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

realizada Correição Ordinária na Vara do Trabalho de Porto Calvo, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do Corona Vírus, em conformidade com o disposto no Ato TRT 19.ª 

CR n.º 55, de 1º de junho de 2020, na Consolidação das Leis do Trabalho e no 

Regimento Interno deste Tribunal. Presente na sala virtual da Corregedoria 

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

Corregedor Regional, Dr. JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO, 

acompanhado pelo Secretário da Corregedoria, pelo Assistente Chefe  e pela 

Auxiliar do Setor de Correições, Normatização e Processos, bem como pelo 

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

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

Maria Santos Araújo, José Humberto Cunha Vassalo e José Sóstenes 

Nascimento de Lima,  presente também o Dr. Roberto Ricardo Guimarães 

Gouveia, Juiz Titular da Unidade, em férias mas prestigiando a sessão, 

presentes ainda a Dra. Kellen Yoko Nakao, Juíza Substituta, a Dra. Graça Karine 

Melo Barros, Diretora de Secretaria e demais servidores. O Edital de Correição 

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

junho de 2020, na página 1, tornou pública a Correição Ordinária. O Exmo. Sr. 

Desembargador Corregedor iniciou a sessão solene de Correição saudando a 

todos e explicando o motivo da não realização da correição de forma presencial, 

em face dos cuidados que têm sido recomendados pelas autoridades sanitárias 

e encampados pelo CNJ- Conselho Nacional de Justiça e demais conselhos 

superiores, funcionando como mecanismo de prevenção aos problemas 
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causados pela disseminação do chamado “Novo Corona Vírus” causador da 

COVID-19, que tem deixado um lastro de prejuízos à saúde, e à economia em 

todo o mundo. Manifestou o seu voto de pesar pelo falecimento do Sr. Antônio 

Luna da Silva, pai da servidora Taciana Medeiros de Luna Lessa, lotada na 

Escola Judicial, encaminhando os seus sentimentos e manifestação de conforto 

extensivo não só à servidora, mas também a toda a sua família. Disse que, ao 

final, dará a oportunidade para as pessoas se pronunciarem, saudando e 

determinando o registro da participação do Advogado Geraldo Carvalho, 

representando a AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas. 

Em seguida, concedeu a palavra ao Secretário da Corregedoria, que informou 

ser esta a terceira correição telepresencial realizada na 19ª Região, lembrando 

que esta era uma prática vedada textualmente pela Corregedoria-Geral da 

Justiça do Trabalho, posteriormente liberada após o advento da pandemia. 

Reputou como satisfatória, até então, a experiência local, mencionando o 

número de vinte pessoas presentes na sala, evidenciando o alcance ter ficado 

maior e mais diversificado através do uso das ferramentas de comunicação 

telepresencial. Disse que a presença do Dr. Roberto Gouveia, mesmo em gozo 

de férias, é um indicativo desse maior alcance. Descreveu, como de praxe, a 

metodologia empregada nos trabalhos correicionais, afirmando que esta em 

nada foi alterada, mantendo-se a periodicidade e os dados estatísticos baseados 

e extraídos no Sistema e-Gestão, complementando que a correição funciona 

como uma espécie de balanço das atividades realizadas na Unidade ao longo 

dos doze meses que antecederam a visita, levantando-se problemas e 

apontando soluções, com a finalidade primordial de melhorar a prestação 

jurisdicional. Além disso, afirmou que a correição tem a finalidade de 

aproximação da administração com os jurisdicionados, trazendo notícias e 

gerando uma saudável interação. Dos dados analisados, temos os destaques 
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que seguem: Na fase de conhecimento, observou-se uma vertiginosa queda nos 

