taxa já esteve acima de 90%). O Índice de Execução – IE, 

aumentou de 92,2 para 126%, número quase igual à média regional, em virtude 

da continuidade do trabalho desenvolvido pela unidade, nesse sentido, tendo 

iniciado muitas execuções, 619, quando foram 654 na correição passada, e 

baixado 780. Observou o Corregedor que tal número de execuções baixadas 

somente corrobora o esforço que tem sido dedicado pela Unidade para 

melhorar os números da sua execução. O Secretário da Corregedoria louvou tal 

esforço, lembrando ser a execução considerada um dos “calos” do Regional, que 
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ostenta os piores índices do país. Listou uma série de ações que foram 

desenvolvidas no sentido de melhorar esses índices, e falou que cada evolução 

deve ser comemorada, embora ainda haja muito a se galgar até se chegar a obter 

índices mais favoráveis. Aproveitou o Secretário da Corregedoria para fazer 

uma breve explanação sobre as 13 ferramentas de pesquisa patrimonial que 

estão listados e acessíveis em página da web do TST, bem como no próprio PJe, 

Processo Judicial Eletrônico, enfatizando que em breve será disponibilizado um 

convênio com o INSS que tem sido uma solicitação do Juiz Titular desta Vara e 

que por persistente diligência do servidor Antônio Idalino, desta Corregedoria, 

foi localizada a pessoa responsável nacionalmente pelo convênio que dará 

acesso aos sistemas CNIS e Plenus, comunicou. Prosseguindo, informou a 

existência de 26 incidentes de execução pendentes, entre embargos à execução e 

impugnações à liquidação, cuja relação será posteriormente enviada para a 

Vara, também para conferência e acompanhamento. Quanto à força de trabalho, 

o índice de absenteísmo detectado foi de apenas 0,2%, tratando-se do segundo 

menor índice da Região, indicando que a Vara trabalhou com o equivalente a 

um servidor afastado por 6 dias durante todo o período correicional. A média 

regional foi de quase 5%.  Exibiu-se um quadro referente à produtividade no 

período pós-pandemia, que atesta que a Justiça do Trabalho não parou, 

revelando o desempenho das unidades durante a quarentena ainda vigente. 

Listados os números, verificou-se que eles demonstram que as unidades estão 

se habituando ao teletrabalho, realizando todas as atividades, inclusive 

audiências, e apontou que essa será a nova realidade doravante, pontuou. No 

tocante às metas institucionais, a Vara atingiu integralmente 5 das 7 metas,  

deixando de pontuar em outras duas, perfazendo 36 pontos, pontuação que já 

supera mínimo de 34 pontos preconizada pelo CSJT. Continuando a 

apresentação, o Secretário da Corregedoria apresentou o funcionamento do 
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iGest - Índice Nacional de Gestão de Desempenho, reafirmando tratar-se de 

referencial numérico sintetizando os mesoindicadores (Acervo, Celeridade, 

Produtividade, Taxa de Congestionamento e Força de Trabalho), compostos por 

13 outros indicadores construídos com base em 17 variáveis, extraídas do 

Sistema e-Gestão. Pontuou tratar-se de ferramenta de gestão e, como tal, deve 

ter a sua utilização permeada por análises e a devida contextualização. Feita 

essa breve exposição, constatou-se que a Vara do Trabalho de Santana do 

Ipanema permanece situada no terço mediano do demonstrativo, ocupando, 

desta feita, a décima posição, dentro desse quartil que agrupa 50% das unidades 

com médio desempenho no iGest.  Alertou para os dois mesoindicadores que 

merecem atenção, a saber, celeridade e produtividade, analisando um por um 

os indicadores, que podem ser melhorados. Encerrou o Secretário da 

Corrgedoria a sua exposição, exibindo frase de Albert Einstein, que acredita 

bastante apropriada para o momento, e que diz: “A criatividade nasce da angústia, 

como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos 

e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar 'superado’”. 

