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Aos onze dias do mês de novembro 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 Palmeira dos Índios, 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, 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 a Dra. Carolina Bertrand Rodrigues Oliveira, 

Juíza Titular, O Dr. Luiz Henrique Cândido da Silva, Juiz Substituto, o Dr. 

Valter Costa dos Santos, Diretor de Secretaria, e os demais servidores. 

Registrada a presença dos Advogados Carlos Hidalgo e Carlos Henrique 

Sampaio. O Edital de Correição Ordinária, divulgado na página 11 do Diário 

Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 05 de novembro de 2020, tornou pública a 

Correição Ordinária. O Excelentíssimo Desembargador Corregedor iniciou a 

correição saudando a todos, servidores, advogados e magistrados, dizendo do 

seu imenso prazer em revê-los, ainda que de forma virtual. Fez uma especial 

saudação ao servidor Antônio Idalino pela passagem do seu aniversário. De 

imediato, passou a palavra ao Secretário da Corregedoria, o qual lembrou a 

obrigação legal de comparecimento anual e presencial do Corregedor às varas. 

Referiu-se à vedação anteriormente existente de se fazer correições no modelo 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Palmeira dos Índios            f. 2 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPIN 

virtual, informando que a pandemia forçou a relativização desse impedimento 

por parte do Ministro Corregedor-Geral, tendo o próprio Ministro adotado o 

modelo telepresencial de correição e elogiando os resultados obtidos, 

reputando-os como muito positivos e satisfatórios. Explicou que o método de 

correição levado a efeito pela Corregedoria deste Tribunal, baseada em 

indicadores estatísticos, dispensa, de certo modo, a visita presencial, embora se 

ressinta da falta do olho no olho e do sentimento de contato pessoal com 

aqueles que gravitam em torno da Unidade: servidores, magistrados e 

jurisdicionados. Observou ainda o quanto tem sido proveitosa a participação 

dos advogados, contando invariavelmente com a representação de instituições 

como a OAB e a AATAL. Prosseguiu explanando que a forma de apresentação 

não foi prejudicada, ficando-se até mais palatável para quem está assistindo. 

Em seguida providenciou o compartilhamento do arquivo com a apresentação 

dos dados da Vara, franqueando a palavra para eventuais intervenções, 

indagações e pronunciamentos. Fez então uma sucinta descrição da 

metodologia usada na correição, mencionando que a análise dos dados é feita 

de forma sistêmica, com ponderações e respeito às peculiaridades de cada 

unidade. Traçou um breve roteiro da apresentação e iniciou-a exibindo dados 

sobre a movimentação processual, enfatizando tratar-se de um retrato dos 

processos recebidos e solucionados de 1º/10 do ano anterior até 30/09 do ano 

corrente. Disse que, à primeira vista, não houve grande influência da pandemia 

no recebimento de processos pela Vara, tanto que foi mantida a média 

assemelhada à do período anterior, sem grandes alterações, exceto uma 

pequena queda constatada nos dois últimos meses. Quanto aos processos 

solucionados, disse que, na média, eles têm sido em quantidade menor que os 

processos recebidos. Em números absolutos tivemos 462 processos recebidos e 

410 solucionados, o que resultou em um IPJ de 88,7%. Na última correição a 
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Unidade recebeu cerca de 370 processos, portanto uma quantidade ainda 

