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- ANO 2020 – 

Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 10h, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do Coronavírus, foi realizada Correição Ordinária na Vara do 

Trabalho de Penedo, 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, a Excelentíssima Sra. Desembargadora 

Presidente e Corregedora Regional em exercício, Dra. ANNE HELENA 

FISCHER INOJOSA, acompanhada pelo Secretário da Corregedoria, pelo 

Assistente Chefe do Setor de Correições, Normatização e Processos, bem como 

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

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

Humberto Cunha Vassalo e José Sóstenes Nascimento de Lima, presentes os 

juízes Titular e Substituto da Vara, Dr.  Jasiel Ivo e Dr. Henry Cavalcanti de 

Souza Macêdo, a Dra. Karla Nolasco Santos Uchôa, Diretora de Secretaria, e os 

demais servidores. O Edital de Correição Ordinária disponibilizado na página 1 

do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho do dia 13 de agosto de 2020, tornou 

pública a Correição Ordinária. A Excelentíssima Senhora Desembargadora 

Presidente no exercício da função corregedora iniciou a Sessão Solene de 

Correição cumprimentando a todos e fazendo registrar a presença dos 

advogados Carlos Sampaio e Carlos Hidalgo, representando, respectivamente, 

a AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas e a OAB/AL. 

Disse que tinha um carinho muito grande pela Vara do Trabalho de Penedo, a 

qual ocupava um lugar importante no seu coração pelo fato de nela ter sido 

promovida à titularidade, ainda no início da carreira, tendo trabalhado na 
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unidade por dois anos e meio, razão pela qual guardava doces recordações da 

Unidade, confessando ter dela saído com muito pesar. Explicou estar atuando 

na Corregedoria em substituição ao Desembargador Corregedor, Dr. Marcelo 

Vieira, que se encontra em gozo de férias. Resumiu o papel da Corregedoria 

como sendo um órgão colaborador, servindo a correição para mostrar o que 

está bom e o que precisa ainda ser melhorado, além de ofertar uma privilegiada 

visão externa, dando uma ideia mais geral de todo o trabalho, de uma forma 

global e não segmentada, o que, por vezes, não ocorre com a visão de quem está 

absorvido pelo trabalho, sendo esta às vezes reduzida ou prejudicada. 

Parabenizou a Vara, de antemão, por estar ocupando a 15a colocação no iGest 

nacional, quando são comparadas todas as Varas do Trabalho do país. Passou a 

palavra ao Secretário da Corregedoria, para exposição dos dados de correição. 

Este explicou de forma resumida a metodologia empregada ao longo dos 

trabalhos correicionais, mencionando a sua periodicidade, que é de doze meses, 

informando que é feito um comparativo de desempenho da unidade entre si, 

em épocas diferentes, além de um comparativo, por meio de indicadores 

estatísticos representados em gráficos e tabelas, com as demais unidades do 

Regional. Lembrou tratar-se a correição de uma obrigação legal e regimental do 

corregedor, mencionando a vedação expressa de correição virtual pela 

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, mas que, em face da pandemia, o 

Ministro Corregedor-Geral não somente está estimulando a sua utilização pelas 

corregedorias regionais, como tenciona adotá-la para não comprometer o 

cronograma anual. Celebrou o Secretário esse tipo de correição pelo fato de 

estar contando com significativa participação dos advogados. Ressaltou o 

objetivo de identificação de gargalos e a realização de discussão, com a 

proposição de soluções, de forma a se ofertar ferramentas de gestão e 

proporcionar um norte em relação às ações do gestor, sempre com o objetivo de 
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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. 

Franqueou a palavra para considerações durante a exposição, reforçando que o 

objetivo desse método de correição é trazer os dados coletados para uma 

discussão sobre o desempenho das unidades, expondo-se dados estatísticos das 

fases de conhecimento, de execução, de cumprimento de metas e, ao final, do 

iGest. Logo a seguir foram exibidos os gráficos demonstrativos dos dados 

estatísticos para análise comparativa e discussão. Em relação à contraposição 

dos processos recebidos com os solucionados, viu-se que não há uma 

regularidade na quantidade de processos recebidos, acontecendo alguns picos, 

como, por exemplo, nos meses de setembro e novembro. Semelhante variação 

observou-se quanto aos processos solucionados, com uma linha de tendência da 

quantidade dos solucionados acima da dos recebidos, o que configura uma 

situação ideal no afã de diminuição do resíduo da Unidade. Destarte, a Vara de 

Penedo apresentou, no período correicional, um Índice de Processos Julgados-

IPJ de 118%, 3º melhor índice regional, prosseguindo na tendência generalizada 

de superação do limite de 100%+1 que é o ideal preconizado pela Meta 1, do 

CNJ, sendo uma das seis varas na Região que estão tendo êxito nesse mister. 