O Corregedor disse corroborar totalmente do pensamento do grande cientista. 

Retomando a palavra, franqueou-a aos presentes. O advogado Marcus Tullius 

disse que já havia comentado com o Juiz Titular em ocasião recente ser a Vara 

de Santana muito fluida, especialmente levando-se em consideração a extensão 

da sua jurisdição, abrangendo 26 municípios, o sertão todo, informação esta 

ratificada pelo Diretor de Secretaria, e afirmou que a impressão pessoal que tem 

é de que se trata de uma unidade célere, dizendo-se surpreendido com alguns 

dados expostos que demonstraram a existência de alguns problemas nesse 

sentido. Acredita que o advento da pandemia pode ter causado alguns 

problemas, puxando alguns dados para baixo, especialmente pela suspensão 

inicial de audiências. Manifestou a sua admiração pelo fato de um único juiz 
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conseguir movimentar a Vara sem deixar a desejar a outras que possuem mais 

de um magistrado funcionando de forma concomitante. Parabenizou a todos os 

servidores e juiz que trabalham na unidade, dizendo que todos são acessíveis. 

Elogiou o estilo da correição virtual, feita de forma telepresencial, dizendo já 

conhecer o trabalho da Corregedoria pelo fato de ter sido estagiário na 2ª VT de 

Maceió e em nada a exibição deixou a desejar. O Corregedor agradeceu as 

palavras do advogado e passou a palavra ao Diretor de Secretaria, que 

respeitosamente solicitou a inversão de sua fala com a do Juiz Titular, para que 

pudesse apenas complementar os dados. Consultando o Juiz Titular, esse em 

nada se opôs à inversão. O Corregedor disse que se tratava apenas de um rito 

de tradição, não tendo problema algum em anuir com a sugestão. O Magistrado 

Titular iniciou sua fala dando boas vindas à equipe da Corregedoria, 

ressaltando a importância de um olhar externo que vem somar com a percepção 

de trabalho própria da equipe. Disse que internamente tem tido o cuidado de 

acompanhamento do iGest, das metas e das ferramentas disponíveis, mas esse 

olhar de fora só tem a acrescentar ao trabalho que já é realizado, apontando, no 

mais das vezes, onde se é possível melhorar. Agradeceu à sua equipe de 

trabalho, definindo-a como coesa, qualificada, preparada e unida, o que resulta 

em motivo de satisfação por compartilhar o dia a dia com eles. Disse da sua 

tristeza pelo momento atual e especialmente por três perdas decorrentes da 

pandemia de Covid-19. Um amigo irmão, de 49 anos, advogado, um parente 

próximo que não podia ir ao hospital e faleceu em casa e uma outra pessoa cujo 

falecimento deveu-se, de forma indireta, à crise da pandemia, em face da 

lotação dos hospitais por causa da pandemia, de forma que não teve a 

assistência de que necessitava, sem acesso à UTI. Confessou que essas perdas o 

deixaram muito mal. Por essas razões, disse que a pandemia seria o cerne da 

sua fala. Elogiou a sua equipe pela melhora constatada no iGest, da correição 
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anterior para esta, entretanto sabia que havia aspectos a serem melhorados, 

