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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 10h, foi realizada 

Correição Ordinária na 1ª Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos, 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 e pela Auxiliar do Setor de 

Correições, Normatização e Processos, respectivamente, Auricélio Ferreira Leite 

e Lisiane Maria Santos Araújo, presentes o Dr. Albino Plácido Neto Júnior, Juiz 

Titular, o Dr. Roberto Oliveira Félix, Diretor de Secretaria, e demais servidores.  

O Edital de Correição Ordinária, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça 

do Trabalho em 1º de julho de 2020, nas páginas 1-2, tornou pública a Correição 

Ordinária. O Diretor de Secretaria fez consignar a ausência justificada de 

servidores que se encontram em gozo de férias e em acompanhamento de 

pessoa da família para tratamento de saúde. Ao iniciar os trabalhos, o 

Desembargador Corregedor saudou todos os presentes, comentando ser esta a 

primeira correição que fazia na Vara de São Miguel dos Campos, de forma 

telepresencial. Comunicou a realização de reunião com a Presidência e 

Corregedoria em face de cobrança do CSJT para o retorno às atividades 

presenciais, tendo dito que isso acontecerá após a realização de estudos 

multidisciplinares, respeitados os necessários parâmetros de segurança 

sanitária. Passou então a palavra ao Secretário da Corregedoria e comunicou 
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que a palavra estava desde já franqueada para os que desejarem dela fazer uso 

ao longo da apresentação dos dados apanhados para a correição. O Secretário 

da Corregedoria deu início à exibição dos dados, explicando de início, de 

maneira sucinta, a metodologia utilizada nos trabalhos correicionais, com 

periodicidade de doze meses e análise comparativa do desempenho atual da 

Unidade com índices alcançados em correições anteriores, além de um 

comparativo, por meio de gráficos e tabelas, também com as demais Unidades 

do Regional, com o objetivo de identificar possíveis gargalos e discussão com a 

proposição de soluções, quando é o caso, servindo os indicadores estatísticos 

como ferramentas de gestão oferecendo um norte à Vara, para tomada de 

providências do gestor visando os ajustes que entender necessários, sempre 

com o objetivo de melhorar, oferecendo-se e perseguindo uma prestação 

jurisdicional da forma mais eficiente e célere possível. Afirmou ser a correição 

um procedimento despido de caráter punitivo ou acusatório, atuando a 

Corregedoria sempre de forma parceira, para proporcionar a melhoria dos 

serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho. Reforçou a informação de que o 

sistema e-Gestão continua sendo a fonte principal dos dados estudados, sendo 

portanto de grande importância todo o cuidado com a fidedignidade das 

informações lançadas no sistema, quando da movimentação de processos. 

Iniciou a apresentação analisando indicadores referentes às fases de 

conhecimento e execução, passando pelo cumprimento das metas institucionais, 

e finalizando com o iGest.  No tocante ao conhecimento, observou-se um pico 

de recebimento de processos no mês de outubro/2019, destoando da média 

costumeira, que tem sido de cerca de 40 processos/mês, decaindo 

abruptamente a partir do mês de março/2020, juntamente com os solucionados, 

para um patamar inferior a 20 processos por mês. Já a quantidade de 

solucionados manteve-se superando os recebidos ao longo do exercício. 
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Constatou-se que foram recebidos, no período correicional, 482 processos, 