processos recebidos e solucionados, mormente nos últimos meses. Assim, foram 

recebidos 1.230 processos, contra 1.941, no período passado. Quanto aos 

processos solucionados, foram 1.174, contra 1.930 da correição passada. Falou o 

secretário que a situação ideal consiste em se ter mais soluções que 

recebimentos, porque impacta positivamente, promovendo uma redução no 

resíduo. Percebeu-se que a movimentação processual do período resultou em 

um IPJ de 95.4%. Disse o Secretário da Corregedoria ter ficado evidente, nesse 

caso, os efeitos da suspensão de audiências, seja por força do recesso, seja por 

força da pandemia, revelando uma tendência de queda na maioria das 

unidades do Regional. Pontuou que a audiência é a atividade que faz pulsar os 

trabalhos de uma Vara. Com a sua suspensão por tempo prolongado, ocorre 

uma espécie de letargia que se reflete nas demais atividades da Vara, 

notadamente na solução dos processos. A Taxa de Congestionamento da Pauta, 

em 15%, foi melhor que a média do regional (29%). A Taxa de 

Congestionamento na fase de conhecimento subiu de 13,9 para 23%, sendo a 4ª 

melhor da Região, contra uma média regional de 37,25%. O Tempo Médio de 

Duração de Processo está em 38 dias para o sumaríssimo (eram 34 na correição 

passada), e 88 dias para o ordinário (eram 68 na correição anterior). O 

percentual de sentenças líquidas foi de 98,6%, o melhor índice da Região, sendo 

a média regional de 78%, enquanto que o tempo médio para a prolação de 

sentenças foi de 23 e 32 dias, respectivamente para o sumaríssimo e para o 

ordinário, inserindo-se, portanto, dentro dos parâmetros de 30 dias úteis 

previstos no art. 226, III do CPC, lembrando que os prazos apresentados são 

contados em dias corridos. Em seguida, tendo sido constatada a pendência de 

incidentes sem os devidos resultados, informou-se que será enviada a relação 

dos respectivos números para posterior apuração por parte da Vara. Lembrou o 
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Secretário que na visita do Corregedor-Geral o Regional foi constatada uma 

quantidade significativa de incidentes pendentes de apreciação e que o 

Corregedor Regional determinou que tal registro fosse melhor acompanhado. O 

índice de execução (IE) apresentou-se em 374%, tendo a Unidade iniciado 38, 

execuções (foram 89 na correição passada), e baixado 142 (foram 170 na 

correição anterior). A Taxa de Congestionamento, na fase de execução, em 82%, 

mostrou-se quase igual à média da Região, que está em 83%. O Secretário da 

Corregedoria mencionou que essa média regional já foi superior a 90% e 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. No que se refere à 

Força de Trabalho efetiva da Unidade, observou-se que o Índice de 

Absenteísmo foi de 1,8%, muito menor que a apurada no exercício anterior 

(quase 8%). Isso significa 1 servidor afastado por 47 dias úteis. A média regional 

está em torno de 5%, que, em se tratando de um órgão com boa parte dos 

recursos humanos já envelhecidos, é um bom índice, afirmou. Foi exibido um 

quadro dos trabalhos efetuados durante a pandemia, que demonstram não ter 

havido paralisação nos trabalhos das unidades nesse período. A Juíza 

Substituta compartilhou o receio inicialmente existente de se adotar as 

audiências telepresencias na Vara, especialmente em face da preocupação com o 

fato de os trabalhadores rurais não disporem de um aparato tecnológico 

mínimo que permitisse a conexão, mas, surpreendentemente, a participação e 

adesão revelaram-se acima das expectativas. Quanto às metas institucionais, a 

Vara novamente ocupa o seleto grupo das varas que possuem um IAM - Índice 
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das Metas Alcançadas, com pontuação entre 36 e 51 pontos, sendo que a VT de 

Porto Calvo ocupa a primeira colocação entre as Unidades do Regional, com 51 

pontos, o máximo preconizado pelo CSJT. O Presidente da AATAL – 

Associação dos Advogados Trabalhistas, Dr. Geraldo Carvalho teceu 

considerações acerca da importância do estabelecimento e do cumprimento de 

metas, elogiando a Vara pelo ótimo desempenho alcançado. O Secretário da 

Corregedoria passou a apresentar o iGest - Índice Nacional de Gestão de 

Desempenho, indicador que apresenta um referencial numérico que sintetiza os 

mesoindicadores Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de 

Congestionamento e Força de Trabalho. Tais mesoindicadores são compostos 

por 13 outros indicadores construídos com base em 17 variáveis, todos 

utilizando dados oficiais do Sistema e-Gestão, extraídos dos últimos 12 meses. 

