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Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 14h, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

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

Trabalho de Coruripe, 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  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, presentes também o Dr. 

Sergio Roberto de Mello Queiroz, Juiz Titular da Unidade, Dra. Simone Moura 

e Mendes, Diretora de Secretaria e demais servidores. O Edital de Correição 

Ordinária disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 15 de 

junho de 2020, nas páginas 1 e 2 tornou pública a Correição Ordinária. O Exmo. 

Sr. Desembargador Corregedor iniciou a Sessão Solene cumprimentando a 

todos, Magistrados, Diretora e servidores da Unidade e da Corregedoria, 

ofertando saudações e boas vindas a todos os presentes e dizendo ser essa a  

quarta realizada de modo telepresencial no Regional, ajustando-se aos novos 

tempos de pandemia, de necessário distanciamento social, confessando sentir a 

falta do calor humano, e do carinho com que sempre tem sido recebido em suas 

visitas presenciais. Em seguida passou a palavra ao Secretário da Corregedoria 

para o prosseguimento dos trabalhos. Este, como impõe a praxe da solenidade, 
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fez uma breve descrição da metodologia empregada nos trabalhos correicionais, 

asseverando que a nova sistemática de correição difere da anterior apenas no 

não comparecimento presencial; relatou a vedação expressa da realização de 

correição virtual em normativo da CGJT, no sentido de promover uma maior 

interação e contato pessoal entre as corregedorias, as unidades e os 

jurisdicionados. Afirmou que, por força da pandemia, o Ministro Corregedor-

Geral entendeu ser necessária a liberação de realização das correições por 

teleconferência, o que foi encampado pelo Corregedor Regional como única 

maneira de fazer cumprir o calendário anual de correições. Com o enfoque de 

ser a correição um supedâneo de ferramentas gerenciais aptas ao fornecimento 

de orientações, deu início à exibição dos indicadores estatísticos compilados 

com base em relatórios extraídos do sistema e-Gestão, reforçando a propositura 

e busca de soluções de eventuais gargalos; ressaltou o intuito de realização de 

um trabalho parceiro com as varas de forma a se construir soluções juntamente 

com as equipes das unidades. Assim, no que se refere aos processos recebidos, 

percebeu-se uma certa linearidade durante o período correicional, 

permanecendo as quantidades quase inalteradas se comparadas com o período 

anterior. Quanto aos processos solucionados, a linha de tendência fez uma 

discreta parábola mantendo-se um pouco abaixo da linha de processos 

recebidos. Em números absolutos, foram solucionados 173 processos, e 

recebidos 204, ao longo do período correicional, com um índice de processos 

julgados em torno de 85%. Comentou o Secretário que, contabilizado o período 

da pandemia, apenas 4 varas conseguiram solucionar mais processos do que os 

recebidos, ou seja, ter um IPJ superior a 100%. A Taxa de Congestionamento de 

Pauta passou de 11% para 25%, fruto do reflexo de um menor solucionamento 

de processos ao longo do período analisado. Observe-se que a Vara tem um 
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resíduo de processos muito pequeno na fase de conhecimento, motivo pelo qual 

não sofre em grande medida a influência dessa oscilação no recebimento de 

processos. O mesmo também se pode dizer da Taxa de Congestionamento na 

Fase de Conhecimento, que aparece montando em 28%, bem melhor que a 

média regional de 37,5%. Chamou à atenção para a influência desse indicador 

para o cumprimento da meta de processos julgados. Explicou que com a 

dificuldade existente nas varas que possuem resíduos pequenos, o que, por 

conseguinte, dificulta que o magistrado supere a quantidade de processos 

recebidos pelos julgados, é que foi adotada a providência na reunião de 

avaliação estratégica, estabelecendo-se um patamar para o cumprimento da 

respectiva meta, nos casos em que o IPJ não supere os 100%, considerando a 

meta cumprida nos casos em que a unidade apresente uma taxa de 

congestionamento inferior a 25%. O TMDP – Tempo Médio de Duração dos 

Processos encontra-se em 57 e 75 dias, respectivamente, para os processos do 

rito sumaríssimo e para os do rito ordinário, prazo reputado como muito 

positivo. No que se refere às sentenças, o prazo médio para a sua prolação está 

em 14 dias, para o rito sumaríssimo, e, novamente, 19 dias para o rito ordinário, 