alguns deles lhe causando uma certa surpresa. Reafirmou que “o olhar de fora 

nos soma” e que era muito bom o episódio da correição telepresencial, do 

mesmo modo como têm sido as audiências telepresenciais, realizadas já há 

quatro semanas, sendo a atual a quinta, com dois assistentes de audiência 

separados, reputando o atual desempenho como fruto de treinamentos 

realizados, contemplando diversas situações. Disse que diante da gravidade do 

momento, não marcar audiências telepresenciais não parece ser uma opção, 

pelo fato de que o direito à saúde e o direito à vida devem vir em primeiro 

lugar. Falou que os dados mostram que a partir do mês do maio é que começou 

a haver a superação dos processos solucionados sobre os recebidos, coincidindo 

justamente com o momento em que as audiências nesse modelo foram 

retomadas, o que reafirma a sua importância. Naturalmente não foi possível 

marcar sentenças durante o recesso e boa parte do mês de janeiro, em face da 

suspensão dos prazos e das audiências, o que foi retomado nos últimos dois 

meses, após um planejamento cuidadoso, com a marcação de pautas temáticas, 

por empresas, iniciando de forma tímida, com poucas audiências, de forma a se 

ter um bom aprendizado, não só para si mas para o corpo funcional da Vara, 

como também para os advogados e para as partes. Lembrou que quando houve 

o advento do PJe era um dos que tinham resistência ao seu funcionamento, não 

sendo otimista quanto ao seu sucesso, mas seria impensável nesse contexto de 

pandemia o funcionamento da Justiça sem esse recurso, o que aponta o 

equívoco existente nessa resistência. Compartilhou a sensação de que o trabalho 

realizado de forma telepresencial foi até maior de que o presencial, contornando 

o problema dos deslocamentos, que é uma queixa constante dos advogados, 

mormente pelo tempo despendido nele, e entende que a produtividade tem 

sido maior, e que eles têm se mostrado felizes com a novidade, havendo um 
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ambiente mais intimista quando da sua realização. Quanto aos incidentes 

pendentes, percebe que são frutos de falta de lançamentos ou movimentações 

equivocadas, prometendo que irão prestar mais atenção e focar nisso, de forma 

a corrigir os dados, preferencialmente na semana corrente, e que o número de 

pendências é muito baixo, montando poucos processos. Comentou uma questão 

específica envolvendo uma Ação Civil Pública, que contrapunha a saúde à 

prestação de serviço, questão essa que demandava a consulta a estatísticas do 

hospital de Santana do Ipanema, de que ele não dispunha naquele momento, 

acerca de quem tinha ou não comorbidades, sendo necessárias para decidir a 

ação que solicitava o afastamento dos servidores portadores de tais 

comorbidades, estando também esse processo pendente. Comentou a existência 

de investimentos feitos por ele e por alguns servidores, de forma proativa para 

melhorar os links de acesso à internet, em casa, e outros para melhor adequação 

ao trabalho telepresencial de forma integral. Quanto à pandemia, fez questão de 

registrar que trouxe aprendizados e deixou legados. Um deles diz respeito a um 

dos gargalos da fase de conhecimento, a saber, cartas precatórias inquiritórias, 

que demandam trabalho e um certo processamento para a oitiva de alguém que 

poderia ser feita mediante audiência telepresencial, de forma bem mais simples, 

comunicando que, nesse sentido, está enviando para a Comissão Legislativa da 

ANAMATRA minuta de proposta de projeto de lei que torne desnecessária a 

expedição de cartas precatórias, ou melhor, torne facultativo ao juiz a 

possibilidade de dispensar a expedição mencionada quando houver condições 

técnicas para a realização de audiência telepresencial, acrescentando que a sua 

iniciativa contemplaria também as exceções de incompetência territoriais, 

facultando o mesmo ao magistrado nesses casos, ou seja, a sua rejeição, o que 

poderia aumentar o acesso à justiça. Narrou um caso específico em que a parte 

foi beneficiada uma vez que não precisaria se deslocar para o juízo onde estava 
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designada a audiência, abrindo mão de seu direito, e com a realização da 