contra os 625 da última correição, e solucionados 506, contra 969 do período 

anterior. Embora com movimentação processual atual menor, a Vara atingiu 

um IPJ de 105%, 4º melhor entre todas as unidades do Regional, cuja média 

ficou em 91%. A leitura que se faz é que o período de suspensão de audiências 

motivado pela pandemia da Covid-19 impactou sobremodo a solução de 

processos, especialmente pela diminuição da conciliação, que é um dos pontos 

mais positivos da realização de audiências. A Taxa de Congestionamento das 

Pautas (25%) ficou em patamar inferior à média das Varas da capital (34%) e 

também das do interior, que montam em torno de 27%. Já a Taxa de 

Congestionamento, na fase de conhecimento, ficou no percentual de 28%, (6ª 

menor taxa da região), bem melhor que a média da Região que se apresentou 

com 39%.  O Tempo Médio de Duração do Processo – TMDP está em 105 e 135 

dias, respectivamente para o rito sumaríssimo e ordinário.  No que se refere às 

sentenças, o prazo médio para a sua prolação ficou em 36 dias, para o rito 

sumaríssimo, e 17 dias, para o rito ordinário, estando, mais uma vez 

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

o percentual de 94%, apresenta o 3º melhor desempenho geral, situando-se bem 

acima da média regional que ficou em 77,5%. Enalteceu o histórico positivo do 

Regional no que respeita ao proferimento de sentenças líquidas, pontuando que 

os juízes já incutiram essa cultura de prolação de sentenças nessa modalidade, o 

que não é comum nas demais regiões do país, refletindo o fruto de um trabalho 

incessante de quase uma década. Em seguida, apresentou um quadro de 

incidentes pendentes na fase de conhecimento, externando a orientação do 

Corregedor no sentido de que as Varas dediquem parte do seu tempo para a 

resolução de impropriedades na solução desses processos, caso existam. O 

Diretor de Secretaria, na ocasião, explicou tratar-se as pendências de erro de 
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movimentação, já devidamente corrigidos, tão logo teve conhecimento. No que 

se refere aos indicadores da fase de execução, a Vara apresentou Índice de 

Execução de 113,6%, um pouco abaixo da média geral do Regional, que 

alcançou o índice de 118,6%(IE). Ponderou que para efeito de gestão da 

execução, a Corregedoria costuma analisar não o IE, mas o comparativo de 

baixas com o resíduo do período, sendo esse o indicador que reflete a taxa de 

congestionamento na fase de execução. Assim, a Unidade iniciou 295 execuções 

e baixou 335, avançando sobre o seu resíduo, fato digno de nota, sendo a 

unidade do interior com o segundo menor resíduo nessa fase processual. A 

Taxa de Congestionamento, na fase de execução, ficou em satisfatórios 59%, a 

terceira menor da Região, fato digno de nota. A seguir, listou uma série de 

ações que foram desenvolvidas para diminuição desse indicador no âmbito do 

Regional, considerando ser o resíduo de execução um gargalo histórico do 

Tribunal. Passou então 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. O Diretor de Secretaria comentou a 

Vara não só tem conhecimento, como faz a devida utilização das ferramentas 

apresentadas, com relativo sucesso. Destacou o uso do SABB, que roda 

requisições de bloqueio no Bacenjud, o que é feito de forma diária e 

concomitante em vários processos de execução. Nesse momento foi registrada a 

presença do Dr. Rogério Anacleto, representando a subsecção da OAB de São 

Miguel dos Campos e região, sendo saudado pelo Desembargador Corregedor. 

Em seguida foi exibido um relatório de incidentes pendentes na execução, 

assegurando o Diretor de Secretaria que as providências já estão sendo também 

adotadas nesse particular. A Força de Trabalho efetiva apresentou um índice de 
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absenteísmo de 2,6% no período, número considerado baixo, que equivale ao 