Em números absolutos, foram solucionados 531 e recebidos 450 processos. A 

Taxa de Congestionamento de pauta permaneceu em 15%, bem abaixo das 

taxas médias das varas da capital e da média geral, que se mostraram em 36% e 

33%, respectivamente. Comentou o Secretário da Corregedoria que o IPJ parece 

não ter sido afetado pelos efeitos da pandemia, o que refletiu positivamente no 

congestionamento da pauta. A Taxa de Congestionamento na fase de 

conhecimento reduziu-se a menos da metade, passando de 34,1 para 15,7%, 
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movimento inverso ao da média da região, que era de 28,7 e passou para 40,5%, 

feito notável e digno de todos os elogios, apresentando-se a Vara com o 

segundo menor resíduo de processos de conhecimento do Regional, sendo 

superada apenas pela Vara de Coruripe cuja movimentação processual é a 

menor do Tribunal. Verificou-se que em face do afastamento parcial do Juiz 

Titular para a conclusão do seu doutorado, a Unidade teve 91,5% dos seus 

processos solucionados pelo Dr. Henry Macêdo. O Tempo Médio de Duração 

do Processo – TMDP – ficou em 83 dias, para o sumaríssimo, e 124, para o 

ordinário. Já o prazo médio para prolação de sentença ficou em 14 dias, para o 

sumaríssimo, e 12 dias, para o ordinário, o que se reputou como patamares 

excelentes. Por outro lado, o percentual de sentenças líquidas, em 40,7%, 

apresenta-se como o menor do Regional, menor que os quase 70% da correição 

anterior, e menor ainda que a média regional que é de 77,8%. Discorreu o 

Secretário sobre as já conhecidas vantagens da prolação de sentenças líquidas e 

sobre a cultura já implementada no Regional desse tipo de decisões, pontuando 

que os juízes já incutiram uma rotina de prolação de sentenças líquidas, o que 

não tem precedentes nas demais regiões do país, tratando-se do fruto de um 

trabalho coletivo incessante de quase uma década. Pontuou a necessidade de a 

unidade encampar essa cultura, com fins de otimização do procedimento. Em 

seguida apresentou um quadro de incidentes pendentes na fase de 

conhecimento. Externou orientação da Corregedora em Exercício para que a 

Vara busque dedicar parte do seu tempo para a resolução de possíveis 

impropriedades de movimentação nesses processos, implementando uma 

rotina de acompanhamento mensal das pendências. No tocante aos indicadores 

da fase de execução, a Vara apresentou Índice de Execução no percentual de 

216%, bem acima da média geral do Regional, que alcançou o índice de 116%. 

Observou que para efeito de efetividade da gestão dos processos de execução, a 
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Corregedoria toma como principal indicador o percentual de execuções 