audiência remota não teria esse ônus. Comentou sobre a utilização do alvará de 

ponta a ponta, agora também recomendado pelo CNJ, de muita utilidade nesse 

momento de pandemia, evitando o risco de contaminação no deslocamento, 

dizendo já estar em uso no TRT da Bahia e de Sergipe, crendo que a sua 

disseminação e uso corrente consistirá em inovação sensacional, pela segurança 

sanitária e celeridade processual. Outro legado igualmente foi a 

disponibilização do cadastramento das entidades públicas da administração 

direta no PJe, esperando que futuramente englobe pessoas jurídicas privadas, 

aproveitando para parabenizar o Tribunal e a Corregedoria por essa iniciativa, 

expondo as vantagens desse legado, a saber, celeridade, economia de tempo e 

de recursos consumidos nos deslocamentos, arrematando que para cada avanço 

da tecnologia existem resistências, mas também superações, e seguimos 

aprimorando. Pontuou a importância desses aprendizados, dentro de um 

contexto inicialmente negativo, que, em contrapartida, resulta em ganhos e 

avanços. Voltou a agradecer a sua equipe, pela lealdade, unidade e 

compromisso, enaltecendo o diálogo sempre existente e o crescimento que esse 

aprendizado produz. Agradeceu à Corregedoria, por apontar oportunidades de 

melhoria, e aos advogados que compareceram, encerrando a sua fala dizendo 

“não é que eu acredite no trabalho em equipe, eu só acredito no trabalho de 

equipe”, finalizou. O Corregedor passou a palavra ao Diretor de Secretaria 

Raoni de Mattos Santos para as suas considerações. Fazendo uso da palavra, 

este cumprimentou a todos e pediu desculpas pela quebra do protocolo e da 

sequência tradicional das correições, e iniciou sua fala dizendo que a equipe de 

trabalho da Unidade sempre dialoga bastante, fazendo uma permanente leitura 

de cenário, o que facilita a gestão dos trabalhos.  Por essa razão agradeceu a 

todos os servidores que se fizeram presentes “on line” atribuindo-lhes os bons 
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frutos alcançados e dizendo que nada seria possível sem o comprometimento e 

o trabalho árduo de cada um. Elogiou a disposição parceira da Corregedoria 

que tem fornecido os subsídios necessários para o acompanhamento do iGest e 

do cumprimento das metas, observando que estão bastante vigilantes quanto a 

essas ferramentas de gestão e de aferição. Afirmou que os dados referentes à 

produtividade na pandemia confirmam o que para si era apenas uma sensação, 

a de que estão todos trabalhando e produzindo mais nesse período. Agradeceu 

ao Tribunal pela disponibilização de infraestrutura para o trabalho remoto, 

falando especificamente dos ramais telefônicos que são acessíveis pela 

ferramenta multiplace. Comentou que a utilização dos recursos proporcionados 

pelo projeto garimpo detectou uma ação civil pública com crédito destinado ao 

MPT que foi destinada à Região duplamente castigada por uma enchente e pela 

pandemia, resultando na injeção de quase 170.000 reais nesse momento 

oportuno de tanta necessidade, onde há um colapso financeiro e um colapso de 

saúde. Comentou a existência da plataforma satélite para emissão de 

precatórios e RPV, conferindo rapidez e controle. Teceu elogios ao Juiz Titular, 

que fica quase que integralmente sozinho na unidade, ausentando-se apenas 

nos períodos de afastamentos legais, sendo sempre presente, louvando a sua 

maneira de condução das audiências pré-agendadas através da plataforma 

Cisco Webex. Agradeceu a toda a advocacia sertaneja, na pessoa do advogado 

Marcus Tullius. Fez colocações acerca da descoberta de incidentes pendentes 

pela Corregedoria, e logo que recebeu a relação dos processos, junto com o 

servidor David Castro, começou a adotar as providências necessárias. Explicou 

que tinha traçado um planejamento de obtenção de índices mais favoráveis, 

especialmente em relação ao IPJ, já para o mês de agosto, mas tendo sido 

surpreendido pela pandemia, e a antecipação da correição, esse objetivo ficou 

prejudicado. Disse, entretanto, crer veementemente que a Vara atingirá 45 
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pontos, em breve, com o cumprimento integral de seis metas, excetuada a de 

