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Aos vinte e um dias do mês de julho 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 2ª Vara do 

Trabalho de Maceió, 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 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. Também presentes o Dr. Flávio Luiz da Costa, Juiz 

Substituto Fixo da unidade, o Dr. Thiago Henrique Souza Munt, Diretor de 

Secretaria e os demais servidores. Ausente a Dra. Verônica Guedes de 

Andrade, Juíza Titular, em gozo de férias. O Edital de Correição Ordinária 

divulgado na página 1 do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT), do 

dia 14 de julho de 2020, tornou pública a Correição Ordinária. O Exmo. Sr. 

Desembargador Corregedor iniciou a sessão solene de correição 

cumprimentando a todos e falando da sua alegria em estar realizando mais 

uma correição, ainda que de forma telepresencial em face da pandemia da 

“Covid-19” causada pelo “coronavírus”. Ressaltou ainda que tal satisfação 

era maior por contar com o prestígio da presença da advocacia representada 
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pelo Dr. Carlos Sampaio, Carlos Hidalgo e Felipe Vasconcellos Cavalcante. 

De imediato passou a palavra ao Secretário da Corregedoria para a 

apresentação dos dados coletados ao longo do exercício. Este, fazendo uso da 

palavra, fez uma breve descrição da metodologia empregada nos trabalhos 

correicionais, citando os normativos legais que regulam a sua realização, a 

saber, a própria CLT, Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho e o Regimento Interno desta Corte, e discorrendo sobre a 

periodicidade anual, forma de exposição dos dados estatísticos para 

avaliação, identificação de possíveis gargalos e aperfeiçoamento do fluxo 

processual gerando consequentemente maior segurança e celeridade. Fez ver 

a importância da utilização do e-Gestão, um dos maiores bancos de dados do 

país, para a coleta dos dados.  Logo a seguir, passou a analisar diversos 

indicadores referentes às fases de conhecimento e de execução. Constatou-se 

uma tendência maior de recebimento do que de solucionamento de 

processos, resultando, por conseguinte, em um aumento do resíduo da fase 

de conhecimento, com impacto no IPJ – Índice de Processos Julgados, que foi 

de 88,3%. Comentou o Secretário que fato semelhante tem acontecido na 

imensa maioria das unidades, motivada pela suspensão das audiências em 

face da pandemia e a retomada inicial mais tímida das audiências 

telepresenciais. Apenas quatro varas conseguiram solucionar mais do que 

receberam, quando analisado o período correicional de julho/2019 a 

junho/2020. A Taxa de Congestionamento de Pauta aumentou de 16 para 

29%, um pouco abaixo, portanto, da média do Regional, que é de 31%, e 

abaixo, inclusive, da média das Varas do Trabalho sediadas capital do 

Estado, que montou em 34%.  Isso transcorre em função desse represamento 

atual existente com a realização menor de audiências de instrução 

telepresenciais. A Taxa de Congestionamento, na fase de conhecimento, por 
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sua vez, foi de 39,1%, quase igual à média da Região, que é de 39,4%. 

Observou-se que o TMDP - Tempo Médio de Duração do Processo da 2ª Vara 

do Trabalho de Maceió, no período correicional, montou em 65 e 157 dias, 

contra os 58 e 148 dias do período anterior, isso, respectivamente, para o rito 

sumaríssimo e para o rito ordinário. Já os prazos médios para prolação de 

sentenças se apresentaram em 19 e 29 dias para os ritos sumaríssimo e 

ordinário, respectivamente, continuando em níveis satisfatórios. O percentual 

de prolação de sentenças líquidas, evoluiu de 67,2, para 74,1%, estando um 

pouco abaixo da média regional que é de 77,5%. Em seguida foi apresentado 

um quadro contendo incidentes pendentes na fase de conhecimento. Disse o 

Secretário que o quadro ilustrativo mostrado reforça o apelo do Corregedor 

Regional para que as Varas dediquem parte do seu tempo para a resolução 

das impropriedades relacionadas aos incidentes processuais, caso existam. 

