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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 15h, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do Corona Vírus, foi realizada Correição Ordinária na 2ª Vara do 

Trabalho de São Miguel dos Campos, 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 e pela Auxiliar do 

Setor de Correições, Normatização e Processos, respectivamente, Auricélio 

Ferreira Leite e Lisiane Maria Santos Araújo, presentes o Dr. Gustavo Tenório 

Cavalcante, Juiz Titular, a Dra. Luara Ester de Barros Jatobá, Diretora de 

Secretaria, e demais servidores. O Edital de Correição Ordinária, 

disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 1º de julho de 

2020, na página 2, tornou pública a Correição Ordinária. O Desembargador 

Corregedor iniciou a sessão solene de Correição cumprimentando a todos e 

dizendo do seu prazer em realizar a Correição na Unidade, desta feita de forma 

telepresencial em face das questões atuais de segurança sanitária e saúde, 

renovando as saudações a todos, magistrado, servidores e, em especial, 

agradecendo o prestígio da advocacia por estar sempre presente  

acompanhando as correições e, nesse momento, fazendo-se representar na 

pessoa do Dr. Rogério Anacleto, pela Seccional local da OAB e do Dr. Carlos 

Hidalgo, representando a AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de 
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Alagoas. Prosseguiu tecendo considerações sobre a gravidade da atual situação 

pandêmica, que tem consumido um sem número de vidas, deixando milhares 

de pessoas prostradas nos leitos hospitalares, provocando agonia, assombro e 

inquietações em todos nós, impondo, de início, uma parada na Justiça do 

Trabalho, que foi logo superada pelo trabalho de magistrados, servidores, 

advogados e ministério público, atores que reagiram de pronto, de modo que os 

índices de atividades não ficaram comprometidos, com as devidas restrições, 

por óbvio, numa demonstração inequívoca de que a justiça laboral sempre que 

é convocada nos momentos difíceis nunca tem faltado com a cidadania e com o 

trabalho dedicado àqueles que mais dela precisam, no caso os nossos 

jurisdicionados, ponderou. Passou então a palavra ao Secretário da 

Corregedoria e comunicou que a palavra estava desde já franqueada para os 

que desejassem dela fazer uso ao longo dos trabalhos. O Secretário explicou, de 

forma resumida, a metodologia empregada ao longo dos trabalhos 

correicionais, mencionando a sua periodicidade anual, informando que toma 

como base um comparativo de desempenho da própria unidade em épocas 

diferentes, além de um comparativo, por meio de gráficos e tabelas, também 

com as demais unidades do Regional. Ressaltou o objetivo de identificação de 

gargalos e a realização de discussão, com a proposição de soluções, de forma a 

se oferecer ferramentas de gestão e um norte em relação às ações do gestor, 

sempre com o objetivo de otimização dos trabalhos, perseguindo-se uma 

prestação jurisdicional mais eficiente e célere, sem qualquer caráter punitivo ou 

acusatório, atuando de forma pedagógica e em regime de parceria para 

proporcionar a melhoria dos serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho, que é 

o grande objetivo. Passando aos dados, observou-se que foram recebidos, no 

período correicional, 470 processos e solucionados 510, o que resultou em um 
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IPJ de 108,5%, fato alcançado por poucas unidades (apenas quatro) no atual 