conciliação, que não será atingida em nome do cuidado e zelo tremendo que o 

Juiz Titular, por firme convicção pessoal, notadamente pela busca de segurança 

jurídica e proteção do direito, estabelece parâmetros e cláusulas com um certo 

rigor para assegurar a efetividade dos acordos homologados. A Unidade 

esbarra, ainda, na dificuldade econômica da Região, que é fator inibidor da 

conciliação. Lembrou que a Vara nos anos de 2018 e 2019 foi a melhor Vara da 

Região no IPJ. Lembrou uma fala da Dra. Ana Cristina Magalhães, que disse 

não adiantar se trabalhar muito, achar que é bom, dizer que é bom, se não 

tivermos números para demonstrar a qualidade desse trabalho. Discorreu 

minuciosamente sobre o que chamou de leitura de cenário em relação ao iGest, 

relatando o acervo de processos antigos, anteriores a 2019, inclusive, que chega 

a apenas 18 processos, número diminuto. Disse que a Vara está trabalhando em 

modo de operação de administração de julgamentos, assegurando que, no 

tocante à fase de conhecimento, as providências adotadas, até o mês de maio, 

que coincidiu com a leitura do iGest, e especialmente neste, não estão ainda 

refletidas nos mesoindicadores apresentados, mas certamente apontarão uma 

evolução a esse respeito, na próxima leitura. Solicitou ao Corregedor que a 

ferramenta Cisco Webex pudesse continuar disponível nas unidades, no 

período Pós-Pandemia, fazendo ver a sua grande utilidade para a concretização 

da celeridade, sendo uma ferramenta que garante e preserva a saúde de partes, 

advogados, testemunhas e servidores, garantindo o isolamento social 

necessário. Reafirmou estarem todos cientes e vigilantes em relação ao 

cumprimento das metas, e mostrou haver um certo descompasso, dicotomia, 

entre as metas (IAM) e o iGest, dizendo que a Vara, neste segundo, encontra-se 

à frente de todas da capital, e que esse índice permite o comparativo com 

qualquer outra vara da Região ou do país. Agradeceu a Corregedoria, aos 
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servidores, pela excelência do seu trabalho, citando nominalmente um a um, 

incluindo o corpo de vigilantes e de serviços gerais, e disse ter ficado feliz pelo 

desempenho positivo que a Unidade apresentou, de um modo geral, mas 

especialmente na execução, mesmo não tendo se preparado previamente para a 

correição. Arrematou que tudo só foi possível pelo espírito de equipe reinante, 

sem adoecimentos, vide o baixíssimo Índice de absenteísmo constatado. 

Agradeceu à Corregedoria. O Corregedor externou os sentimentos pelas perdas 

narradas pelo Juiz Titular, e não só por essas, mas todas de pessoas próximas, 

fatos que sensibilizam a todos, nesse momento muito difícil por que passamos, 

observou, mas com a certeza da fé, da coragem e do trabalho, isso será 

superado e deixará grandes lições de trabalho, de humanidade, de cristianismo, 

para aqueles que têm fé. Agradeceu o advogado Marcus Tullius,  representando 

a OAB, discorrendo sobre a importância da existente e constante parceria entre 

a Justiça do Trabalho e esse segmento, mencionando que, juntamente com 

sindicatos e AATAL, são todas instituições de grande importância, guardiãs do 

estado democrático de direito, da manutenção e da ampliação das garantias 

individuais e dos ideais de liberdade e Justiça. Reforçou a necessidade de uma 

permanente vigilância, dizendo, que como se fala no interior, que “em tempo de 

guerra não se arreia e nem se limpa a carabina”, mormente nesse momento da 

conjuntura em que ideias estranhas são propagadas, nos assombrando, mas que 

de modo algum nos aquietarão e nem nos deixarão esmorecer. Considerou bem 

lembrada pelo Diretor de Secretaria a participação do Projeto Garimpo em 

minimizar a dor dos irmãos de Santana do Ipanema, vítimas da enchente e da 

pandemia, confessando ser conhecedor de perto de situações de flagelo 

promovido pelas cheias, pelo fato de ser do interior, de Murici, sabendo que é 

época em que os mais necessitados ficam mais expostos, muitos desalojados, 

tendo necessidade de abrigo, o que geralmente acontece mediante a oferta do 
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espaço de escolas, igrejas, clubes, que são lugares amplos e mais adequados a 