Prosseguindo, passou-se à análise dos dados da fase de execução.  Verificou-

se que o Índice de Execuções – IE ficou em 105,4%, fruto do recebimento de 

685 processos e baixa de 722. Observou o secretário que, para efeito de 

efetividade, a Corregedoria tem dado maior valoração à quantidade de 

execuções baixadas em relação ao resíduo da própria unidade, pelo impacto 

direto na Taxa de Congestionamento nesta fase. Assim, a Unidade baixou 

17,9% do seu passivo. A Taxa de Congestionamento na fase de execução ficou 

em 82,1%, ficando próxima da Média da Região que foi de 83%. 

Prosseguindo, listou várias providências que foram adotadas na região para 

saneamento das informações que compõem esse indicador, inclusive quando 

do Cadastro de Conhecimento Liquidação e Execução–CCLE, afirmando que, 

mesmo tendo havido evolução, o índice ainda se encontra em percentual 

elevado, gargalo que merece uma concentração de esforços para buscar ser 

melhorado. Passou então a exibir uma série de ferramentas de pesquisa 
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patrimonial constantes da página do TST e que estão à disposição das Varas 

para serem utilizados. Explanou sobre os 13 convênios para pesquisa 

patrimonial que estão listados e acessíveis em página da web do TST, bem 

como no próprio PJe, Processo Judicial Eletrônico, em aba própria situada em 

“Relatórios do GIGS”. Continuando, exibiu um quadro dos trabalhos 

efetuados durante a pandemia, que demonstram não ter havido paralisação 

nos trabalhos das unidades nesse período. Em relação à força efetiva de 

trabalho, constatou-se um índice de absenteísmo de 1,2%, o que equivale a 

um servidor afastado por 36 dias durante o período correicional. A média do 

Regional foi de 4,5%. No que tange aos dados referentes ao desempenho da 

Vara em cada uma das metas institucionais estabelecidas pelo Plano 

Estratégico da Justiça do Trabalho, conforme disposto na Resolução n.º 

145/2014, do CSJT, constatou-se que a unidade obteve a pontuação integral 

em seis das sete metas, não tendo cumprido a meta da conciliação, atingindo 

assim 45 pontos, superando os 34 pontos que é o número mínimo para 

consignar uma pontuação no Índice de Alcance de Metas, de um total de 51 

pontos possíveis. Assim, a vara ocupa atualmente o 3º lugar da Região e 1º 

dentre as varas da capital no ranking de cumprimento de metas. Em seguida, 

foram apresentados os dados referentes ao iGest - Índice Nacional de Gestão 

de Desempenho, lembrando o Secretário que o índice consiste em uma 

ferramenta gerencial composta de 5 mesoindicadores, a saber, Acervo, 

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

mesoindicadores estes formados por 13 indicadores construídos com base em 

17 variáveis, tendo por referencial de coleta de dados o sistema e-Gestão. A 2ª 

VT de Maceió encontra-se no terço que representa as unidades com o 

desempenho mediano, ficando em 13º lugar na Região.  Constatou-se que a 

Vara subiu da 17ª para a 13ª colocação, com todos os mesoindicadores, 
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individualmente situados no quartil intermediário, o que testemunha uma 

gestão equilibrada das atividades da vara. O Exmo. Desembargador 

Corregedor concedeu então a palavra aos presentes. O advogado Carlos 

Sampaio, representante da AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas 

de Alagoas, parabenizou o Corregedor pelo seu sexto aniversário na função 

de Desembargador da Corte, representando o “Quinto Constitucional” dos 

advogados, dizendo da grande importância que isso significa para a 

categoria. Falou, com relação à produtividade e a comparação com as demais, 

que a 2ª VT de Maceió tem um histórico de processos volumosos que são 

bastante trabalhosos, a exemplo da FIDAM, CARHP e  CEAL, dentre outros, 

alguns desses processos com quase 30 anos e com um número muito grande 

de exequentes. A equipe é muito boa e tem produzido resultados excelentes, 

afirmou. Disse que começa pelo atendimento ao público, estando a servidora 

Andréa Lucena sempre de bem com a vida, a todos atendendo com muita 

atenção e simpatia, mesmo tendo os problemas do dia a dia, que todos têm, 

realiza seu trabalho de maneira exemplar. Enalteceu o “feeling” técnico que 

tem o Diretor de Secretaria, que consegue administrar os servidores e 

distribuir muito bem as tarefas. Disse que, pela vivência que possui, percebe 

que ele faz uma varredura dos processos os direcionando até o seu término, 

logicamente para isso contando com uma equipe de excelência. Elogiou 

ambos os magistrados, dizendo que sempre receberam muito bem os 

advogados, tendo havido alguns registros de elogios enviados pelos 

advogados Agamenon Conde, Aristênio e Paulo Vasquez. Afirmou que a 2ª 

VT de Maceió é um milagre pelo fato de ter os processos que tem e conseguir 

chegar onde chegou. Vejo que quando se faz a comparação, tem de haver 

essa contextualização, pois mesmo com processos antigos, volumosos e 

complexos, tem conseguido solucioná-los a contento, com boa atuação da 
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equipe e dos dois magistrados. Desconhece a existência de reclamações. 