período. Perceberam-se alguns picos de solucionamento de processos em 

alguns meses, formando uma linha de tendência que aponta para a estabilidade 

na solução no final do período e queda no recebimento. Não obstante, a Taxa de 

Congestionamento das Pautas passou de 16 para 25%, ficando porém em 

patamar inferior à média das varas da capital e também das do interior, que 

montam em torno de 34 e 27%, respectivamente. Já a Taxa de 

Congestionamento, na fase de conhecimento, saltou de 29,7% obtido na 

correição anterior para atuais 47,1%, um pouco acima da média da Região, que 

se apresentou com 39%, revelando o represamento de processos na fase de 

conhecimento em face da situação de pandemia. A Vara, em maio, teve o 

terceiro maior resíduo de processos das varas do interior (395 processos), fato 

que merece a atenção na busca de sua diminuição. Lembrou que a atuação do 

Dr. Gustavo Tenório na Unidade iniciou-se em janeiro/2020, coincidindo com a 

incidência da suspensão dos processos em face das férias de advogados e logo 

em seguida da pandemia. O Tempo Médio de Duração do Processo – TMDP 

está em 94 dias (cerca de três meses), para o rito sumaríssimo, em 136  dias,  

para o rito ordinário (cerca de quatro meses e meio). No que se refere às 

sentenças, o prazo médio para a sua prolação está em 1 dia, para o rito 

sumaríssimo, e 3 dias, para o rito ordinário, melhorando sobremodo em relação 

aos prazos apurados na correição anterior, estando, com folga, mais uma vez 

plenamente inseridos na previsão legal. Já a prolação de sentenças líquidas, com 

o percentual novamente acima de 90% (93,1%), apresenta o 4º melhor 

desempenho geral, sendo melhor que a boa média regional de 77,5%. O 

Secretário da Corregedoria celebrou o histórico positivo da Região no que 

respeita à prolação dessas sentenças, pontuando que os juízes do Regional já 
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absorveram essa cultura de sentenças líquidas, o que não é comum nas demais 

regiões do país, tratando-se do fruto de um trabalho coletivo incessante de 

quase uma década. O desempenho do Juiz Titular, nesse particular, foi de 93%. 

Em seguida apresentou um quadro de incidentes pendentes na fase de 

conhecimento, externando a orientação do Corregedor no sentido de que a Vara 

dedique parte do seu tempo para a resolução dessas impropriedades, caso 

existam. No tocante aos indicadores da fase de execução, a Vara apresentou 

Índice de Execução no percentual de 231%, bem acima da média geral do 

Regional, que ficou em 119%. Ponderou que para efeito de gestão da execução, 

a Corregedoria costuma analisar não o IE, mas o comparativo de baixas com 

relação ao resíduo do período, sendo esse o indicador que reflete a taxa de 

congestionamento na fase de execução. Assim, a Unidade iniciou 150 execuções 

e baixou 346 (326 até dezembro/2019), avançando sobre o seu resíduo (641 

processos), fato digno de nota e que traduz efetividade sendo a unidade do 

interior com um bom desempenho nesse mister. Nesse exercício, entretanto, 

foram baixados apenas 20 processos, o que repercutiu negativamente na meta 

respectiva. A Taxa de Congestionamento, na fase de execução, ficou em 65,6%, 

de novo a quinta menor da Região. Elencou várias providências que foram 

adotadas na região para a melhoria desse indicador, incluindo a utilização do 

Cadastro de Conhecimento Liquidação e Execução–CCLE, embora, mesmo 

tendo havido evolução, ainda se trata do maior gargalo desta Região. Explanou 

sobre os 13 convênios para pesquisa patrimonial que estão listados e acessíveis 

em página da web do TST, bem como no próprio PJe, Processo Judicial 

Eletrônico. A Força de Trabalho efetiva apresentou um índice de absenteísmo 

de 9,4% no período, o que equivale ao afastamento de um servidor por 231 dias. 

Exibiu-se, a seguir, um quadro dos trabalhos efetuados durante a pandemia, 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL 

Continuação da Ata de Correição – 2ª Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos f. 5 

ATA CORREICIONAL 2ª VT SMC 

 

 