Exibidos os mencionados dados, verificou-se que a Vara do Trabalho de Porto 

Calvo permanece no 2º lugar no quartil das Varas de melhor desempenho. O 

Corregedor agradeceu especialmente ao Juiz Titular por sua presença, mesmo 

estando em férias, que emprestavam um grande prestígio ao ato. Passou a 

palavra aos presentes. O advogado Geraldo Carvalho saudou todos os 

presentes e disse que essa era uma das unidades em que atuava pessoalmente, 

sendo, portanto, conhecedor de algumas dificuldades, referindo-se em especial 

aos processos oriundos da Usina Santa Maria, dizendo que a situação vivida 

por referida unidade industrial representava um problema não apenas 

econômico, mas também social. Finalizou dizendo que, não obstante as 

limitações e as dificuldades encontradas, a Vara apresentava um trabalho 

bastante satisfatório. A Diretora de Secretaria agradeceu e elogiou os servidores 

que compõem a Unidade, dizendo serem sempre comprometidos com a 

realização dos trabalhos e testemunhou que todo mundo se adaptou muito bem 

ao trabalho telepresencial. A Juíza Substituta, usando a palavra, elogiou o Juiz 
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Titular pela gentileza e cavalheirismo, saudou todos os presentes e fez questão 

de parabenizar a todos os servidores pelo trabalho de excelência e pela 

dedicação com que o exercem. Agradeceu o trabalho da Corregedoria pela 

parceria. O Juiz Titular também cumprimentou a todos. Disse que não tem 

muito a acrescentar ao que foi dito, mas reconheceu ser um período de muitas 

experiências, surpresas e dificuldades. Disse que, até o momento, os números 

têm demonstrado que a situação é positiva, vendo isso pelos gráficos e 

demonstrativos que apontam para a superação das dificuldades. Pontuou que a 

pandemia surpreendeu todos e que, mesmo numa fase de adaptação, os legados 

são muito positivos. Confessou que, em tempos normais, desconhecia dispor de 

tanta aptidão para inovar na busca da prestação jurisdicional. Parabenizou toda 

equipe pelo empenho, dedicação e colaboração e elogiou sobremodo o trabalho 

da Juíza Substituta, dizendo ter nela toda a confiança e coleguismo, afirmou que 

a magistrada não só dá continuidade à gestão da Vara nas suas ausências, mas 

empresta uma melhor qualidade ao trabalho, pelo toque feminino e pela 

agilidade da juventude de que ela é dotada. Parabenizou o Corregedor pelo 

trabalho à frente da Corregedoria, qualificando como um trabalho de parceria e 

orientação de fundamental importância, indicando onde se deve melhorar, 

apontando os caminhos a serem seguidos. O Corregedor agradeceu a todos pela 

presença, participação e pelo prestígio à correição. Fez uma menção de 

destaque ao trabalho da Juíza Substituta, Dra. Kellen Yoko Nakao, pela sua 

tranquilidade, transparência, mãos firmes e bom senso feminino, destacando-se 

em todos os lugares por onde trabalhou, lembrando ainda do tempo em que 

esta atuou na Vara de Arapiraca, e ele ainda advogava, sempre conduzindo 

muito bem e agregando as pessoas em torno do trabalho. Teceu elogios aos 

índices satisfatórios da Unidade, ressaltando a importância de que sejam vistos 

de forma contextualizada. E nesse momento de pandemia a Justiça do Trabalho 
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tem participado e colaborado, como sempre fez em todas as ocasiões difíceis 