inferior à atual. A Taxa de Congestionamento da Pauta, que no período anterior 

foi de 17%, desta feita elevou-se para 25%, número ainda inferior à média das 

varas da capital, que está em 39%, e à das varas do interior, cuja média é de 

32%. Atribuiu-se tal elevação à dificuldade de realização de instruções nesse 

período da pandemia, embora a média da vara possa se considerar ainda 

confortável quando comparada à maioria das outras unidades. A Taxa de 

Congestionamento na fase de conhecimento, montando em 27,6%, é a 5ª menor 

da Região, o que se deve ao baixo resíduo de processos que, no final do mês de 

setembro último, foi de apenas 155 processos, fato que reflete positivamente na 

taxa de congestionamento. Na correição anterior, a referida taxa era de 23,1% e 

mesmo tendo sido solucionados menos processos, na atual correição o 

congestionamento constatado aumentou somente quatro pontos percentuais. Já 

o tempo médio de duração dos processos para o sumaríssimo, em 67 dias, e 

para o ordinário, em 57, constituem dados bastante satisfatórios. No que se 

refere à prolação de sentenças, verificou-se que as sentenças do rito 

sumaríssimo são proferidas no prazo médio de quatro dias, enquanto que as do 

rito ordinário em apenas um dia. Observou-se, ainda, um baixo percentual de 

sentenças líquidas, mesmo tendo havido um aumento de 50 para 56,5%, 

número que representa ainda o segundo menor índice constatado nas unidades. 

A Juíza Titular afirmou que a quase totalidade de processos tem saído de forma 

líquida e que acredita que possa ser uma questão de falha de movimentação ou 

de processamento do percentual encontrado. O Juiz Substituto indagou se 

existe um campo destinado ao lançamento de sentenças parcialmente líquidas, 

explicando, que, em muitos casos, parte da sentença permite a execução 

imediata e, às vezes, há valores a serem deduzidos posteriormente. O servidor 

José Humberto, da Corregedoria, esclareceu as dúvidas colocadas. O Diretor de 
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Secretaria afirmou que grande quantidade de sentenças proferidas é liquida, 

havendo também muita homologação de acordo por sentença. De toda sorte, foi 

incisivo em negar que a metade das sentenças seja feita sem liquidação. Para 

melhor análise da situação colocada ficou a Corregedoria de enviar a relação 

dos processos que entraram no respectivo cálculo. Em seguida foi apresentado 

um quadro dos incidentes pendentes na fase de conhecimento, fruto de 

determinação constante da última correição do TST na Região, quando houve a 

detecção de uma quantidade elevada dessas pendências. Explicou tratar-se de 

um apelo para que as Varas dediquem parte do seu tempo para a resolução 

dessas impropriedades, caso existam. Acrescentou o Secretário que a questão 

das pendências das tutelas antecipadas tratou-se, em grande parte, de equívoco 

do próprio sistema, já em vias de resolução. Na fase de execução, percebeu-se 

que a Vara do Trabalho de Palmeira dos Índios apresentou o índice de execução 

- IE, no percentual de 92,7%. Em números absolutos, a Unidade baixou 114 

processos de execução, tendo iniciado a execução em 123 processos. Observou o 

Secretário que, para efeito de efetividade da gestão das execuções, a 

Corregedoria valora não só o Índice de Execução, mas, principalmente, a 

quantidade de execuções baixadas em relação ao resíduo da própria unidade, 

índice baseado na efetiva redução do resíduo anterior, independentemente do 

quantitativo de execuções iniciadas. Assim, a unidade baixou o equivalente a  

19,5% do seu saldo anterior. A Taxa de Congestionamento na fase de execução 

de todo o período apresentou-se em 80,5%, discretamente melhor que a média 

do Regional, que se apresentou próxima de 84%. O Diretor de Secretaria 

informou que vem acompanhando os números da execução e alegou ter 

recebido uma quantidade boa de ações que não eram casos de processos que 

entraram em execução após a fase de conhecimento. Enfatizou o secretário a 

necessidade de se dar uma maior atenção a essa fase que é considerada um dos 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Palmeira dos Índios            f. 5 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPIN 