que demonstra não ter havido paralisação no trabalho das unidades nesse 

período. No que concerne ao Índice de Atendimento às Metas – IAM, a Vara 

pontuou integralmente em cinco das sete metas judiciárias institucionais, o que 

lhe conferiu 40, dos 51 pontos possíveis, ocupando a 12ª colocação entre as 

Varas do Trabalho do Regional. A Diretora de Secretaria pediu permissão para 

um adendo. Disse que quando chegou à Unidade, em janeiro, ela, juntamente 

com o Juiz Titular e o assistente, havia três metas que não estavam sendo 

batidas, que eram o índice de processos julgados, o índice de conciliação e o 

índice de execução, elaborando então um planejamento e um cronograma para 

atendimento a esses índices e alcance dessas metas ao longo do exercício. Disse 

que chamou muito à atenção o número muito baixo de conciliação, no 

município como um todo, inferior a 20%, e hoje já chega a mais de 40%, que é 

uma melhora bastante significativa e até mesmo histórica, após esse trabalho 

específico de estímulo à realização de acordos. Já o índice de execução, 

comunicou, será atacado no segundo semestre, conforme o planejamento 

elaborado. Disse o Secretário da Corregedoria que as metas não devem ser 

encaradas como um fim em sim mesmo, mas estimuladas, com um sentimento 

emulativo, no sentido de reconhecer e levar as unidades a melhorar a prestação 

jurisdicional que é o grande objetivo. Disse que metas são atingidas como 

consequência da prestação de um trabalho de qualidade. Retomando a palavra, 

franqueou o Desembargador Corregedor o seu uso aos presentes. O 

representante da subseccional da OAB, Dr. Rogério Anacleto, agradeceu o 

convite à participação na correição, em nome dos advogados. Parabenizou a 

vinda do Dr. Gustavo Tenório para a titularidade da Unidade, apesar de ainda 

não o conhecer pessoalmente, se disse muito satisfeito com a qualidade do 

trabalho desempenhado pela Vara. Disse que a OAB sempre foi muito ligada à 
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Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos e, desde já, afirmou que todos 

têm espaço junto ao órgão. Reputou o quadro de servidores da Unidade como 

sendo de excelência, dizendo já conhecê-lo há mais de 10 anos e que só tem 

referências de um grande trabalho que por ela é desempenhado. Afirmou 

reconhecer a grande equipe que a Justiça do Trabalho possui. Parabenizou a 

exposição e o trabalho feito pela Corregedoria. Fez ver a sua preocupação com o 

retorno às audiências presenciais, especialmente as audiências de instrução, 

dizendo que é grande a preocupação dos colegas com esse retorno, chamando à 

atenção para a pobreza da região e para o fato de que os reclamantes, no mais 

das vezes, não dispõem de bons aparelhos de celular, de uma boa internet, e 

que os advogados sentem-se vulneráveis em levá-los para os seus escritórios ou 

mesmo suas casas. Tem recebido muitas reclamações e percebe que muitos têm 

desistido de reclamar por esse motivo. Solicitou que houvesse uma certa 

urgência para a volta das audiências presenciais. O Dr. Carlos Hidalgo 

agradeceu o convite que lhe foi formulado para participar da Correição e disse 

que está à disposição, e pegando “um gancho” no que falou o advogado que  

lhe antecedeu fez ver que a preocupação com a realização das audiências de 

instrução é de âmbito nacional, suplicando que haja uma ponderação por parte 

dos magistrados quando da designação dessas audiências, reforçando o que 

falou o Dr. Rogério sobre a indisponibilidade ou precariedade dos recursos 

técnicos para a participação nas audiências, principalmente da parte autora, 

contando desde já com a sensibilidade dos magistrados para que ninguém 

venha a ser prejudicado. Entende que a tecnologia veio para trazer soluções e 

para melhorar e espera que isso seja utilizado em favor dos advogados e dos 

jurisdicionados, torcendo que isso não venha trazer nenhum tipo de prejuízo, 

para nenhuma das partes dos envolvidas. Saudou e agradeceu aos servidores, 
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ao Juiz e em especial ao Corregedor a quem, como oriundo do quinto 

constitucional dos advogados, designou como um legítimo representante da 

classe, e finalizou dizendo que a sua gestão certamente demonstrará ganhos 

para toda a categoria. A Diretora de Secretaria agradeceu a todos que fizeram 

possível a correição acontecer dessa forma telepresencial. Disse entender a 

Correição como um norte, como uma orientação, e disse que vem 

acompanhando esses números e as estatísticas de perto, até pela particularidade 

de ser casada com o estatístico do Tribunal. Retomou o que já havia dito sobre 

manter o foco na administração das metas restantes, com o fito de melhorar a 

prestação jurisdicional. Agradeceu ao Juiz pela sua eficiência máxima e rapidez. 

Corroborou o que disse o advogado sobre a qualidade da equipe, tecendo 

considerações sobre as limitações impostas pela pandemia. Entendeu como 

legítima a preocupação dos advogados em relação ao uso da tecnologia, e ao 

retorno dos trabalhos presenciais, mas disse que a administração da Vara está 

sensível a isso, e tem tido todo o cuidado na condução das audiências 

telepresenciais. O servidor Djalma pontuou que desde a última atualização do 

PJe os oficiais de Justiça não vêm conseguindo assinar os mandados. Disse que 

entrou em contato com a TI e que a questão não foi resolvida tendo transcorrido 

já mais de uma semana. Determinou o Corregedor que o Secretário da 

Corregedoria fizesse as gestões possíveis para a solução dessa reivindicação. O 

Juiz Titular cumprimentou a todos, saudando o Corregedor, advogados e 

servidores. Disse que já conhecia o advogado Rogério Anacleto há muitos anos, 

desde a época em que substituía a Dra. Eliane Arôxa na então única vara do 

trabalho de São Miguel dos Campos, época em que se recorda que a vara 

recebia anualmente mais de 6.000 processos. Sobre a pandemia, disse que tudo 

é muito novo, tratando-se de uma situação nunca antes enfrentada e de uma 
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repercussão inestimável. Reportou que, de início, adotou-se na Justiça do 