mostrando-se, mais uma vez plenamente inseridos na previsão legal. Já a 

prolação de sentenças líquidas, com o percentual de 93%, apresenta o 5º melhor 

desempenho geral, sendo melhor que a média regional de 78%. Enalteceu o 

histórico positivo da Região no que respeita ao proferimento de sentenças 

líquidas, pontuando que os juízes já incutiram uma cultura de prolação dessa 

modalidade de sentenças, fruto de um trabalho incessante de quase uma 

década. Em seguida apresentou um quadro de incidentes pendentes de decisão 

na fase de conhecimento, externou a preocupação do Corregedor com a 

situação dessas pendências em todas as unidades, solicitando que as Varas  
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dediquem esforços na resolução dessas impropriedades. Observou não ser o 

caso da Vara de Coruripe, quanto aos Embargos de Declaração, embora quanto 

às antecipações de tutela tenha sido detectada uma quantidade considerável 

pendente (47), tendo o servidor Célio Ricardo informado que já haviam sido 

regularizadas as pendências, relatando impropriedade do relatório do e-Gestão, 

ao tempo em que o Secretário esclareceu que já fora solicitado ao Comitê Gestor 

do sistema os ajustes necessários. O Juiz Titular indagou da possibilidade de 

situações como essas, que configuram erro flagrante do sistema, poderem ser 

resolvidas diretamente sem a necessidade de intervenção da unidade, com o 

fito de otimizar o serviço, tendo o Secretário da Corregedoria argumentado que 

esse contato é necessário para que a Vara saiba da existência do problema e 

para que colabore com proposições que, no mais das vezes, não são  possíveis 

de serem enxergadas sem o olhar de dentro, além de que podem surgir soluções 

mais engenhosas por parte de quem está lidando diretamente com o problema. 

Acrescentou ser muito variada a quantidade de relatórios que a Corregedoria 

utiliza para a realização da Correição, não havendo disponibilidade de tempo e 

pessoal para se realizar essa espécie de filtro e de resolução. O Corregedor 

reforçou a dificuldade de se identificar problemas pontuais diante do grande 

volume de relatórios com que a Corregedoria se depara. Em relação à fase de 

execução, verificou-se que a Unidade iniciou 67 execuções e baixou 148, o que 

aponta para um IE de 220,9%, hoje o segundo melhor da Região. Atentou o 

secretário para a necessidade de se contextualizar os dados referentes ao IE, 

comparando-o sempre que possível com o resíduo da execução e com os 

números absolutos de início de execução e de baixa. O Juiz Titular comentou a 

importância que se tenha um olhar apurado para cada número, devendo-se 

usar o mesmo olhar no sentido contrário. Explicou: mais adiante quando for se 
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tratar de execução e meta, por não ter resíduo ou ter um muito pequeno 

especialmente no ano de 2020, deixar de baixar um pequeno número de 

execuções faz uma grande diferença para essas varas. Acha importante que a 

Corregedoria não tenha um olhar voltado apenas para os números, como de 

fato nunca demonstrou ter, mas procurar uma explicação lógica e razoável para 

retratar a situação de cada unidade jurisdicional. Disse o Secretário entender a 

necessidade de se fazer uma leitura contextualizada e de forma sistêmica de 

cada indicador estatístico, nunca atribuindo relevância a um dado isolado, que 

pode não dizer muita coisa. Adiantando sobre as questões das metas, que estas 

não podem representar um fim em si mesmo, mas um demonstrativo de se 

fazer o trabalho bem feito. Explicou que, quanto ao Índice de Execução – IE, 

especificamente, esse indicador é considerado na apresentação pelo fato de 

estar relacionado dentre as metas institucionais, mas percebe que para a 

execução não é esse número o balizador, e sim a diminuição do resíduo, que 

está relacionado diretamente à Taxa de Congestionamento na Fase de Execução. 