Elogiou a presteza nas respostas aos e-mails, nesse momento de pandemia. 

Parabenizou a equipe da Corregedoria pela competência e pelo trabalho 

realizado. Concluiu dizendo que estão todos de parabéns, nada havendo a 

reclamar. O advogado Felipe Vasconcellos felicitou o Corregedor pelos seus 

seis anos no Tribunal, no cargo de Desembargador, ratificando as palavras do 

Dr. Carlos Sampaio e dizendo que nunca no Estado de Alagoas tivemos dois 

desembargadores tão acessíveis, referindo-se ao Dr. Marcelo Vieira, no TRT, 

e Tutmés Airam, no TJ, sendo notórias essas qualidades em ambos, quais 

sejam, acessibilidade, competência e humildade, cumprindo com louvor as 

funções do quinto constitucional. Cumprimentou o Secretário da 

Corregedoria e toda a sua equipe, a quem atribuiu um brilhante trabalho, 

lembrando que este fora seu chefe quando estagiário nos anos 90.  

Cumprimentou o Diretor de Secretaria, muito acessível aos advogados, como 

toda a equipe da Vara, e ressaltou a atuação dos dois magistrados, Dra. 

Verônica e Dr. Flávio, pelo respeito à categoria dos advogados na 

administração da Justiça. Ratificou tudo que foi dito sobre os processos mais 

antigos na Unidade e comentou sobre a preocupação com a execução, 

lembrando que Alagoas, por ser um estado pobre, já tem essa dificuldade 

econômica e histórica maior do que outros entes da federação, mormente 

com a questão da obrigatoriedade do incidente de despersonificação da 

personalidade jurídica, que reputou representará mais um entrave para essa 

fase processual já tão congestionada. Elogiou a apresentação dos convênios e 

a necessidade de conhecê-los para se ter uma execução mais efetiva. 

Ressaltou que na Correição do TST comunicou ao Ministro Lélio Bentes sobre 

a forma cortês como os desembargadores atendem as partes e advogados, 

que é exemplar, e solicitou, ao final, uma oração do Pai Nosso, não obstante a 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição –  2ª Vara do Trabalho de Maceió                      f. 7 

ATA CORREICIONAL 2020 2ªVT 

consideração de ser o Estado laico, mas sendo a religião e a espiritualidade 

um valor cultural, desculpando-se com os ateus e agnósticos, voltada ao 

momento de dificuldade por que tem passado a Ex-Diretora dessa Vara, Dra. 

Walkíria Suruagy, hospitalizada aguardando a realização de uma cirurgia. 