Trabalho a suspensão das audiências, enquanto se acompanhava e se buscava 

informações sobre a doença, isso já no mês de março/2020. Confessou sua 

resistência interior inicial em realizar as audiências de forma telepresencial, não 

porque tivesse grandes dificuldades com a tecnologia, apesar de não se 

considerar um “expert”, mas principalmente preocupado com a situação dos 

trabalhadores, especialmente agora que voltava a trabalhar no interior, o que 

configura uma situação muito particular. Percebeu, depois, que não havia  

muito o que se fazer no tocante a essa questão, pelo fato da prestação 

jurisdicional ser contínua e não poder parar, e, mais ainda, na Justiça do 

Trabalho, onde torna-se impraticável a normalidade do fluxo processual sem se 

fazer audiências. Falou que tentou, dentro do possível, agir para não realizar as 

audiências, relatando que nos três primeiros dias de designação telepresencial 

houve praticamente 100% de requerimentos no sentido do adiamento. 

Considerava natural que tal solicitação partisse em imensa maioria da parte dos 

empregadores, mas percebeu depois que praticamente nenhum dos lados 

queria a sua realização, sendo surpreendente que muitos trabalhadores também 

tenham requerido o adiamento. Quando se foi apurar, com calma, começou a 

haver a intervenção, por parte do juízo e da unidade com o fito do 

convencimento das partes o que resultou em que algumas audiências foram 

acontecendo. O parâmetro por si utilizado para deferir o adiamento foi sempre 

o do receio e do risco da contaminação, pelo descumprimento do 

distanciamento parcial, quando alegado pela parte. Achou justo respeitar esse 

desejo por entender que cada um tem as suas idiossincrasias, medos e receios, 

plenamente justificáveis em um momento como o atual, entendendo ser 

razoável, nesses casos, aquiescer com o adiamento das audiências. Casos outros 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL 

Continuação da Ata de Correição – 2ª Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos f. 9 

ATA CORREICIONAL 2ª VT SMC 

 

 

enfrentados, a exemplo de quando o advogado dizia que o trabalhador não 

tinha condições econômicas de fazer a audiência pela falta de recursos materiais 

ou técnicos não foram levados em consideração, por entender ser a audiência 

um ato público, por força de lei, e nestas outras situações em que não havia a 

alegação do medo de contaminação, passou a indeferir os requerimentos de 

adiamento. Adotou esse parâmetro genérico e equitativo, considerando-o um 

padrão impessoal e de justiça, acrescentando que este tem sido muito bem 

assimilado pelas partes e advogados e disse considerá-lo também muito eficaz, 

até porque desde então tem sido raro haver pedido de adiamento de  

audiências. O novo assusta no mais das vezes, ponderou. Necessário é ter o 

convencimento do que é razoável, prosseguiu, e assegurou que tudo o que 

decide e pratica procura deixar registrado de forma que as partes  tenham 

acesso para, se assim entenderem, submeterem o julgado a outra instância 

decisória, o que vê como muito positivo, sendo uma garantia, já que estamos 

sujeitos à falibilidade como humanos que somos, afirmou. Achou pertinente 

que o tema tenha sido questionado na Corregedoria por dar a si a oportunidade 

de, pessoalmente, poder se pronunciar, sem a frieza e o distanciamento do 

papel e dos autos. Manifestou a sua preocupação com o trabalho externo dos 

oficiais de justiça que se encontram paralisados, por motivos óbvios. O 

advogado Rogério Anacleto reforçou a sua preocupação com as limitações das 

partes e com a realização das audiências de instrução, dizendo ser plenamente 

favorável à sua realização. Retomando a palavra o Juiz Titular comentou sobre 

as instruções, dizendo ser a parte mais delicada das audiências de 

vídeoconferência pelo fato de, mais do que nunca, precisar da boa-fé das partes, 

tanto que solicita a filmagem do entorno ou outras providências que assegurem 

algum tipo mínimo de controle para evitar o contato das partes, por exemplo, 
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com as testemunhas. No geral, tudo tem fluido muito bem, prosseguiu. Embora 