O Secretário da Corregedoria comentou ainda que a taxa da execução continua 

sendo um problema antigo e crônico do Regional, um verdadeiro calo, sendo a 

maior do país. A taxa de congestionamento da unidade, na fase de execução, foi 

de 62,5%, terceira menor do Tribunal, contra uma média regional de 82,8%. A 

seguir, listou uma série de ações que foram desenvolvidas para diminuição 

desse, que considerou um gargalo histórico do Regional, passando a exibir uma 

série de ferramentas de pesquisa patrimonial constantes da página do TST e que 

estão à disposição das varas para serem utilizados. 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, em 

relatório do GIGS. Em seguida, o Secretário da Corregedoria discorreu sobre os 
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dados referentes à força de trabalho efetiva, taxa de absenteísmo e o efeito das 

ausências na produtividade da Unidade, observando que a Vara teve, ao longo 

do exercício, um índice de absenteísmo de apenas 2%, o que equivale ao 

afastamento de um servidor, em média, por 28 dias durante o período 

analisado.  A média regional foi de 4,8%. Exibiu-se um quadro dos trabalhos 

efetuados durante a pandemia, que demonstram não ter havido paralisação dos 

trabalhos das unidades nesse período. No que respeita ao cumprimento das 

metas institucionais, a vara hoje ocupa o 19º lugar, em relação ao IAM - Índice 

das Metas Alcançadas, ostentando 33 pontos, dos 51 possíveis, pontuação esta 

obtida pelo sistema de pontos preconizado pelo CSJT. Lembrou o Secretário da 

Corregedoria que não há intenção da Corregedoria, sobretudo em época de 

pandemia, de se exercer qualquer pressão no intuito de forçar as unidades ao 

atendimento das metas, mas que estas sejam obtidas como fruto de um trabalho 

normal de gestão. O Juiz Titular informou que fez uma reunião no dia anterior 

à Correição com a equipe e, nela, repetiu o que tem dito em todas as que 

realizou e que tratam de números e de produtividade. A ideia de que as metas 

devem ser alcançadas como consequência natural do trabalho desenvolvido no 

dia a dia, da qualidade do serviço prestado. Não tem preocupação de atingir as 

metas, especialmente nesse momento em que fatores externos têm afetado a 

grande maioria das unidades jurisdicionais, com efeitos que independem da 

vontade ou da atuação dos gestores. Sobre o índice de processos julgados, que 

foi fruto de discussão e comentário ao longo da apresentação da respectiva 

meta, falou que no mês de maio tinha em torno de 66 processos na fase de 

conhecimento, tendo sido suspensas as audiências por quase um mês e meio, e 

isso atrapalhou demais nesse particular. Desses processos falados, 11 são de 

uma mesma empresa, prosseguiu, e teve que adiar duas vezes as audiências por 
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necessidade de perícia e expedição de carta precatória, vitais para o deslinde da 