baixadas em relação ao resíduo da própria unidade. Assim, a Vara iniciou 458 

execuções e baixou 992, avançando sobre o seu resíduo (620 processos), e 

baixando quase 62% deste. Diante de um resultado tão expressivo, questionou-

se quais as práticas adotadas na unidade, para que seja estudada a 

possibilidade de compartilhamento do conhecimento com as demais unidade 

de forma a se buscar melhorar também seus indicadores, e, consequentemente, 

os do Tribunal, cuja taxa de congestionamento mostra-se a mais dilatada do 

país. O Juiz Substituto, Dr. Henry, falou que antes se arquivavam muitos 

processos sem sentença de extinção o que resultava em que as execuções 

restassem pendentes. Desse modo, ele determinou que se fizesse a conclusão 

dos autos para se proceder à extinção por sentença. Falou que isso era muito 

recorrente, pois foi antes do PJe disponibilizar um alerta que hoje já está 

funcionando. Acredita que seja mais uma questão de tramitação que antes não 

era devidamente registrada com os eventos necessários. Informou que 

implementou uma maior utilização do Serasajud, Bacenjud, Renajud, 

despersonalização, indisponibilidade e aplicação dos diversos convênios, com 

habitualidade, além de outras ferramentas de pesquisa patrimonial, criando-se 

um ambiente desfavorável para a protelação dos pagamentos pelas executadas, 

não havendo outra explicação além destas, respondeu, e afirmando que o 

Tribunal as tem avalizado. O Secretário da Corregedoria lembrou que essas 

condutas louváveis e frutíferas devem ser mantidas e replicadas. Entretanto, 

comentou que foi percebida uma quantidade significativa de processos em 

recuperação judicial, sobretudo, com certidões de crédito para habilitação nos 

respectivos juízos falimentares e que tiveram equivocadamente o lançamento 

da baixa definitiva. A Desembargadora Corregedora lembrou a proibição desse 

tipo de conduta constante do artigo 114 da Consolidação dos Provimentos da 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, afirmando que os arquivamentos 

definitivos nos moldes adotados pela Unidade ferem esse normativo, devendo 

ser evitado. Lembrou que a conduta correta seria a manutenção dos autos no 

arquivo provisório até o encerramento do seu processamento naqueles juízos, 

de forma a se poder dar seguimento à execução para a cobrança de eventuais 

créditos não satisfeitos, lançando-se o necessário marcador. Caso o juiz entenda 

que possa desconsiderar a personalidade jurídica, então determina o 

prosseguimento da execução. Complementou que a maioria dos processos 

arquivados definitivamente pertencia à Usina Paisa. Observou que a 

Consolidação dos Provimentos da CGJT não permite, nesses casos, o 

lançamento do arquivamento definitivo. O Juiz Substituto explicou já ter 

conversado anteriormente com o também juiz, que foi auxiliar da Corregedoria, 

Dr. Flávio Costa, e que este já o havia orientado sobre a existência do 

normativo. Afirmou que, pelo seu entendimento, em não se podendo executar a 

empresa recuperanda, naqueles casos em que houve a opção do exequente, 

logicamente depois de consultado, de aderir à modificação do seu crédito pela 

novação da dívida, extinguir-se-ia a atuação da justiça do Trabalho para o caso, 

por haver modificação da competência, referendada em entendimento do STJ, e 

a execução se processaria integralmente no juízo falimentar. Disse que no seu 

entender não haveria extinção da dívida pelo pagamento, mas a extinção da 

execução pela novação, mencionando não ter havido nenhum recurso contra 

tais decisões. A Desembargadora Corregedora reafirmou que a Consolidação 

dos Provimentos da CGJT proíbe taxativamente a solução adotada. Não poderia 

ser extinta a execução porque se porventura acontecesse algum problema no 

juízo onde se processa a recuperação, estando arquivado provisoriamente o 

processo, voltaria a ser executado na Justiça do Trabalho. Afirmou que não se 

está analisando o entendimento jurídico e nem a atuação do magistrado, que 
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tem sido exemplar e digna de todo louvor, nem sequer questiona as suas 

intenções que sabe serem todas no sentido de melhorar o desempenho da 

unidade em que trabalha, mas, lamentou, dizendo que, em sendo adotado o 

procedimento, estar-se-ia descumprindo a Consolidação dos Provimentos, 

deixando de colocá-la em prática, o que não convém nem à Corregedoria 

Regional, nem à Presidência do Tribunal. Informou que já foram percebidos 

agravos em relação a essa questão e que ainda não foram postos para a 

apreciação do Tribunal. Leu textualmente o o artigo 114 da Consolidação dos 

Provimentos da CGJT: “Os juízes do trabalho manterão os processos em arquivo 

provisório até o encerramento da Recuperação Judicial ou da falência que ela 

eventualmente tenha sido convolada (artigo 156 e seguintes da Lei n.º 11.101/2005). 

Parágrafo único. Os processos suspensos por Recuperação Judicial ou Falência deverão 