Afirmou que a sua intervenção foi feita em nome do SINDAV – Sindicato dos 

Advogados de Alagoas, por sua Presidente Anita Gameleira, finalizando por 

parabenizar a todos. O Diretor de Secretaria saudou os advogados presentes, 

dizendo que esse foi um ganho dessa audiência telepresencial, a presença 

dessa categoria na correição. Falando sobre o Dr. Carlos Sampaio disse que 

este é um advogado que tem uma marca peculiar: é cortês e participativo, o 

que deve ser a tônica dos advogados, contribuindo efetivamente para o 

funcionamento da Unidade, mormente em um meio e momento de recursos 

escassos e dificuldades operacionais, contar com o auxílio de advogados do 

seu calibre, por exemplo, é muito positivo. Sobre o Dr. Felipe Vasconcellos, 

disse que o conhecia como seu professor, sendo igualmente cortês, e que era 

uma pessoa de muito fácil trato, assim como a maioria dos advogados que 

frequentam a Unidade. Prosseguiu dizendo que o que fica é a empatia, o 

entender o papel de cada um. Disse que tem como missão pessoal a busca da 

consistência, almejando alcançar resultados equivalentes durante um longo 

período. Na sua experiência e jornada como Diretor de Secretaria, entende 

que o trabalho não é uma corrida de cem metros, mas uma espécie de 

maratona, aonde o resultado vem ao longo da corrida, e não logo no início, 

preferindo produzir efeitos com consistência. Comparou o mesmo trabalho 

dizendo não poder ser como um tsunami, não se podendo criar ondas 

grandes, mas o ideal é que seja como um mar calmo, tranquilo, regular. A 

primeira consome a saúde e vem a um grande custo. E alguns resultados 

para serem alcançados rapidamente por vezes demandam um esforço 
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demasiado, colocando em risco a saúde e o equilíbrio das pessoas. Disse não 

ser prosélito desse tipo de administração. Disse perseguir um resultado 

constante com base na análise dos índices estatísticos. Busca fazer aquilo que 

deseja que as pessoas façam. Disse ter um modelo de proatividade em que 

busca o cenário. Explicou que a Vara já teve um montante de 6.000 processos 

e tal número foi baixado em aproximadamente 10 a 15%, sendo a equipe 

muito comprometida, e muito heterogênea, com idades muito diferentes, 

citando o caso da servidora Marlene, que não obstante já ter uma idade mais 

avançada, comporta-se, no trabalho, como uma jovem. Durante a pandemia a 

produtividade final conseguida pelo grupo tem se devido a alguns ajustes e 

adaptações feitas, cada um cumprindo o seu papel, de forma natural. 

Reforçou que a equipe é muito produtiva. Homenageou os Juízes da Unidade 

dizendo que são pessoas tranquilas e que compreendem e cumprem 

perfeitamente o seu papel, fazendo com que a engrenagem funcione. Todas 

as ações na Vara são muito planejadas e, com alegria e satisfação, percebe que 

há consistência. Tentam fazer o melhor sempre. Todos os anos a Vara atinge 

o mérito prata, esperando que cheguem ao ouro, mas fica evidente essa 

consistência produzindo frutos perenes. Mencionou a dificuldade oriunda da 

existência de muitas ações coletivas, o que gera certo desequilíbrio, a 

exemplo de uma ação da Eletrobrás, de 1988, com mais de 2.000 pessoas e 

cujo trabalho levado a efeito nesse processo resultou em injeção na economia 

local, de cerca de 500 milhões de reais nos últimos cinco anos. Disse acreditar 

que a Vara tem pelo menos uma dúzia de grandes ações coletivas complexas 

e que são tratadas estatisticamente como um único processo. Agradeceu o 

esforço e trabalho de todos conclamando-os a prosseguirem na busca dos 

objetivos de atender cada vez melhor as partes e jurisdicionados, alcançando 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz.  O Juiz Substituto, Dr. Flavio 
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Costa, saudou os advogados, servidores, equipe da Corregedoria e 

parabenizou o Corregedor pelos seis anos de sua investidura no cargo de 

Desembargador, rendendo-lhe homenagens e elogios pela sua atuação. 

Destacou a importância do papel parceiro e pedagógico da correição para a 

melhoria dos trabalhos. Teceu elogios à equipe de servidores, atribuindo a 

esta os resultados positivos, sob a liderança do Diretor de Secretaria, e disse 

que os insucessos devem ser atribuídos aos magistrados, uma vez que a meta 

não atingida diz respeito à atuação direta destes, que é a conciliação. Fez uma 

breve análise e comentário sobre os dados apresentados. Reputou como 

muito justa a homenagem à servidora Walkíria Suruagy, cuja atuação ao 

longo de muitos anos naquela unidade deixou suas marcas pelo grande 

trabalho realizado. Ressaltou a importância da parceria com os advogados, 

dizendo que a Unidade sempre estará à disposição e que continuarão, ele e 

equipe, empenhados para prestar a melhor prestação jurisdicional possível. 