receber grande número de pessoas e que, via de consequência, são forçados a 

permanecerem aglomerados, o que, na atual situação de pandemia, causa maior 

exposição ao contágio. Disse que a participação do TRT foi muito importante, 

mas enalteceu a cumplicidade do Dr. Henrique, Juiz Titular da Vara, e do Dr. 

Luiz Carlos Coutinho, Juiz Auxiliar da Corregedoria, no sentido de que o 

recurso chegasse de forma mais rápida, com transparência, lisura e 

honestidade, como é a praxe das ações da Justiça do Trabalho. Disse acreditar 

que já foram quase nove milhões de reais destinados pelo TRT para entidades 

assistenciais e científicas, como por exemplo a UFAL, o que é bastante 

significativo, dado o pequeno porte do nosso Regional. Disse que para si não há 

surpresa nos dados e concorda em parte com a citação feita pela Dra. Ana 

Cristina, sobre a importância dos dados, mas entende que muitos devem ser 

interpretados e analisados dentro do contexto, como é o caso da conciliação em 

Santana do Ipanema, cuja jurisdição abrange cerca de um quarto dos 

municípios de Alagoas, a maioria deles em situação econômica difícil, 

dificuldade que atinge não só as instituições, mas também os jurisdicionados, 

havendo muitas empresas em recuperação judicial, o que justifica tal 

dificuldade de celebração de acordos, não por incapacidade do conciliador, mas 

pelos óbices que já foram aqui explicados. Renovou e fez também seus os 

elogios expostos ao longo dessa reunião e, quanto aos dados, disse que tem 

acompanhada a melhora existente e os avanços conseguidos e retratados ao 

longo das últimas inspeções. Falou que resistiu até o último fôlego em fazer a 

correição de forma telepresencial, mas foi forçado pelo fato de a pandemia ter 

perdurado e esperar pelo seu término em data incerta iria comprometer 

sobremodo o calendário das correições. Quanto às sugestões legislativas 

encaminhadas e encampadas pelo Dr. Henrique Costa, disse que acompanhava 
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e corroborava todas elas, a das cartas precatórias inquiritórias e as das exceções 

de incompetência. Quanto a estas últimas, citou um processo seu, quando ainda 

exercia a advocacia, em que representou um seu cunhado, que teve discussão 

acerca da competência territorial que durou três anos. Disse acompanhar 

também a opinião de que devemos sempre dar prioridade à vida e à saúde, sem 

nunca deixar de fazer a nossa parte, no que for possível, sem abrir mão da 

segurança jurídica e sanitária. Nos demais casos, disse que cabia esperar a 

retomada da normalidade, desde que atendidas todas as recomendações de 

médicos, cientistas e pensadores.  O Secretário da Corregedoria comunicou a 

edição do Ato Conjunto TRT 19.ª GP/CR N.º 05, de 10 de junho de 2020, que 

trata do cadastro obrigatório das procuradorias dos entes da administração 

direta e indireta, propiciando a emissão de citações, notificações e intimações 

via sistema, o que facilitará os trabalhos em tempos de pandemia, informando 

ainda que o normativo prevê a extensão do procedimento às empresas privadas 

que quiserem cadastrar suas “procuradorias”, salvo as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A Vara do 

Trabalho de Santana do Ipanema registrou, nos últimos 12 meses (1º.6.2019 a 

31.5.2020), a seguinte movimentação processual: 

Item AÇÕES RECEBIDAS E RESOLVIDAS  PENDENTES Quantidade 

1 Processos recebidos 610 

2 Processos resolvidos 530 

EXECUÇÕES 

3 Execuções iniciadas 619 

4 Execuções baixadas 780 
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2. PRODUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO: 
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3. AUDIÊNCIAS:   

 

O Juiz realiza audiência 4 dias na semana ( terça a sexta-feira).  Em tempos de 

pandemia, o magistrado se coloca à disposição das partes de segunda a sexta-
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feira mediante agendamento prévio e utiliza a Sala Única de Audiências 

Telepresenciais pela plataforma CISCO WEBEX.  