ser sinalizados com marcador correspondente no Sistema PJe.” Falou que a 

Corregedoria está tentando encontrar uma solução para esses processos de 

forma a não inflarem a taxa de congestionamento, mas até lá nada pode ser 

feito. Repisou que nós somos o último colocado em todo país quanto à taxa de 

congestionamento da execução. O Juiz Substituto afirmou que, de fato, sua 

grande preocupação é com a melhora da movimentação processual da Vara e 

das taxas de congestionamento, tendo já conversado a esse respeito com o 

Secretário da Corregedoria e com o Diretor da Secretaria Judiciária. Prometeu 

ler com atenção as normas da Corregedoria-Geral e do TST, que versam sobre 

esse tema, e afirmou que em não havendo resultado prático para a Vara, 

podem-se eleger outras prioridades e outras demandas. Disse o Magistrado que 

esses processos prejudicam a taxa de congestionamento e não se pode fazer 

nada, pontuou, lamentando pelo enorme esforço despendido para movimentá-

los, com elaboração de cálculos e demais atos processuais. Disse ainda que 

desde junho/julho começou a trabalhar neles e no final do ano realizou as 
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sobreditas extinções. Disse que respeita o entendimento, mas reputou-o como 

complicado por impactar na taxa de execução. Se antevisse essa dificuldade 

teria priorizado outros processos. Lembrou não poder sobrestá-los, pois poderia 

dilatar significativamente os prazos, prejudicando dentre outras coisas o iGest 

da Vara. Sintetizou dizendo que atuou no processo, fazendo o que foi possível, 

correu para liquidar, e, diante da impotência do exequente em obter uma 

solução, foi o caminho que encontrou. A Desembargadora Corregedora disse 

que leu atentamente a decisão do magistrado, suas razões e fundamentação, 

mas insistiu que a Consolidação dos Provimentos tem de ser observada. Disse 

que caso pudéssemos observar esse entendimento, em termos de Regional, não 

estaríamos em último lugar na execução, pois baixaríamos uma quantidade 

bastante expressiva de processos. Revelou que quando assumiu a presidência 

tinha em mente como objetivo baixar todas as taxas referentes às execuções, o 

que já vinha tentando em São Luiz do Quitunde, quando era Titular, em uma 

época em que era muito raro existirem empresas em recuperação judicial. 

Entretanto, complementou, viu-se proibida de copiar tal providência por não 

poder adotar essa solução, infelizmente. Repisou que a preocupação é com o 

arquivamento definitivo por ser taxativamente proibido. Repetiu não estar 

tirando a razão do magistrado, mas, infelizmente, é ato que não podemos 

ignorar. Como Conselheira do CSJT disse que vai insistir para que haja uma 

mudança nesse entendimento. Afirmou que a preocupação da Corregedoria é 

proteger o exequente e que, no momento atual, diante do que se tem vaticinado, 

serão dias ainda mais difíceis. Disse admirar bastante o trabalho do juiz 

substituto, a quem considerou muito dedicado, aproveitando para, de público, 

parabenizá-lo, bem como aos demais servidores e membros da equipe, 

reputando extraordinário o bom trabalho desenvolvido na Vara. Entendeu a 

preocupação do magistrado em buscar uma saída para resolver um problema 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Penedo                                  f. 9  
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPND 

angustiante, que também incomoda a administração do Tribunal. Disse que a 

atividade da Corregedoria é, às vezes, desagradável, mas tem por função 

observar, ainda que discorde de alguns entendimentos, os normativos dos 

órgãos superiores. Disse que não poderia se omitir de posicionar-se por dever 

funcional e que seria interessante que se criasse uma movimentação própria 

para que isso não impactasse a taxa de congestionamento das varas, prosseguiu. 

O Servidor da Corregedoria, José Humberto Vassalo, informou que os 

processos que ficam suspensos e devidamente sinalizados mediante a marca 

respectiva, contabilizam, mas não contam na taxa líquida de congestionamento, 

uma vez que no CNJ mudou o entendimento para o cálculo do IPC-jus, que é o 

indicador mais utilizado para definição de quadro de servidores, criação e 

lotação de varas, para o que agora se utiliza a Taxa Líquida. O Juiz Substituto 

sugeriu que houvesse uma mudança na contabilização das metas que levam em 

consideração o resíduo da execução, de forma que esses processos suspensos 

não impactassem os percentuais. Disse que meta só leva em consideração 

execuções iniciadas em relação às baixadas, sendo interessante que as suspensas 

saíssem da base de cálculo, considerando-se apenas a taxa líquida. A 

Corregedora comprometeu-se em levar essa sugestão aos comitês competentes, 

embora reconheça que são muito resistentes às mudanças. Concluídas as 

discussões referentes ao resíduo de processos em execução e outras questões a 

ela pertinentes, o Juiz Substituto fez ver que a sua grande preocupação é com a 

gestão da Unidade. A Corregedora disse admirar muito os juízes que têm um 

ideal e este certamente irá se refletir na vara em que ele está. Lembrou a fala do 

Ministro do CSJT, Dr. Luiz Philippe Vieira, de desencanto por não enxergar um 

ideal nos juízes atualmente. Disse que para si, a sua profissão era o seu ideal. 