o ambiente não seja tão seguro como em uma audiência presencial, é o que se 

dispõe agora por força das circunstancias, discorreu. Disse que, para si, era 

comum encarar as ausências na audiência telepresencial do mesmo modo como 

se encara na audiência presencial. Explicou: para o magistrado, a ausência das 

testemunhas, por exemplo, não é diferente numa ou outra forma de audiência, 

não mudando muita coisa, asseverou. Enfim, são situações novas que vão 

aparecendo em cada processo, e com bom senso e equilíbrio vão sendo 

encontradas as soluções mais justas e que prejudiquem menos as partes e que 

ainda proporcionem que a prestação jurisdicional seja entregue, observou. E, 

quanto às citações e as dificuldades do trabalho dos oficias de justiça, disse 

chegar um momento em que o processo para, pelo fato de que uma vez tendo 

sido expedida a citação postal e a empresa não ter comparecido, e ainda por não 

se dispor do seu e-mail ou outro canal de contato, não há como certificar se ela, 

a empresa, está fechada ou não, paralisando assim a demanda. No geral a 

pandemia trouxe situações novas que exigem do advogado, dos servidores e do 

juiz bastante equilíbrio, criatividade e bom senso para encontrar a solução mais 

justa. Comentando sobre a situação do trabalhador pobre não ter celular com 

recursos que permitam a utilização de ferramentas tecnológicas, concordou que 

essa é uma grande verdade, e não vê problema se as partes decidirem se 

encontrar e usar o celular do advogado, mesmo no seu escritório, entendendo 

ser isso plenamente viável. Só não considera viável quando há o manifesto 

medo do contágio, conforme esclareceu anteriormente. Quanto à correição, 

prosseguiu, vê sempre com muitos bons olhos e crê que é um momento 

importante na vida de um juiz, embora os números devam ser contextualizados 

sempre, por não serem um fim em si mesmos, ela, sem dúvida, auxilia 
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profundamente na gestão de uma vara ajudando para que a prestação 

jurisdicional seja mais célere e equilibrada. Narrou que chegou recentemente na 

Vara e logo teve férias, sobrevindo depois a suspensão das atividades 

presenciais. Assim, afirmou estar herdando números do laborioso Dr. Hamilton 

Malheiros, homem de uma humildade que tem de ser seguida, e de trato e 

respeito exemplares para com as partes. Prometeu que vai, naturalmente, 

esforçar-se para que esses números venham a ser melhorados, seguindo as 

sugestões da Corregedoria e o que indicam os mesoindicadores do iGest e das 

metas, uma vez que deseja que os números também traduzam o trabalho 

efetuado. Falou que é importante prestar contas à sociedade, pois esta, com seus 

impostos, financia toda a máquina do serviço público e do judiciário. Finalizou 

saudando o Corregedor, toda a sua equipe, a Diretora de Secretaria e todos os 

outros servidores, além dos advogados presentes. Sintam-se todos abraçados e 

engrandecidos pelo trabalho e desempenho que demonstram, assim encerrou 

sua fala, dirigindo-se à equipe da Vara. O Corregedor saudou novamente a 

todos e disse que tem de prestar fala sobre as questões levantadas pelo 

advogado, comunicando que teve ciência que a OAB entrou com uma 

representação no CNJ contra o Juiz Titular da Vara em relação à negativa do 

adiamento de algumas audiências, com matérias inclusive referentes a questões 

de competência e outras mais que se furtará de detalhar, no momento, uma vez 

que poderá nela vir a atuar. Defendeu o direito de a instituição manifestar-se 

legitimamente na defesa do interesse daqueles que representa, testemunhando 

que a OAB sempre foi e sempre será parceira da Justiça do Trabalho, postura 

que ficou clara em momentos de ataque pretéritos contra esta, inclusive com a 

apresentação de Propostas de Emenda Constitucional versando sobre a sua 

extinção, com apoio de forças contrárias à defesa do interesse laboral, 
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resultando, na ocasião, um movimento de ida às ruas, do qual saiu a Justiça do 

Trabalho mais fortalecida, com a edição da Emenda Constitucional nº 45 que lhe 

ampliou a competência. Disse que é o ramo da Justiça que, segundo pesquisas 

realizadas, goza de maior credibilidade e simpatia por parte da população. 