4. SENTENÇAS: 
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5. PRODUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO: 
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O Corregedor rendeu suas homenagens à unidade pelo resultado alcançado na 

execução, sendo a 4ª vara com o menor congestionamento nessa fase 

processual. Contudo, salientou que, quando analisados os números do 

Regional, como um todo, apesar do grande esforço empreendido no sentido de 

sanear lançamentos inconsistentes realizados nos processos de execução, o que 

provocou um baixa na taxa de congestionamento, o fato é que essa taxa 

continua muito alta, inclusive sendo destacada na última correição realizada no 

período de 10 a 14 de fevereiro do corrente ano pelo Exmo Ministro Corregedor 

Geral da Justiça do Trabalho, tendo Sua Excelência recomendado a 

sensibilização de magistrados e servidores para o uso eficaz das ferramentas de 

pesquisa patrimonial. Conclama, assim, o Corregedor Regional para o uso de 

tais ferramentas, as quais podem ser encontradas na página da internet da 

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, podendo ser acessada por meio do 

link: http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/pesquisa-patrimonial. Tais 

ferramentas também podem ser acessadas diretamente no PJe, em “Relatórios 
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do GIGS”, clicando no símbolo de nuvem “Ferramentas eletrônicas”. Link: 

https://pje.trt19.jus.br/pjekz/gigs/relatorios/atividades. 

6. PROCESSOS EXAMINADOS: Foram tomados 12 processos para serem 

analisados. A saber: 

0000007-76.2011.5.19.0058 0000708-56.2019.5.19.0058 0001255-67.2017.5.19.0058 

0000788-25.2016.5.19.0058 0000092-86.2016.5.19.0058 0051900-39.1993.5.19.0058 

0001015-49.2015.5.19.0058 0000549-50.2018.5.19.0058 0000508-49.2019.5.19.0058 

0037400-26.1997.5.19.0058 0002053-28.2017.5.19.0058 0000190-66.2019.5.19.0058 

Do exame por amostragem, foi verificada inexistência da certidão de 

inexistência de depósitos, de que trata o art. 3º do Ato Conjunto TRT 19ª GP/CR 

nº 142, de 18 de dezembro de 2019, encaminhado às unidades judiciárias por 

meio do Ofício Circular nº 2/2020/SCR, enviado em 10 de janeiro de 2020 

(Malote Digital – código de rastreabilidade: 519202015430729). Tal documento 

visa evitar o arquivamento de processos com depósitos judiciais e recursais 

ativos. Ressalte-se que a referida certidão é de suma importância para a 

continuidade e sucesso do Projeto Garimpo. 

7.PRODUTIVIDADE DURANTE A QUARENTENA: 
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8. METAS : 
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9. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DE DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO - iGest: 

 

9.1. MESOINDICADOR ACERVO 
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9.2. MESOINDICADOR CELERIDADE 
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A  Vara procede  os devidos lançamentos na fase de liquidação, ou seja, há o 

início e o encerramento dessa fase. 