Por fim conclamou todos a lutar juntos para conseguir um panorama melhor 

para a instituição. O Juiz Substituto indagou como ficaria o iGest e a taxa de 
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congestionamento se todos os processos arquivados indevidamente voltassem 

ao resíduo. O servidor José Humberto afirmou que se os 591 processos 

arquivados definitivamente voltassem a contabilizar no acervo, a taxa de 

congestionamento da vara passaria de 38% para em torno de 75%, e ficaria 

como 5ª melhor taxa de congestionamento do Tribunal e a Vara ocuparia o 3º 

lugar no iGest, ainda dentro do quartil dos melhores resultados de iGest do 

Tribunal. A taxa líquida de congestionamento ficaria em torno de 33%, 

complementou. O Secretário da Corregedoria pontuou que essa é uma das 

funções da Corregedoria, trazer à discussão as questões percebidas pela análise 

dos dados e, sendo necessário, propor uma correção de rumos, colaborando 

assim com a melhoria da prestação jurisdicional. O Juiz Substituto ressaltou o 

quanto isso impacta no resultado estatístico da Vara. Afirmou o Secretário da 

Corregedoria que os juízes ficam de mãos atadas, não podendo fazer nada a 

respeito e que isso acaba incrementando o passivo. Para o IPCjus, conforme 

noticiado, isso já foi excluído e torce que também o seja também com relação às 

metas institucionais. O Juiz Titular, Dr. Jasiel Ivo, usou a palavra para deixar o 

seu agradecimento ao Juiz Substituto pelo que atribuiu ser um grande trabalho, 

bem como a toda a equipe da Unidade, elencando nome após nome. Explicou 

que dentro dos acertos alguns equívocos naturalmente podem acontecer. Disse 

que era muito bom rever a todos, ainda que de forma virtual. A 

Desembargadora Corregedora saudou o magistrado e mais uma vez ressaltou 

sua satisfação com os números da Vara, fruto de um trabalho exemplar, sendo 

merecedora de todos os elogios. Despediu-se então do magistrado que 

necessitou ausentar-se para um atendimento médico. Em seguida, o Secretário 

da Corregedoria apresentou os 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 
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de 3%, o que equivale ao afastamento de um servidor durante 78 dias.  A média 

regional foi de 4,3%. A seguir foi exibido um quadro referente à produtividade 

das unidades durante a pandemia, esclarecendo-se não tratar de medida de 

efetividade, mas uma forma de demonstrar que a Justiça do Trabalho continuou 

prestando seus serviços durante o período de exceção sanitária, dando uma 

panorâmica da situação atual. Desse modo, percebeu-se que a vara manteve o 

desempenho próximo à média das varas do interior. No que tange ao 

cumprimento das metas institucionais, especialmente em relação ao Índice de 

Atendimento às Metas – IAM, observou-se que a Vara alcançou 47 pontos dos 

51 possíveis, conforme estabelecido pelo CSJT, tendo cumprido, integralmente, 

6 das 7 metas, além de 80% da meta relativa às conciliações, ocupando, no 

ranking, a quarta colocação entre as unidades do Regional. A seguir, o 

Secretário traçou um panorama descritivo da ferramenta iGest - Índice Nacional 

de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho, recordando ser um 

referencial numérico que sintetiza diversos mesoindicadores, a saber, Acervo, 

Celeridade, Produtividade, Taxa de Congestionamento e Força de Trabalho, os 

quais são compostos por 13 indicadores construídos com base em 17 variáveis. 

Lembrou, ainda, que os dados utilizados têm por base o Sistema e-Gestão, 

compilados dos 12 meses anteriores à correição, atualizados trimestralmente 

pelo e-Gestão, embora a Secretaria da Corregedoria Regional o faça 

mensalmente. Expostos os dados, a Vara apareceu na primeira colocação dentre 

as unidades do Regional. Louvou o Secretário o trabalho extraordinário do Dr. 