causa. Ontem verificou que alguns desses processos tiveram que ser adiados e 

que não haverá tempo útil para a realização das audiências no juízo deprecado, 

por não estarem havendo atividades presenciais, resultando que serão 

“empurrados” para setembro e outubro, sendo essa quantidade quase 20% da 

demanda, estando impedido de julgá-los, o que não aconteceria se as coisas 

estivessem correndo normalmente. Isso dá uma boa ideia do impacto que fatos 

como esse exercem em varas com baixo resíduo processual, pontuou. Já em 

relação aos processos de execução, informou que não tem tido condições de 

realizar penhoras, quando não consegue fazer bloqueio, o oficial de justiça não 

pode fazer penhoras nesse período de pandemia, mencionando ainda terem 

várias CPE paradas, o que de fato interfere de maneira significativa nos prazos 

e na produtividade da Vara, mormente nesse caso específico, já repetido à 

exaustão, de baixo resíduo processual. Solicitou que essas duas observações 

constassem em ata, determinando de imediato o Corregedor a consignação 

desse registro.  Em relação à meta dos processos julgados, sugeriu que, tendo a 

Vara a taxa de congestionamento na fase de conhecimento na ordem de 28%, 

em caso de baixá-la para 25% já se consegue cumpri-la. O Juiz Titular disse crer 

que essa meta será facilmente cumprida, imaginando que entre agosto e 

setembro a conjuntura já estará mais clara.  Concluído esse tópico, teceu o 

Secretário da Corregedoria considerações a respeito da ferramenta de gestão 

iGest - Índice Nacional de Gestão de Desempenho, recordando ser um 

indicador que apresenta um referencial numérico que sintetiza os 

mesoindicadores Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de 

Congestionamento e Força de Trabalho. Esses mesoindicadores são compostos 

por 13 outros indicadores construídos com base em 17 variáveis, todos 
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utilizando dados oficiais do Sistema e-Gestão extraídos dos últimos 12 meses. 

Demonstrados os dados, verificou-se que a Vara de Coruripe está no 5ª lugar 

em relação ao Regional, com 0,2997, inserida no quartil das unidades com o 

melhor desempenho. Concluída a apresentação, o Desembargador Corregedor 

franqueou a palavra.  A Diretora de Secretaria reforçou as ponderações feitas 

pelo Juiz Titular, reforçando o pequeno tamanho do resíduo da Unidade, o que 

a torna suscetível a que pequenos fatos, desajustes, acabem interferindo 

significativamente no seu desempenho numérico. Um desses casos diz respeito 

a duas empresas que eram normalmente adimplentes e que se tornaram 

inadimplentes descumprindo reiteradamente acordos, de modo que a Vara teve 

de iniciar a execução em todos estes, representando um peso grande nas 

atividades. Outro problema que atribuiu à pandemia respeita a deficiência no 

atendimento dos bancos às solicitações do juízo, sendo muito importante a 

pronta resposta, porque possibilita o encerramento das execuções, abertura de 

processo, olhar o projeto garimpo, sistema de depósito se há saldo. Reforçou 

que a equipe vem realizando o mesmo trabalho, com o mesmo afinco, a mesma 

dedicação, o mesmo sentido de união, todo mundo buscando o seu melhor, 

mesmo diante do desconforto psicológico em relação à Covid-19. Disse que o 

Juiz Titular vem acompanhando os números de perto e confessa causar um 

pouco de tristeza os pontos negativos que apareceram nesta Correição, mas 

disse esperar que funcionassem como um estímulo, alavanca e incentivo para a 

Unidade voltar a alcançar os patamares anteriores, aos quais se acostumou, 

solicitando a parceria e colaboração dos servidores nesse mister. Elogiou a 

atuação parceira da Corregedoria e o auxílio e boa vontade que sempre por ela 

é dispensada à Vara. O Servidor José Antônio Jacinto Jr. narrou dois problemas 

técnicos envolvendo questões de TI, do sistema, em relação às publicações do 
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diário oficial e respectiva contagem de prazo solicitando que a Corregedoria 

encampe o que foi detectado, tendo feito já um atendimento para o setor 

competente nesse sentido. O Secretário da Corregedoria assentiu que o caminho 

é justo esse e que caso eles não consigam resolver, o problema será levado para 

o comitê regional do PJe e, se for o caso, para o comitê nacional. Não temos 

ingerência no PJe, lembrou, apenas a implantação e validação de versões. 

Colocou-se à disposição para interceder, intermediar, em caso de necessidade. 

A servidora Roberta Santiago comentou a resistência grande enfrentada em 

relação aos advogados da cidade para a adesão às audiências telepresenciais, o 

que tem sido aos poucos contornado após um trabalho de conscientização que 

tem sido feito. O servidor Gilvan Martins sugeriu que o Tribunal investisse 

bastante na utilização das ferramentas de pesquisa patrimonial, citando alguns 

cases de sucesso de regionais que adotaram a prática, trazendo isso a título de 

reflexão e amadurecimento. Retomando a palavra, o Juiz Titular disse que 

apenas desejava registrar os seus agradecimentos à equipe, exaltando os 

trabalhos executados pela Corregedoria, que tradicionalmente tem se pautado 

pelo procedimento de orientação e, acima de tudo, de parceria para encontrar as 

melhores soluções para os problemas detectados, uma vez que, a seu ver, o 

objetivo é um só, que é entregar a prestação jurisdicional da melhor maneira 

possível e da forma mais célere. Voltou a elogiar a sua equipe, ainda mais 

diante do momento de dificuldade, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto 