por que passou o país, buscando sempre mediar e conciliar, quando possível, 

adaptando-se aos tempos difíceis, mas fazendo-se presente sempre com o seu 

trabalho. Renovou os parabéns a todos que fazem a Vara do Trabalho de Porto 

Calvo. Reforçou o caráter parceiro da atuação correicional. Solicitou que se 

registrasse e se fizesse encaminhamento das sugestões feitas por um advogado, 

antes da correição, de modo particular, a saber: disponibilidade de água 

potável nos dias da audiência para advogados e partes, o que é fácil de ser 

atendido com a aquisição de um “gelágua”, pontuou; uma melhor assepsia 

dos banheiros externos, especialmente nos dias de audiência, uma vez que às 

vezes aqui e ali se acham situações de mau uso e, por fim, a possibilidade de 

climatização da sala de espera. Dizendo-se sabedor das dificuldades 

financeiras por que passa o Tribunal, crê também que esse período de 

fechamento e diminuição de utilização das instalações, mediante a prática do 

teletrabalho, possa existir recursos para esse atendimento. Caso inexistam tais 

verbas, sugeriu verificar a possibilidade de se fazer uma parceria com a OAB, 

através da caixa beneficente dos advogados. De toda forma, determinou o 

encaminhamento destas questões à Presidência, para ciência e para se 

verificar se é possível esse atendimento, e no caso dessas solicitações já terem 

sido encaminhadas anteriormente, fazer um reforço junto à administração 

para o seu atendimento. Comentou que no Fórum de União dos Palmares, 

salvo engano, a reforma e a mobília da sala dos advogados foram feitas 

mediante parceria com a caixa de assistência. E sendo a Justiça do Trabalho a 

casa onde se recorre para sanar questões referentes ao bem-estar e segurança 

dos trabalhadores, deve também dar o seu exemplo nesse sentido, afirmou. A 

Diretora de Secretaria falou que, em relação à disponibilização de água potável, 

já foi encaminhado ofício à administração do Tribunal. Quanto à construção de 
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mais um banheiro para uso exclusivo dos advogados, que é reivindicação de 

um escritório local de advocacia, já houve o início de um projeto feito pelo 

Serviço de Engenharia, e que parece não ter sido concluído. Quanto à 

climatização, desconhece que tenha havido encaminhamento desse pleito. 

Lembrou, inclusive, que no retorno aos trabalhos presenciais será recomendado 

a não utilização de ar condicionado. Disse o Corregedor que apesar de não ser 

competência funcional da Corregedoria, vai somar-se à Unidade para reforçar 

esse pleito, requerendo, desde já, que os números dos expedientes sejam 

encaminhados ao Secretário da Corregedoria. O advogado Geraldo Carvalho, 

em aparte, relatou que havia alguns problemas em relação ao atendimento 

ostensivo de clientes na unidade utilizando-se a sala dos advogados. Disse que 

a localidade também se ressentia da presença institucional com uma subseção 

da OAB. Comprometeu-se a conversar com o Presidente da Caixa para verificar 

a possibilidade de atendimento a essas solicitações.  

1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A Vara do Trabalho de Porto Calvo 

registrou, nos últimos 12 meses (1º.6.2019 a 31.5.2020), a seguinte 

movimentação processual: 

Item AÇÕES RECEBIDAS, RESOLVIDAS E PENDENTES Quantidade 

1 Processos recebidos 1.230 

2 Processos resolvidos 1.174 
 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 38 

5 Execuções Baixadas 142 
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2. PRODUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO: 
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3. AUDIÊNCIAS:  
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O Juiz realiza audiências 1 ou 2 dias por semana. Geralmente as partes solicitam 

atendimento nos dias de audiência. Em correição realizada neste Regional, no 

período de 10 a 14 de fevereiro de corrente ano, o Exmo Ministro Corregedor 

Geral da Justiça do Trabalho fez lembrar a necessidade da presença física do 

magistrado na unidade de atuação não apenas para a realização de audiências, 

mas inclusive para atendimento de partes e advogados. Revela-se, portanto, a 

necessidade de, ao fim do período de pandemia, 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, inclusive com afixação no átrio da Vara dos dias e 

horários disponíveis para esse mister, para conhecimento prévio dos 

jurisdicionados e da Corregedoria Regional. 

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 

tal indicador continua muito alto, inclusive sendo destacado 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 instrumentos, os quais podem ser encontrados 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 selecionados 12 processos para serem 

analisados. A saber: 

0000148-88.2017.5.19.0057 0000297-79.2020.5.19.0057 0000950-18.2019.5.19.0057 

0000697-98.2017.5.19.0057 0011014-97.2013.5.19.0057 0000229-71.2016.5.19.0057 

0000111-95.2016.5.19.0057 0000627-18.2016.5.19.0057 0000975-65.2018.5.19.0057 

0000344-34.2012.5.19.0057 0000978-54.2017.5.19.0057 0000122-56.2018.5.19.0057 

Do exame por amostragem, foi verificada a ausência da certidão de inexistência 

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

18 de dezembro de 2019, encaminhado às unidades judiciárias por meio do 

Ofício Circular nº 2/2020/SCR, enviado em 10 de janeiro de 2020 (Malote 

Digital – código de rastreabilidade: 519202015430729). Tal documento visa 

evitar o arquivamento de processos com depósitos judiciais e recursais ativos. 