afastamento de um servidor por 69 dias. A média regional é de 4,5%. Exibiu-se, 

a seguir, um quadro dos trabalhos efetuados durante a pandemia, que 

demonstram não ter havido paralisação nos trabalhos das unidades nesse 

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

pontuou integralmente em seis das sete metas institucionais, o que lhe conferiu, 

45, dos 51 pontos possíveis, ocupando a Unidade a 3ª colocação entre as Varas 

do Regional. Prosseguindo, o Secretario da Corregedoria apresentou os dados 

referentes ao iGest - Índice Nacional de Gestão de Desempenho. Explicou 

tratar-se de referencial numérico atribuído a cada unidade, sendo este quanto 

mais próximo do zero, melhor, constituindo uma ferramenta que sintetiza 5 

mesoindicadores, a saber, Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de 

Congestionamento e Força de Trabalho, compostos por 13 indicadores 

construídos com base em 17 variáveis, todas extraídas dos dados oficias do 

Sistema e-Gestão. Da apreciação dos dados do iGest, verificou-se que a Vara 

está inserida no quartil das unidades com melhor desempenho, dentro do 

Regional, ocupando a 3ª melhor colocação. Explicou a maneira da utilização do 

iGest para a constatação de situações que merecem atenção de forma a requerer, 

assim, uma atuação diferenciada por parte da Unidade e dos seus gestores, 

quando necessário. Informou, ainda, que o iGest está disponível no e-Gestão, 

sendo atualizado a cada 3 meses. Acrescentou que a Corregedoria local 

disponibiliza uma atualização mensal desse índice. Concluída a apresentação, 

franqueou o Desembargador Corregedor a palavra aos presentes. O advogado 

Rogério Anacleto saudou a todos e em nome da OAB elogiou o desempenho da 

1ª VT de São Miguel dos Campos, dizendo ser sempre bem recebido na 

Unidade. Elogiou a qualidade da equipe de serventuários, o Diretor de 

Secretaria e o Juiz, reputando fazerem um trabalho de excelência, pelo que eram 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – 1ª Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos       f. 6 
 

ATA CORREICIONAL 2020 1ªVTSMCSMC 

merecedores dos parabéns. O Corregedor agradeceu o prestígio da participação 

e as palavras elogiosas, destacando a luta diuturna da advocacia. O Diretor de 

Secretaria agradeceu a manifestação elogiosa por parte do representante da 

OAB e disse que não somente agora, de forma remota, mas diariamente quando 

no exercício efetivo do atendimento presencial, a Unidade não tem se furtado à 

realização do seu trabalho com o objetivo do melhor atendimento ao 

jurisdicionado e, em relação aos trabalhadores, para que esses recebam o crédito 

pelo trabalho que desempenharam. Agradeceu muito à equipe de trabalho, 

tendo dito ser a composição mais eficiente com que já trabalhou na Unidade, 

sendo uma equipe que dá prazer de trabalhar, que desempenha seu mister com 

dedicação e eficiência sempre de modo a engrandecer a Justiça do Trabalho. 

Afirmou ser muito satisfatório dizer isso diante das estatísticas postas e 

conclamou a todos a prosseguirem nesse mesmo espírito. O Juiz Titular, Dr. 

Albino Plácido, elogiou o trabalho dos servidores refletidos nos índices que 

considerou excelentes. Elogiou a exposição da Corregedoria pelo fornecimento 

de subsídios para se melhorar o trabalho da Unidade, a exemplo dos 

esclarecimentos sobre o próprio iGest. Agradeceu a presença e as palavras 

proferidas pelo representante da OAB, Dr. Rogério Anacleto. Reconheceu que 

tem problemas em relação à melhoria do índice de conciliação, mas que vai 

procurar melhorar quanto a isso, além de tentar diminuir os prazos referentes 

ao sumaríssimo, que já foram detectados desde a última correição. Disse que vai 

atentar para isso. Pontuou ter dúvida se haverá alguma orientação quanto às 

questões envolvendo os índices de correções, em face de recente decisão do 

STF, que suspendeu a tramitação de processos trabalhistas que tratem do tema. 