calos históricos do Regional, ostentando este as mais altas taxas de 

congestionamento do país. Discorreu sobre as diversas ocasiões em que houve 

enxugamento do resíduo de execuções, com o saneamento de movimentações, e 

mesmo assim essa situação, não obstante já tenha melhorado, ainda não teve 

uma evolução satisfatória. Prosseguiu mostrando um quadro constando os 

incidentes da fase de execução, fazendo, em relação a este, as mesmas 

observações que fizera para com o quadro similar da fase de conhecimento 

anteriormente exibido. No que se refere à Força de Trabalho Efetiva da 

Unidade, observou-se que o Índice de Absenteísmo foi de 0%, o mais baixo do 

Tribunal. A média regional está em torno de 4%, o que, em se tratando de um 

órgão com boa parte dos recursos humanos já envelhecidos, representa um bom 

índice, afirmou. Exibiu-se, a título informativo, um quadro dos trabalhos 

efetuados durante a pandemia, que demonstrou não ter havido paralisação nos 

trabalhos das unidades nesse período. Em relação às sete metas nacionais da 

área fim, verificou-se que a Unidade vem cumprindo integralmente seis delas, 

e, parcialmente, a meta referente às execuções, o que faz com que, em relação ao 

Índice de Atendimento às Metas – IAM, a Vara tenha alcançado, dentro dos 

critérios estabelecidos pelo CSJT para pontuação, 45 pontos. Prosseguindo, o 

Secretário da Corregedoria apresentou o iGest - Índice Nacional de Gestão de 

Desempenho, explicando tratar-se de um referencial numérico que sintetiza 5 

mesoindicadores (Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de 

Congestionamento e Força de Trabalho), compostos por 13 outros indicadores 

construídos com base em 17 variáveis, todos utilizando os dados oficias do 

Sistema e-Gestão. Constatou-se que a Vara do Trabalho de Palmeira dos Índios 

está situada no quartil das unidades com desempenho mais favorável, 

ocupando a 3ª melhor posição entre as Varas do Trabalho do Regional. 

Terminada a apresentação, o Corregedor voltou a saudar os presentes 
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concedendo a palavra àqueles que quisessem fazer uso. O advogado Carlos 

Henrique Sampaio saudou os presentes e disse da sua felicidade em 

cumprimentar o Corregedor pela sua eleição ao cargo de Presidente do TRT e 

também por vê-lo pronto e recuperado da Covid-19. Comentou que a Vara tem 

demonstrado uma boa atuação, apresentando um bom desempenho e 

compartilhou a sua satisfação em verificar isso. Ressalvada a execução, os 

dados demonstraram que a Vara está funcionando muito bem, pontuou, 

comentando que em breve vai acontecer a atuação e o retorno presencial. 

Afirmou que as varas estão bem equipadas para isso e tomando todos os 

cuidados, tanto que fez questão de recentemente fazer uma audiência na 9ª 

Vara do Trabalho de Maceió, com agendamento prévio, informando que, não 

obstante ter sofrido algum constrangimento no início da audiência, a situação 

foi logo contornada. O Corregedor agradeceu ao advogado pela participação 

sempre efetiva ao longo de todas as correições no atual exercício. Em seguida, o 

Dr. Carlos Hidalgo saudou o corregedor dizendo-se igualmente feliz pela sua 

recuperação rápida. Referindo-se aos números que retratam o desempenho da 

Vara, disse que eram todos muito bons, favoráveis de uma forma geral, a ponto 

de se confessar triste por não ter uma atuação mais frequente em Palmeira dos 

Índios. Um ou outro problema que ocorre está relacionado a questões 

administrativas de lançamento e de equívoco de movimentação, em sua 

maioria. Elogiou a administração da Unidade e o tratamento dispensado a 

todos pela Dra. Carolina e pelo Dr. Luiz Henrique, sempre muito corteses e 

atenciosos. O Diretor de Secretaria também fez coro nas congratulações ao 

Desembargador Corregedor pela recuperação da Covid-19 e pela escolha para a 

Direção do Regional no próximo biênio. Complementou que a Vara está bem e 

prometeu que todos irão correr para melhorar eventuais índices que possam 

não ter sido satisfatórios. O Juiz Substituto, Dr. Luiz Henrique, disse que era um 
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grande prazer participar da correição e também manifestou sua saudação pela 