Afirmou que a OAB tem feito o seu papel republicano sagrado, de peticionar, e 

quando isto é feito de forma respeitosa é igualmente merecedora do mesmo 

respeito. Reafirmou não poder entrar em maiores detalhes pois pode vir a ter 

que julgar a mencionada representação. Como sempre faz, proclamou-se muito 

orgulhoso e grato por ter vindo dos quadros da advocacia. Historiou sua 

trajetória na Justiça do Trabalho como advogado, representante classista no 

primeiro e segundo graus, retornando à advocacia e agora completando seis 

anos de desempenho no cargo de Desembargador. Comentou que os 

procedimentos adotados pelo Regional têm sido claros e, em regra, o bom senso 

tem prevalecido quanto aos adiamentos. Afirmou que o Dr. Gustavo Tenório é 

um dos magistrados por quem tem um grande respeito. A sua atuação, por 

onde andou, sempre teve resultados muito positivos. Disse que o magistrado 

goza o respeito não só pelos dados estatísticos, mas, sobretudo, pela grande 

qualidade das decisões que profere. Evocou fala do Professor e jurista Dr. 

Delson Lyra de que Alagoas é terra de “muro baixo”, onde todos se conhecem, 

e isso não é diferente em relação ao Juiz Titular, que sempre se destacou desde 

quando era servidor desta casa. Espera e tem certeza que estas e outras questões 

serão resolvidas, explicitando a delicadeza e a grande dificuldade que o 

momento apresenta, e reforçou que há que se ter cuidado com a vida e que 

todos os presentes têm algum tipo de pessoa próxima que foi acometido pela 

Covid 19. Narrou que em reunião recente realizada no Tribunal percebeu-se 

alguns juízes assustados, tendo perdido pessoas próximas, e que é inevitável 
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que a parte emocional seja inflamada e comprometida. Afirmou que a 

Corregedoria estará sempre aberta a todos para ajudar a buscar sempre a 

melhor solução, especialmente no caso das partes, ex-empregados na maioria, 

que fazem de ações que moveram o seu sonho de vida e, com certeza, isso será 

bem encaminhado. O representante da subseccional regional da OAB disse que 

a instituição está recebendo equipamentos de informática para acesso aos 

advogados e clientes, na sede. O corregedor disse que pontes têm de ser 

construídas e parabenizou a Ordem pela iniciativa. Fez ver a preocupação do 

CSJT no sentido de que se busque a normalidade e, onde possível, impulsione o 

retorno aos trabalhos presenciais. Parabenizou a Vara pela iniciativa educativa 

no sentido de mitigar as resistências, logicamente preservando-se a segurança 

jurídica e sanitária e o respeito às partes. Lembrou o que disse o Ministro 

Philippe Vieira que o nosso futuro depende do nosso presente, afirmação com 

que falou concordar inteiramente. Com certeza tudo vai se encaminhar e 

qualquer dissabor porventura existente certamente será contornado, disse 

acreditar. Sobre os dados estatísticos, comentou que um ou outro que esteja 

fugindo ao desejável certamente será analisado, visto e, quando possível, 

reparado. Ressaltou que os bons números servem como atestados à 

credibilidade da Justiça do Trabalho junto à sociedade. Enalteceu o  

desempenho da Vara em relação às sentenças líquidas, que aceleram em muito 

a fase de execução. Fez ver a dificuldade regional quanto às conciliações, 

havendo muitas empresas em falência ou em vias de recuperação judicial. 

Relatou sua preocupação em suas habituais visitas ao interior, quando parece 

que não há coronavírus. Explanou questões sobre a economia em face das 

necessidades de preservação da saúde, mencionando que muitas pessoas têm 

tido dificuldade em receber o auxílio emergencial enquanto que outros que dele 
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não necessitam tem tido acesso. Comentou a dificuldade que os governantes 

têm tido em decidir, havendo muita pressão de todos os lados. Finalizou 

dizendo estar com saudade de todos e que gosta muito das reuniões presenciais 

com todos, quando é possível degustar da galinha de capoeira com farofa 

d’água tradicional na região e disse que espera em breve estar no município 

para desfrutar pessoalmente do afeto de todos. 1. MOVIMENTAÇÃO 

PROCESSUAL: A 2ª Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos registrou, 

nos últimos 12 meses (1º.7.2019 a 30.6.2020), a seguinte movimentação 

processual: 