Henry, por sua postura de gerir as atividades da Vara, procurando melhorar os 

índices estatísticos e a prestação jurisdicional à sociedade, levando a unidade a 

passar da décima terceira para a primeira colocação no iGest,  ou terceira, se 

desconsiderados os processos da Paísa, no curto espaço de um ano. Retomando 

a palavra, a Corregedora cumprimentou o servidor Paulo Batista, remanescente 
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do tempo em que trabalhou na vara, tendo saído para São Luiz do Quitunde em 

1997. Prosseguindo, disse que o Juiz não faz nada sem o servidor e vice-versa. 

São faces complementares do mesmo processo, completou. Concedeu a palavra 

aos presentes. O advogado Carlos Sampaio disse ter um carinho especial por 

Penedo, apesar de não atuar nessa jurisdição, lembrando que dizia o seu sogro 

que quem bebe a água de Penedo tem sucesso na vida. E por isso procurava 

sempre visitar a cidade. Disse que todos estavam de parabéns, desejando ainda 

mais sucesso e afirmando só ter a elogiar o trabalho de todos. Deixou um 

abraço para todos e disse que a sua grande motivação para participar da 

correição, além das institucionais, seria pelo fato de gostar muito da terra. O 

advogado Carlos Hidalgo parabenizou a atuação do magistrado substituto 

pelos números de excelência e lamentou a possibilidade do magistrado deixar o 

Regional, não sabendo quanto tempo ainda irá permanecer. Parabenizou a 

todos, agradecendo pelo convite. O Dr. Henry afirmou que o ambiente de 

trabalho era muito tranquilo e feliz. Contou que os filhos moravam em Aracaju, 

mas que a audiência telepresencial pode vir a dar uma nova perspectiva, 

descortinando um novo cenário de trabalho e que isto pode sim afetar o seu 

atual desejo de mudança. Prosseguiu falando que o TRT da 19ª Região, para si, 

é o melhor tribunal por que passou, gostando muito do fato de sentir que há 

nos seus membros uma empatia e uma preocupação grande para com o bem-

estar das pessoas. A Corregedora lembrou que acontecia de, durante as viagens 

para Penedo, já cansada, ser tomada de grande ânimo quando avistava a curva 

e as águas do Rio São Francisco. Afirmou que com o plano de retomada gradual 

dos trabalhos presenciais e a previsão de realização das audiências mistas, 

inclusive de instruções, telepresenciais e físicas, certamente esse legado 

permanecerá.  1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A Vara do Trabalho de 
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Penedo registrou, nos últimos 12 meses (1º.8.2019 a 31.7.2020), a seguinte 

movimentação processual: 

Item AÇÕES RECEBIDAS, RESOLVIDAS E PENDENTES Quantidade 

1 Processos recebidos 450 
2 Processos resolvidos 531 

 
EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 458 
5 Execuções Baixadas 992 

 

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

 

A Vara realiza audiências em 2 dias da semana. 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 estabelecer um  horário diferente dos 

destinados à realização de audiências, com o intuito de manter-se disponível 

para atentimento ao seu público, devendo dar ampla publicidade desse horário, 

para conhecimento prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional. 

Durante o período atual de Pandemia, esse atendimento observará o disposto 

na Recomendação nº 08, de 3 de agosto de 2020, da Corregedoria Regional. 
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4. SENTENÇAS: 
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5. PRODUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO: 
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A Corregedora em Exercício parabenizou a Vara está de parabéns pelo 

excelente trabalho realizado nos processos de execução, ressaltando, contudo, 

que deve ser abolido o procedimento de arquivamento definitivo dos processos 

de executados submetidos à Recuperação Judicial ou Falência, conforme  

disposto no art. 114 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral 

da Justiça do Trabalho, a seguir transcrito: 

“Art. 114. Os juízes do trabalho manterão os processos em arquivo provisório até o encerramento da 

Recuperação Judicial ou da falência que ela eventualmente tenha sido convolada (artigo 156 e seguintes 

da Lei n.º 11.101/2005).  

Parágrafo único. Os processos suspensos por Recuperação Judicial ou Falência deverão ser sinalizados 

com marcador correspondente no Sistema PJe.”   