de vista profissional, quando cada um teve de criar seus mecanismos internos 

de trabalho, estabelecendo novas rotinas, para trabalhar a partir de casa, com 

disciplina e criatividade, tendo em vista a exigência de adaptações, com união, 

harmonia, solidariedade, um ajudando o outro, com o fim de manter a Vara do 

Trabalho de Coruripe num nível de prestação de serviço próximo da excelência, 
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sabendo que nem sempre vai conseguir, mas o objetivo a perseguir vai ser 

sempre esse e isso não vai mudar, enquanto existir essa Unidade e, quando não 

mais existir, será levado para uma outra unidade onde venham a trabalhar.  O 

Secretário da Corregedoria, a pretexto do que foi falado pelo servidor Gilvan 

Martins, falou que no TRT de Campinas e no TRT da 18ª Região, salvo engano, 

foi formado um núcleo de pesquisa patrimonial. Lembrou que isso esbarra na 

dificuldade de pessoal, pois esses Regionais possuem uma estrutura grande, 

que não é o nosso caso, mas com os recursos disponíveis vai se tentando 

superar as dificuldades, utilizando a prática de disseminar as boas ideias e 

replicá-las quando possível. O Juiz Titular falou que nesse momento 

excepcional vale muito a utilização de criatividade. Sugeriu que sejam pensadas 

estratégias para aperfeiçoar a utilização racional do pessoal e também 

financeiro, com uma reforma da administrativa e de pessoal. Exemplificou 

dizendo que a seu ver não se faz necessário no Tribunal uma estrutura à parte 

para precatórios, podendo esta ser fundida com o CEJUSC numa estrutura 

única, economizando funções, evitando acúmulos desnecessários, tendo assim 

condições de priorizar a montagem de uma equipe de pesquisa patrimonial. Há 

outros setores que podem ser reagrupados e reordenados, ao seu entender, de 

forma a se conseguir um melhor aproveitamento de recursos. Como não 

existem perspectivas de melhorias orçamentárias, ou se parte para a utilização 

de criatividade, ou não conseguiremos atingir maiores objetivos, avançando 

muito nesse sentido, arrematou. Disse o Corregedor que a explicação dada pelo 

Juiz Titular acerca da dificuldade em relação ao índice de processos julgados foi 

bastante esclarecedora, confessando que tinha a dificuldade de entender antes 

de ter a compreensão das dificuldades enfrentadas pelo exíguo resíduo que não 

dá margem para a solução de processos quando ocorrem situações 
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extraordinárias como as relatadas. Disse entender que com a normalização da 

situação esses índices voltarão aos patamares costumeiros. Comentou que 

causou inicialmente estranheza a situação narrada pela servidora Roberta 

Santiago de que advogados, especialmente de reclamantes, se oponham à 

realização de audiências telepresenciais, mas entende que as novidades 

assustem, mormente diante do quadro atual em que as soluções têm de ser 

encontradas de forma muito rápida. Parabenizou a Vara pela iniciativa 

educativa no sentido de mitigar essas resistências, logicamente preservando-se 

a segurança jurídica e sanitária e o respeito às partes. Lembrou o que disse o 

Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, no sentido de que o nosso futuro 

depende do nosso presente, afirmação com que disse concordar inteiramente. 

Colocou ainda a sua preocupação com a taxa de congestionamento na fase de 

execução, afirmando já ter havido historicamente uma melhora de 

aproximadamente 10%, mas que a situação era tão ruim que praticamente não 

houve alteração no posicionamento do Tribunal com relação aos demais 

regionais do país. Sobre as sugestões dadas de reformulação de recursos 

humanos e setores, disse concordar com a busca de ideias e alternativas, 

mencionando a existência de quase quarenta oficiais de justiça, qualificados, 

que poderiam estar envolvidos nesse trabalho de pesquisa patrimonial. 