Ressalte-se que a referida certidão é de suma importância para a continuidade e 

sucesso do Projeto Garimpo. A verificação de como a Vara procede com os 

processos na fase de liquidação, ou seja, se há o início e o encerramento da fase 
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de liquidação, ficou prejudicada, em face de só terem sido encontrados 

processos conciliados ou com sentenças líquidas entre os examinados. 

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: 
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9.1. MESOINDICADOR ACERVO 
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9.2. MESOINDICADOR CELERIDADE 
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9.3. MESOINDICADOR PRODUTIVIDADE 

 

 



   
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

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

ATA CORREICIONAL 2020 VTPTC 

 

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 Porto 

Calvo os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Graça Karine Melo Barros Diretora de Vara Efetivo 

2 Bruno Guilherme Albuquerque Cassimiro  Efetivo 

3 Elaine Cristina Lira Lopes Barbosa Calculista Requisitada 

4 Geane Alves dos Santos Assistente Requisitada 

5 Isabel Carvalho Lima Pires Assistente de Juiz Efetivo 

6 Josinaldo Alves Assistente Requisitado 

7 Kizzy Meneses Ferreira Rocha Secretário de Audiência I Efetivo 

8 Marencio da Costa Barros Neto  Efetivo 

9 Maria do Carmo Feitosa dos Santos  Assistente  Requisitada  

10 Paulo César Souza Cavalcanti Assistente de Diretor Efetivo 

11 Rodrigo Parahyba de Araújo Pereira  Efetivo 
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11. RECOMENDAÇÕES: Em virtude do que se constatou ao longo da 

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

Desembargador Corregedor Regional  fez registrar as seguintes recomendações: 

A) que, tão logo sejam retomados os trabalhos presenciais, o magistrado 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 da Vara, para conhecimento de todos; B) que o arquivamento 

definitivo dos autos seja condicionado à confecção da certidão de que trata o 

art. 3º do Ato Conjunto TRT 19ª GP/CR nº 142, de 18 de dezembro de 2019, 

encaminhado às unidades judiciárias por meio do Ofício Circular nº 

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

rastreabilidade: 519202015430729), tendo em vista a necessidade de se evitar 
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novos arquivamentos de processos com depósitos judiciais e recursais ativos, 

conforme visa o Projeto Garimpo, instituído conjuntamente pela Corregedoria 

Geral da Justiça do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 

que tem objetivo de conferir o devido tratamento dos depósitos existentes em 

autos arquivados; C) considerando orientação contida na Ata da Correição 

Ordinária realizada neste Regional, no período de 10 a 14 de fevereiro do 

corrente ano, pelo Exmo. Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho,  

recomenda-se: C1) observância dos termos do artigo 119 da Consolidação dos 

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

extinção da execução se dê pela verificação de uma das hipóteses contempladas 

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

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

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

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

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

dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recomenda: D1) 

que no controle de admissibilidade dos recursos sejam observadas as 

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

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

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

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

das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial inseridas no link: 

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

efetiva a execução melhorar a respectiva taxa de congestionamento nessa fase 

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

Desembargador Corregedor cumprimentou pela condução dos trabalhos o 

Excelentíssimo Juiz Titular, Dr. Roberto Ricardo Guimarães Gouveia, 
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parabenizou a Diretora de Secretaria, Dra. Graça Karine Melo Barros, e os 

demais servidores que integram a unidade judiciária, pela dedicação e zelo no 

desempenho de suas atividades funcionais. Nada mais havendo a tratar, o 

Excelentíssimo Desembargador Corregedor encerrou os trabalhos, nesta data, 

deixando assinalado o prazo de 10 dias, a contar do recebimento da respectiva 

Ata de Correição, para a Vara, querendo, oferecer suas considerações, bem 

como para que seja a presente ata, por igual prazo, afixada no seu átrio. E, para 

constar, lavrou-se a presente, que vai devidamente assinada, na forma da lei. 

 

 

 
 

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO 
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor  

                                   
 
 
 
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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