boa recuperação e saúde do Corregedor, ao passo que lhe desejou uma 

administração exitosa à frente do Tribunal no próximo biênio. Parabenizou o 

trabalho exercido pela equipe da Vara, a quem qualificou de pequena, coesa, 

competente e muito harmoniosa, muito em face da regência da Dra. Carolina 

Bertrand, a quem atribuiu a responsabilidade pelo sucesso. Finalizou 

homenageando a equipe de trabalho, arrematando que dados positivos 

acontecem pelo esforço de toda a equipe. A Dra. Carolina agradeceu a presença 

do Corregedor, desta feita pela via tecnológica, sobretudo pela sua resiliência e 

capacidade de ultrapassar a “fogueira” pela qual passou, referindo-se à Covid-

19, estando certamente fortalecido para mais uma caminhada à frente da 

administração do TRT, quando todos estarão submetidos à sua liderança e ao 

seu empreendedorismo, pontuou. Parabenizou e desejou-lhe sucesso. Elogiou a 

equipe da Corregedoria, que disse sempre estar de portas abertas ao diálogo no 

intuito de colaborar com a Unidade que dirige. Parabenizou, igualmente, a sua 

equipe, dizendo que estão coesos e são imprescindíveis na busca de trazer um 

pouco de justiça aos seus jurisdicionados. Saudou de um modo especial a OAB, 

nas pessoas dos advogados Carlos Hidalgo e Carlos Henrique Sampaio, pelas 

palavras trazidas, por serem representantes firmes da advocacia e porque 

trouxeram um “feedback” importante e positivo, afirmou. Elogiou também o Juiz 

Substituto dizendo que este tem dado grande colaboração, somando 

positivamente, especialmente pela experiência trazida da sua atuação em outras 

varas. Agradeceu pelas informações compartilhadas. Ressaltou que não tem 

sido fácil o momento atual, demonstrando a sua preocupação e aflição por 

alguns eventos que tem presenciado nas audiências virtuais, como, por 

exemplo, o compartilhamento concomitante de fones de ouvido entre partes e 

advogados, em plena época de pandemia, lamentando não poder interferir, mas 
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compreendendo que há em todos o desejo de não permitir que o processo 

estacione por completo. Lamentou ainda não estar conseguindo ultimar as 

audiências de instrução, entretanto atribuiu isso, em grande parte, ao desejo dos 

advogados de esperarem o momento da realização das audiências presenciais, o 

que certamente irá acontecer em muito breve, conforme cronograma posto. 

Finalizou sua fala pedindo que a presença de Deus permaneça com todos em 

todos os momentos, uma vez que os desafios tenderão a aumentar ainda mais 

por conta de todas as imprevisibilidades que nos cercam, na certeza de que, 

com boa vontade e a união de todos, se avançará da melhor forma possível. O 

Desembargador Corregedor agradeceu por todos os votos que recebeu, seja 

pelo restabelecimento de sua saúde, seja pela sua recente eleição para a 

presidência do Regional. Dirigindo-se aos advogados, manifestou sua gratidão 

e respeito pelo apoio e prestígio por estes demonstrado, bem como renovou o 

seu compromisso e o da atual Presidente do Tribunal que é de total respeito às 

prerrogativas da advocacia, direito de há muito consagrado. Entende que há 

uma sede justificada em busca do retorno imediato às atividades presenciais, 

mas insistiu que deve haver a preocupação com a segurança, inclusive em 

atenção às recomendações da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 

forma a se voltar ao trabalho onde e da forma que for possível, gradativa e 

pontualmente. Sintetizou que o processo é uma marcha para frente, e isso é um 

norte. Elogiou a Unidade pelos dados positivos que foram constatados na 

correição, pelos excelentes prazos de duração do processo e pelo fino trato 

dispensado aos jurisdicionados. Acrescentou que encaminhava os parabéns não 

só pelo trabalho jurisdicional da Vara, mas também pelas ações desenvolvidas 

no aspecto social, que qualificou de muito louváveis, transcendendo a atividade 

jurisdicional, ações essas que já fazem parte do histórico da Vara, como a 

destinação de recursos advindos de ações civis públicas para comunidades e 
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segmentos carentes que sofreram bastante durante a pandemia, o que, sem 