Enalteceu a importância da pesquisa patrimonial para o deslinde das execuções. 

Disse que independente de integrar ou não a próxima gestão do Tribunal, está 

disposto a colaborar, ouvir sugestões e ajudar a dar nova realidade ao nosso 

Regional. Manifestou a saudade de todos, do contato pessoal, mas entende que 

em breve haverá tempo para isso.  
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1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A Vara do Trabalho de Coruripe 

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 204 

2 Processos resolvidos 173 

EXECUÇÕES 

3 Execuções iniciadas 67 

4 Execuções baixadas 148 
 

 

 

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

 

 

O Juiz realiza audiências 1 dia por semana. Excepcionalmente, quando 

necessário, 2 dias por semana. Não há designação de dia ou horário diferente 

do das audiências para atendimento aos jurisdicionados. 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 também para atendimento de partes e 

advogados. Revela-se, portanto a necessidade de o magistrado, após o término 

do período de pandemia, reservar um  horário diferente dos destinados à 

realização de audiências, com o intuito de manter-se disponível para 

atentimento ao público, devendo dar ampla publicidade desse horário, com 

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 unidade pelo resultado alcançado na execução, 

sendo a 3ª vara com o menor congestionamento nessa fase processual. Contudo, 

no âmbito deste Regional, 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 de 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 elencados 12 processos para serem 

analisados. A saber: 

0000250-55.2018.5.19.0064 0000647-22.2015.5.19.0064 0000048-78.2018.5.19.0064 

0000187-93.2019.5.19.0064 0000053-32.2020.5.19.0064 0000176-98.2018.5.19.0064 

0000202-62.2019.5.19.0064 0000129-95.2016.5.19.0064 0000143-74.2019.5.19.0064 

0000647-22.2015.5.19.0064 0001145-55.2014.5.19.0064 0000082-53.2018.5.19.0064 
 

Foi constatada a lavratura 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). 

Ressalte-se que tal certidão evita o arquivamento de processos com depósitos 

judiciais e recursais ativos e mostra-se de suma importância para a 

continuidade e sucesso do Projeto Garimpo, instituído conjuntamente pelo CSJT 

e CGJT, sob coordenação das Corregedorias Regionais, com a finalidade de dar 

tratamento adequado aos depósitos judiciais existentes em processos 

arquivados definitivamente.  

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 
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10. PESSOAL: Integram o quadro de pessoal da Vara do Trabalho de Coruripe 

os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Simone Moura e Mendes Diretora de Secretaria Efetivo 

2 Célio Ricardo Marinho Eleutério Assistente de Juiz  Efetivo 

3 Gilvan Martins de Souza Filho  Efetivo 

4 José Antonio Jacinto Júnior Assistente de Diretor  Efetivo 

5 Luciano Fontan Pedrosa Melo Calculista Efetivo 

6 Roberta Santiago Barbosa Secretária de Audiência Efetivo 

 

 

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: 
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A) que o magistrado, tão logo termine o período de pandemia, adote um dia ou 

horário diferente dos destinados às audiências, para que possa estar disponível 

às partes e advogados, fazendo constar essa informação em local acessível para 

conhecimento de todos; B) 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: B1) 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; B2) 

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;  C) em razão da recente edição da nova Consolidação 

dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recomenda : 

C1) 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; C2) que sejam 

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

fase de execução; D) 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: O 

Desembargador Corregedor cumprimentou e elogiou pela condução dos 

trabalhos na Vara o Excelentíssimo Juiz Titular, Dr. Sérgio Roberto de Melo 

Queiroz, parabenizou a Diretora de Secretaria, Dra. Simone Moura e Mendes, e 
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os demais servidores que integram a unidade judiciária, pela dedicação e zelo 

no desempenho de suas atividades funcionais.  Nada mais havendo a tratar, 

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 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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