Item AÇÕES RECEBIDAS, RESOLVIDAS E PENDENTES Quantidade 

1 Processos recebidos 470 

2 Processos resolvidos 510 

 
EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 150 

5 Execuções Baixadas 346 

2. PRODUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO: 
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3. AUDIÊNCIAS: 
 

O Juiz realiza audiências em 2 dias por semana, destinando horário diferente 

dos de audiência para atendimento às partes, especificamente após o seu 

término. Em correição realizada neste Regional, no período de 10 a 14 de 

fevereiro de corrente ano, o Exmo Ministro Corregedor Geral da Justiça do 

Trabalho fez lembrar a necessidade da presença física do magistrado na 

unidade de atuação não apenas para a realização de audiências, mas inclusive 

para atendimento de partes e advogados. Revela-se, portanto, tão logo sejam 

retomadas as atividades peresenciais na Vara, a necessidade de afixação no 

átrio da Vara dos dias e horários disponíveis para esse mister, para 

conhecimento prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional. 
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4. SENTENÇAS: 
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5. PRODUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO: 
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O Corregedor parabenizou a Vara pelo bom desempenho na execução, sendo o 

quinto menor congestionamento entre as unidades do Regional. Contudo, no 

âmbito TRT 19, o congestionamento na execução continua muito alto, quando 

comparado aos demais Regionais, inclusive sendo destacado 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 do GIGS”, clicando no símbolo de nuvem “Ferramentas 

eletrônicas”. Link: https://pje.trt19.jus.br/pjekz/gigs/relatorios/atividades. 
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6. PROCESSOS EXAMINADOS: Foram tomados 12 processos para serem 

analisados. A saber: 

0001411-93.2015.5.19.0262 0000213-55.2014.5.19.0262 0000843-09.2017.5.19.0262 

0000584-77.2018.5.19.0262 0000561-05.2016.5.19.0262 0001232-62.2015.5.19.0262 

0000166-42.2018.5.19.0262 0000721-98.2014.5.19.0262 0001212-03.2017.5.19.0262 

0000532-86.2015.5.19.0262 0000390-14.2017.5.19.0262 0001329-96.2014.5.19.0262 

Do exame por amostragem, foi verificada inexistência 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). 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 
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9.4. MESOINDICADOR CONGESTIONAMENTO 
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9.5. MESOINDICADOR FORÇA DE TRABALHO 
 

 

 



ATA CORREICIONAL 2ª VT SMC 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL 

Continuação da Ata de Correição – 2ª Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos f. 35 

 

 

10. PESSOAL: 
 

 Nome Função Situação 

1 Luara Ester de Barros Jatobá Diretora de Secretaria Efetivo 

2 Adriana Pinto de Barros Dias Assistente Efetivo 

3 Aloísio Balbino da Silva Júnior Assistente de Diretor de Secretaria Efetivo 

4 Dilmar de Oliveira Santos Calculista I Efetivo 

5 Djalma Fernandes de Biase Wyszomirski Oficial de Justiça Efetivo 

6 Francisco Gutemberg Elizeu de Lima Neto Assistente Efetivo 

7 Gilberto Cotrim de Macedo Assistente de Juiz I Efetivo 

8 Lindaura Vieira da Silva Assistente de Serviço Requisitada 

9 Lucivaldo Teixeira Araújo  Efetivo 

10 Nycole Lins Gonzaga Secretário de Audiência I Efetivo 

11 Sara Oliveira dos Santos Pinto  Efetivo 
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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, tão logo sejam retomadas as atividades presenciais, seja afixado no átrio 

da Vara os dias e horários em que o magistrado estará disponível às partes e 

advogados, que não sejam os horários de realização de audiências; B) que só 

haja o arquivamento definitivo dos autos após a 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 ser de suma importância para 

evitar o arquivamento 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 
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dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recomenda : 

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 da Vara o uso das ferramentas 

eletrônicas de pesquisa patrimonial inseridas no link : 

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

taxa de congestionamento na execução. 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao 

final dos trabalhos, o Desembargador Corregedor cumprimentou pela 

condução dos trabalhos o Excelentíssimo Juiz Titular da Vara, Dr. Gustavo 

Tenório Cavalcante, parabenizou a Diretora de Secretaria, Dra. Luara Ester de 

Barros Jatobá, e 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. 

JOSE MARCELO VIEIRA 

DE ARAUJO:308190301 
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