dúvida, alcançava grande repercussão, ajudando a traçar um retrato ainda mais 

positivo da Unidade e da Justiça do Trabalho como um todo. Lamentou pelo 

fato de ser esta, provavelmente, a sua última correição como Corregedor na 

Unidade, mas revelou-se esperançoso por novos encontros, seguindo os passos 

da vida, prometendo desempenhar a sua função na presidência de mãos dadas 

com servidores, juízes e advogados. Anunciou que serão feitos convites formais 

para a sua posse marcada para o dia 30 do corrente mês e ano. Disse que a 

partir do ano que vem, com certeza, será um novo tempo. Parabenizou 

novamente toda a Vara, pelo desempenho, e comunicou que convidou o 

Secretário da Corregedoria, Auricélio Ferreira Leite para assumir a Secretaria de 

Administração, fato que foi muito bem recebido pelos presentes à sessão, 

gerando várias manifestações de congratulações. Disse da sua felicidade com a 

recuperação da saúde, e que a Covid-19 foi uma experiência de certa forma 

assustadora, não somente por si, mas pela possibilidade de atingir familiares e 

amigos. Sobre o baixo índice de absenteísmo da Vara, falou que bons 

relacionamentos geram saúde e bem-estar, e isso certamente era o caso da Vara 

do Trabalho de Palmeira dos Índios. 1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A 

Vara do Trabalho de Palmeira dos Índios registrou no período correicional 

(1º.10.2019 a 30.9.2020), a seguinte movimentação processual: 

Item AÇÕES RECEBIDAS E RESOLVIDAS  Quantidade 

1 Processos recebidos 462 

2 Processos resolvidos 410 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 123 

5 Execuções Baixadas 114 

 

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

 

A Vara realiza audiência em 3 dias por semana, de segunda a quinta-feira. Há 

marcação de horário diferente dos destinados às audiências para atendimento 

às partes e seus advogados, sempre que solicitado. 
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4. SENTENÇAS: 
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5. PRODUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO: 
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Apesar do grande esforço empreendido no âmbito deste Regional, no sentido 

de sanear lançamentos inconsistentes realizados nos processos de execução, o 

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

essa taxa continua muito alta, inclusive sendo destacada na última correição, 

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

Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, tendo  Sua Excelência 

recomendado a sensibilização de magistrados e servidores para o uso eficaz das 

ferramentas de pesquisa patrimonial. Conclama, assim, o Corregedor Regional 

para o uso de tais ferramentas, as quais podem ser encontradas na página da 

internet da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, podendo ser acessada 

por meio do link: http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/pesquisa-

patrimonial. Tais ferramentas também podem ser acessadas diretamente no PJe, 

em “Relatórios 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 analisados 12 processos, a saber: 

0000443-39.2019.5.19.0063 0000282-68.2015.5.19.0063 0000222-90.2018.5.19.0063 

0000683-96.2017.5.19.0063 0000271-73.2014.5.19.0063 0000875-34.2014.5.19.0063 

0000194-25.2018.5.19.0063 0000055-39.2019.5.19.0063 0038800-11.2007.5.19.0063 

0000048-23.2014.5.19.0063 0000219-38.2018.5.19.0063 0000148-27.2018.5.19.0260 

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

conforme orientação da CGJT - Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho nas 