O Corregedor informou que a decisão da Segunda Turma do Tribunal é no 

sentido de que se devem avançar os processos nos outros aspectos e deixar essa 

questão específica para o momento oportuno e finalizou enaltecendo a 
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capacidade e o trabalho desempenhado por toda a equipe da Vara. Agradeceu a 

todos. O Dr. Rogério questionou se já há uma data para o retorno dos trabalhos 

presenciais, em face da pandemia. Disse o Corregedor que tem havido reuniões 

envolvendo a administração, juízes e a advocacia, e que serão realizados 

estudos acerca das condições de segurança sanitária que possam respaldar esse 

retorno. Disse que o CSJT deixou ao encargo de cada Tribunal a elaboração de 

um plano de retorno e que tal plano depende de condições peculiares de cada 

estado e até mesmo de cada cidade conforme a sua realidade. Serão ouvidos 

servidores, magistrados e advogados. Ponderou que sua opinião pessoal é de 

que se deve retornar inicialmente pelo segundo grau em face do fluxo de 

pessoas ser menor e o ambiente do Pleno proporcionar um maior 

distanciamento entre as pessoas, configurando uma melhor proteção, e dadas as 

condições de localização, próxima á praia, é possível melhorar a questão da 

ventilação e circulação de ar com a abertura das portas e janelas. Quanto às  

varas, disse que passa a ser uma situação problemática pelo fato do espaço das 

suas instalações não ser o recomendado e nem o adequado para a prática do 

distanciamento social. Entende que a saúde e a vida devem preceder a todas as 

outras questões, mas crê que o retorno acontecerá ainda esse ano, respondeu, e 

que serão completamente obedientes às autoridades sanitárias. O representante 

da OAB disse que a grande preocupação dos colegas está relacionada às 

audiências de instrução, chamando a atenção para a pobreza da região e para o 

fato de que os reclamantes, no mais das vezes, não dispõem de bons aparelhos 

de celular, de uma boa internet, e que os advogados sentem-se vulneráveis em 

levá-los para os seus escritórios ou mesmo suas casas. Tem recebido muitas 

reclamações e percebe que muitos têm desistido de reclamar por esse motivo. 

Solicitou que houvesse uma certa urgência na realização desses estudos e a 

volta das audiências presenciais. Expôs a sua preocupação com a pandemia em 
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si e disse que em São Miguel dos Campos tem havido muita perda de pessoas. 

O Corregedor disse que todo mundo de alguma forma tem tido pessoas 

próximas afetadas. A esperança fica um pouco baqueada em um momento 

assim. Entende a preocupação dos advogados. Tem recebido a orientação do 

Ministro Corregedor para impulsionar as audiências, onde for possível. Disse 

que o retorno ocorrerá assim que houver condições de segurança sanitária para 

isso. Mencionou a designação de uma comissão que já está funcionando no 

Tribunal para esse estudo, sendo a vontade do Tribunal que a situação volte ao 

normal o mais breve possível. Comentou sobre as vantagens que a 

infraestrutura de São Miguel dispõe para a realização das audiências. Lembrou 

que a Justiça do Trabalho não pode dar mal exemplo e incorrer no que 

preconiza o provérbio “casa de ferreiro, espeto de pau”. O Juiz Titular entende 

que pelos números que estão apresentados em relação à pandemia, as condições 

ainda não favorecem esse retorno, imaginando que isso não se dará antes de 

setembro. O Corregedor fez uma análise acerca de toda essa conjuntura, sempre 

reforçando a necessidade de respeito às questões de segurança sanitária. 

Percebe que há uma grande pressão, de parte a parte, mas que tudo isso há de 

ser superado com bom senso, asseverou. O Oficial de Justiça Paulo Soares 

Teixeira Filho disse da sua alegria em rever os seus colegas, mas colocou a 

situação de que São Miguel é uma cidade que, segundo os boletins 

epidemiológicos, está longe das condições de segurança em relação à pandemia, 

mormente para os colegas que são Oficiais de Justiça, e ficam na linha de frente. 