Considerou a Corregedora em Exercício que o processo de execução tem sido o 

grande gargalo do TRT 19ª, apesar do grande esforço empreendido no sentido 

de sanear lançamentos inconsistentes realizados nos processos, o que provocou 

uma baixa na taxa de congestionamento nessa fase, permanecendo porém em 

nível muito alto quando comparada com os demais Regionais, 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. No que pese a 

Vara de Penedo vir realizando um extraordinário trabalho, inclusive na fase de 

execução, tal recomendação vem sendo repetida pela Corregedoria Regional, de 

forma pedagógica, nas correições realizadas em todas as unidades. Os referidos 
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instrumentos também podem ser acessados diretamente no PJe, em “Relatórios 

do GIGS”, clicando-se 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 por amostragem. A saber: 

0000502-39.2019.5.19.0059 0000472-72.2017.5.19.0059 0000974-45.2016.5.19.0059 
0000216-61.2019.5.19.0059 0000773-53.2016.5.19.0059 0001505-05.2014.5.19.0059 
0000566-49.2019.5.19.0059 0000019-82.2014.5.19.0059 0000301-47.2019.5.19.0059 
0000491-20.2013.5.19.0059 0000577-49.2017.5.19.0059 0000299-77.2019.5.19.0059 

 

A Vara faz os registros da RPV’s municipais e estaduais no sistema GPrec, 

conforme orientação feita da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho 

consignada nas atas das duas últimas correições realizadas neste Regional. Foi 

verificada a existência 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 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Penedo                                  f. 22  
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPND 

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

Ressalte-se que a certidão de inexistência de depósitos nos moldes tratados art. 

3º do Ato Conjunto TRT 19ª GP/CR nº 142/2019 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 

e recursais existentes em processos arquivados definitivamente e evitar 

arquivamentos futuros de processos com contas ativas. 

7.PRODUTIVIDADE DURANTE A QUARENTENA: 
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8.METAS: 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Penedo                                  f. 24  
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPND 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Penedo                                  f. 25  
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPND 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Penedo                                  f. 26  
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPND 

 
 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Penedo                                  f. 27  
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPND 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Penedo                                  f. 28  
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPND 

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 dos movimentos processuais de início 

e encerramento da fase de liquidação. 

 

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 Penedo os 

seguintes servidores: 

 Nome Função  Situação  

1 Karla Nolasco Santos Uchôa Diretora de Secretaria Efetivo 

2 Caroline Alves Bonelá  Efetivo 

3 Eliana Lôbo Arcanjo Assistente Efetivo 

4 Eliene Silva de Lima Pereira Assistente de Juiz I Efetivo 

5 Genilton Santos  Efetivo 

6 Glaucio Gil de Andrade Barreira Oficial Especializado Efetivo 

7 Josineide Martins Rocha Monteiro Secretário de Audiência I Requisitada 

8 Marcos Antonio Xavier dos Santos Assistente  Efetivo 

9 Paulo Batista Santos Filho Assistente de Diretor Requisitado 

10 Sandra Magalhães Salgado  Efetivo 

11 Valdênio Santos Costa Calculista I 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, a 

Desembargadora Corregedora em Exercício fez registrar as seguintes 

recomendações:  A) que os magistrados buscassem se manter disponíveis para 

atentimento ao seu público em horários diferentes dos destinados à realização 

de audiências, com divulgação de agenda em local visível no átrio da Vara, para 

conhecimento prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional. Durante 

o período da Pandemia esse atendimento observará o disposto na 

Recomendação nº 08, de 3 de agosto de 2020, da Corregedoria Regional; B) que 

se buscasse incrementar o índice de sentenças líquidas, em razão dos benefícios 

que traz à celeridade processual; C) que se observe a vedação imposta pela 

Consolidação da Corregedoria Geral da Justiça do trabalho ao arquivamento 

definitivos dos processos de executados submetidos à Recuperação Judicial ou 

Falência, na forma disposta no seu art. 114; D) 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: D1) 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; D2) 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;  E) em razão da recente edição 

da nova Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho, recomenda : E1) que no controle de admissibilidade dos recursos 

sejam observadas as disposições contidas no Art.102 e seus parágrafos, daquela 
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Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho; 

E2) que sejam adotados os procedimentos elencados no seu Art. 108, relativo 

aos processos na fase de execução; F) 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, a Desembargadora Corregedora em Exercício 

cumprimentou pela condução dos trabalhos os Exmos. Juízes Titular e 

Substituto, parabenizou a Diretora de Secretaria e 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 a presente ata seja, por igual prazo, afixada 

no seu átrio. E, para constar, lavrou-se a presente, que vai devidamente 

assinada, na forma da lei. 
 
 

 
 
 
 

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA 
Desembargadora Corregedora em Exercício  
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