duas últimas correições realizadas neste Regional. Foi verificada em alguns 

processos a ausência de lavratura da certidão de inexistência de depósitos, de 

que trata o art. 3º do Ato Conjunto TRT 19ª GP/CR nº 142, de 18 de dezembro 

de 2019, encaminhado às unidades judiciárias por meio do Ofício Circular nº 

2/2020/SCR, enviado em 10 de janeiro de 2020 (Malote Digital – código de 

rastreabilidade: 519202015430729). O Corregedor Regional fez registrar que a 

presença da referida certidão nos autos dos processos tem fundamental 

importância para a continuidade e sucesso do Projeto Garimpo, instituído 

conjuntamente pelo CSJT e CGJT, sob coordenação das Corregedorias 

Regionais, com a finalidade de conferir tratamento adequado aos depósitos 

judiciais e recursais localizados em processos já arquivados definitivamente e, 

principalmente, evitar arquivamentos futuros de processos com contas ativas. 

Em face de tal constatação, o Corregedor Regional recomendou que fosse 

dedicada maior atenção nesse sentido, de maneira que a Unidade passasse a 

adotar o procedimento, verificando a inexistência de pendências nos processos 

antes do seu arquivamento definitivo e certificando tal informação no processo.  
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7.PRODUTIVIDADE DURANTE A QUARENTENA: 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Palmeira dos Índios            f. 19 

ATA CORREICIONAL 2020 VTPIN 

8.METAS: 
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9. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DE DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO - iGest: 
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9.1. MESOINDICADOR ACERVO 
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9.2. MESOINDICADOR CELERIDADE 
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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 Palmeira 

dos Índios os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1. Valter Costa dos Santos   Diretor de Vara Efetivo 

2 Claudêncio Batista da Silva  Assistente de Diretor Efetivo 

3. Everson Roberto Alves Lages  Assistente de Juiz Efetivo 

4. Genisval Sampaio da Silva Calculista Requisitado 

5. José Justino Lima Filho  Oficial Especializado Efetivo 

6. Renata Cavalcante Fernandes C. S. Ribeiro Secretária de Audiência 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, o 

Desembargador Corregedor fez registrar as seguintes recomendações:  A) que 

se buscasse aumentar o índice de sentenças líquidas, tendo em vista os 

benefícios que esta prática traz ao rápido andamento do processo, na medida 

em que elimina etapas processuais;   B) que se observasse a expedição 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); 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, recomendou o Corregedor Regional: C1) que o magistrado 
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buscasse dar publicidade dos horários destinados ao atendimento ao público, 

diferentes dos destinados à realização de audiências, para conhecimento prévio 

dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional; C2) que fossem observados os 

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; C3) que fossem obedecidos os termos 

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

3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir 

segurança jurídica aos jurisdicionados, quando da adoção da prescrição 

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

Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recomendou o 

Corregedor Regional: D1) que no controle de admissibilidade dos recursos 

fossem observadas as disposições contidas no Art.102 e seus parágrafos, 

daquela Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho; D2) que fossem adotados os procedimentos elencados no seu Art. 

108, relativo aos processos na fase de execução; E) que fosse adotado na rotina 

da Vara o uso das ferramentas eletrônicas 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 Regional cumprimentou pela 

condução dos trabalhos a Excelentíssima Juíza Titular da Vara, Dra. Carolina 

Bertrand Rodrigues Oliveira, como também o Exmo. Juiz Substituto, Dr. Luiz 

Henrique Cândido da Silva, parabenizou o Diretor de Secretaria, Dr. Valter 

Costa dos Santos e os demais servidores que integram a unidade judiciária, pela 

dedicação e zelo no desempenho de suas atividades funcionais, renovou os 

agradecimentos aos advogados presentes. Nada mais havendo a tratar, 
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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. 

 

 

 

 
JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO 
Desembargador Corregedor em exercício 

 

                                   
 
 
 
 
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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