 

9.3. MESOINDICADOR PRODUTIVIDADE 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Santana do Ipanema            f. 32 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTSAN 

 
 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Santana do Ipanema            f. 33 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTSAN 

9.4. MESOINDICADOR CONGESTIONAMENTO 
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9.5. MESOINDICADOR FORÇA DE TRABALHO 
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 10. PESSOAL: Integram o quadro funcional da Vara do Trabalho de Santana 

do Ipanema os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1 
Raoni de Mattos Santos Diretor de Vara Comissionado 

2 
Alysson Wagner Brito Ferreira  Efetivo 

3 
Benedito Braz Silva Neto Calculista Efetivo 

4 
Danielli Gomes Lamenha e Silva Assistente de Diretor Efetivo 

5 
Davi Castro Silva  Efetivo 

6 
Juliana Alejandra Farias de Melo Assistente de Juiz Efetivo 

7 
Karla Meiry Monte Secretário de Audiência I Requisitada 

8 
Manoel Messias Ferreira Reis  Assistente  Requisitado 

9 
Marcio da Silva Assistente  Requisitado 

10 
Maria José  dos Santos Assistente Requisitada 

11 
Mário Bruno Santos Farias Oficial Especializado Requisitado 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Santana do Ipanema            f. 36 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTSAN 

11. RECOMENDAÇÕES: Em virtude do que se constatou ao longo da 

correição ordinária e à face do seu escopo preventivo e pedagógico, o 

Desembargador Corregedor Regional fez registrar as seguintes recomendações: 

A) que fossem dedicados os esforços necessários para a melhora da taxa de 

congestionamento na fase de conhecimento, com a volta aos bons números que 

sempre marcaram a Unidade;  B) que o arquivamento definitivo dos autos seja 

condicionado à confecção da certidão de que trata o art. 3º do Ato Conjunto 

TRT 19ª GP/CR nº 142, de 18 de dezembro de 2019, encaminhado às unidades 

judiciárias por meio do Ofício Circular nº 2/2020/SCR, enviado em 10 de 

janeiro de 2020 (Malote Digital – código de rastreabilidade: 519202015430729), 

tendo em vista a necessidade de se evitar novos arquivamentos de processos 

com depósitos judiciais e recursais ativos, conforme visa o Projeto Garimpo, 

instituído conjuntamente pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e pelo 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que tem objetivo de conferir o 

devido tratamento dos depósitos existentes em autos arquivados; C) 

considerando orientação contida na Ata da Correição Ordinária realizada neste 

Regional, no período de 10 a 14 de fevereiro do corrente ano, pelo Exmo 

Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, recomenda-se: C1) 

observância dos termos do artigo 119 da Consolidação dos Provimentos da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no sentido de que a extinção da 

execução se dá pela verificação de uma das hipóteses contempladas nos incisos 

II, III, IV e V do artigo 924 do Código de Processo Civil; C2) obediência aos 

termos do artigo 2º da Instrução Normativa n.º 41/2018 do TST e da 

Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 

modo a garantir segurança jurídica aos jurisdicionados, quando da adoção da 

prescrição intercorrente;  D) em razão da recente edição da nova Consolidação 

dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recomenda : 
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D1) que no controle de admissibilidade dos recursos sejam observadas as 

disposições contidas no art.102 e seus parágrafos, daquela Consolidação dos 

Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho; D2) que sejam 

adotados os procedimentos elencados no seu art. 108, relativo aos processos na 

fase de execução; E) que seja adotado na rotina de trabalhos da Unidade o uso 

das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial inseridas no link: 

https://pje.trt19.jus.br/pjekz/gigs/relatorios/atividades, no intuito de tornar 

mais efetiva a execução melhorar a respectiva taxa de congestionamento nessa 

fase processual. 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao final dos trabalhos, o 

Desembargador Corregedor parabenizou o Excelentíssimo Juiz Titular da Vara, 

Dr. Henrique Costa Cavalcante, o Diretor de Secretaria, Dr. Raoni de Mattos 

Santos, bem como os demais servidores que integram a unidade judiciária, pela 

dedicação e zelo no desempenho de suas atividades funcionais. Nada mais 

havendo a tratar, o Excelentíssimo 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 Vara, querendo, oferecer 

suas considerações, bem como para que seja a presente 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 
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