Lamentou já haver uma quinzena de colegas que perderam suas vidas nesse 

momento em todo o país e que estes são números muito preocupantes. Disse 

que compreende as preocupações do representante da OAB, mas entende que 

se deve elaborar um planejamento que contemple a segurança de todos. O 

Corregedor parabenizou a unidade pelos números obtidos, pela qualidade das 
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decisões e pelo atendimento que é dispensado às partes. Confessou-se 

lisonjeado pelas colocações feitas pelo advogado Rogério Anacleto, lembrando 

os tempos em que militou na cidade como advogado, discorrendo sobre 

algumas recordações da época. Evocou lembranças da servidora Maria José. 

Disse que a Corregedoria continuará com o seu trabalho parceiro na busca do 

aprimoramento dos trabalhos e espera na próxima vez reencontrar todos de 

forma presencial, com um abraço, se possível. 

1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A 1ª Vara do Trabalho de São Miguel 

dos Campos registrou, nos últimos 12 meses (1º.7.2019 a 30.6.2020), a seguinte 

movimentação processual: 

Item AÇÕES RECEBIDAS, RESOLVIDAS E PENDENTES Quantidade 

1 Processos recebidos 482 

2 Processos resolvidos 506 
 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 295 

5 Execuções Baixadas 335 

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

 

O Juiz realiza audiências em 2 dias por 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 inclusive para atendimento de partes e advogados. Revela-se, 

portanto, tão logo sejam retomados os trabalhos presenciais, 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, inclusive 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 Vara pelo bom desempenho na execução, com a 

terceira menor taxa de congestionamento nesta fase processual. Contudo, os 

indicadores da fase de execução no âmbito deste Regional continuam entre os 

piores do país, 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 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 

instrumentos também podem ser acessadas diretamente no PJe, em “Relatórios 

do GIGS”, clicando no símbolo de nuvem “Ferramentas eletrônicas”. Link: 

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

analisados, a saber: 

0000219-80.2014.5.19.0062 0000401-27.2018.5.19.0062 0000710-14.2019.5.19.0062 

0010123-61.2013.5.19.0062 0000535-88.2017.5.19.0062 0000917-86.2014.5.19.0062 

0000617-51.2019.5.19.0062 0000937-77.2014.5.19.0062 0000227-28.2012.5.19.0062 

0000730-39.2018.5.19.0062 0001507-29.2015.5.19.0062 0000073-29.2020.5.19.0062 

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. 
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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 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – 1ª Vara do Trabalho de São Miguel dos Campos       f. 26 
 

ATA CORREICIONAL 2020 1ªVTSMCSMC 

 

 

A Vara procede  aos devidos lançamentos na fase de liquidação, ou seja, há o 

início e o encerramento dessa fase. 
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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: 

 Nome Função Situação 

1 Roberto Oliveira Félix Diretor de Vara Efetivo 

2 Aline Sousa Penafort Calculista I Efetivo 

3 Amanda Vitorino Lopes Alves Assistente de Juiz I Efetivo 

4 Daniela Sousa Drumond  Efetivo 

5 Francisco Evandro Souza Mota  Oficial Especializado Efetivo 

6 Kleber Antonio Azevedo Moreira Mello  Efetivo 

7 Lais de Menezes Andrade Buarque Assistente de Diretor de Secretaria Efetivo 

8 Larissa Ferreira Carneiro de Souza Assistente Efetivo 

9 Maria Helena Venâncio da Cruz  Secretária de Audiência I Requisitada 

10 Paulo Soares Teixeira Filho  Efetivo 

11 Rafael da Cruz Oliveira Assistente de Serviço Efetivo 

12 Valeska Rodrigues Medeiros Torres Assistente 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: 

A) que, tão logo sejam retomados os trabalhos presenciais, o magistrado adote 
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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 mais intensivo 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 cumprimentou pela 

condução dos trabalhos o Excelentíssimo Juiz Titular da Unidade, Dr. Albino 

Plácido Neto Júnior, parabenizou o Diretor de Secretaria, Dr. Roberto Oliveira 

Félix e os demais servidores que integram a unidade judiciária, pela dedicação e 

zelo no desempenho de suas atividades funcionais. Nada mais havendo a 
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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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