O Desembargador Corregedor parabenizou a todos os servidores, dizendo 

fazerem jus aos elogios merecidos, lembrando que 2ª VT de Maceió foi 

sempre uma unidade destacada por seus números estatísticos, pela qualidade 

e seriedade do trabalho dos magistrados que a conduzem e pelo bom 

atendimento que presta aos advogados e partes. Acrescentou que um ou 

outro dado não muito simpático deve ser visto de forma contextualizada, 

assim como toda e qualquer estatística. Concordou com a observação da 

dificuldade que a Unidade enfrenta em relação às ações coletivas e que são 

vistas como processos unitários. Agradeceu as homenagens que lhe foram 

rendidas pelos seus seis anos como Desembargador, cargo do qual disse ter 

muito orgulho, tendo confessado ao Desembargador Pedro Inácio, na época, 

que era o único que lhe interessava, explicando-lhe as razões, e este fez 

constar em seu discurso na mencionada posse. Ratificou o compromisso de 
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direcionar o trabalho da Corregedoria pautado no caráter parceiro e 

colaborativo, e parabenizou a todos pelo seu comprometimento com a Justiça 

do Trabalho. Fez consignar um registro de pesar pelo falecimento do Bispo 

de Palmares, Dom Henrique Soares da Costa, figura carismática com 

relevantes serviços prestados à sociedade e à Igreja Católica. Encerrou a 

reunião com todos, em uníssono, rezando um Pai Nosso em intenção do 

restabelecimento da saúde de Walkíria Suruagy, conforme solicitado pelo 

advogado Felipe Vasconcellos. 

1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A 2ª Vara do Trabalho de Maceió 

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 1.137 

2 Processos resolvidos 1.004 
 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 685 

5 Execuções Baixadas 722 
 

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

 

A Vara realiza audiência 4 em dias por semana. Normalmente o atendimento às 

partes e advogados é feito nos dias de audiência, antes ou após as sessões, 

havendo casos em que os juízes destinam dias e horários diferentes para 

atendimento, a depender da situação concreta. 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 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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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 

esse índice 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 mais intensivo das ferramentas de pesquisa patrimonial. Conclama, 

assim, o Corregedor Regional para o uso de tais instrumentos, que 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 tomados  12 processos para serem 

analisados, a saber: 

0000955-45.2018.5.19.0002 0001132-82.2013.5.19.0002 0000723-04.2016.5.19.0002 

0000024-81.2014.5.19.0002 0001031-40.2016.5.19.0002 0009200-65.2006.5.19.0002 

0001744-15.2016.5.19.0002 0000733-77.2018.5.19.0002 0000807-73.2014.5.19.0002 

0000780-51.2018.5.19.0002 0010575-57.2013.5.19.0002 0032000-97.2000.5.19.0002 
 

Foi verificada a inexistência da certidão de que trata o art. 3º do Ato Conjunto 

TRT 19ª GP/CR nº 142, de 18 de dezembro de 2019, encaminhado às 

unidades judiciárias por meio do Ofício Circular nº 2/2020/SCR, enviado em 

10 de janeiro de 2020 (Malote Digital – código de rastreabilidade: 

519202015430729). Ressalte-se que 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 o fim de dar tratamento adequado aos 

depósitos judiciais e recursais em processos arquivados definitivamente e 

evitar arquivamentos futuros de processos com contas ativas. 

7.PRODUTIVIDADE DURANTE A QUARENTENA: 
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8.METAS : 
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9. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DE DESEMPENHO DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO - iGest: 

 

9.1. MESOINDICADOR ACERVO 
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9.2. MESOINDICADOR CELERIDADE 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição –  2ª Vara do Trabalho de Maceió                      f. 27 

ATA CORREICIONAL 2020 2ªVT 

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

registro de início e de encerramento dessa fase. 

 

9.3. MESOINDICADOR PRODUTIVIDADE 
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9.4. MESOINDICADOR CONGESTIONAMENTO 
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9.5. MESOINDICADOR FORÇA DE TRABALHO 
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10. PESSOAL:  

 Nome Função Situação 

1 Thiago Henrique Souza Munt Diretor de Vara Efetivo 

2 Aldo Arruda Rocha  Efetivo 

3 Ana Flávia Teixeira Cintra Barbosa  Secretário de Audiência I Efetivo 

4 Andréa Lucena de Medeiros Leite   Assistente Requisitada 

5 James José de Souza   Efetivo 

6 Lucivânia Batista Sales   Assistente  Efetivo 

7 Luiz Henrique Aguiar de Oliveira Cavalcante  Assistente de Serviço Efetivo 

8 Marlene Almeida Soares  Assistente Requisitada 

9 Natasha Sarmento de Moraes Siqueira Assistente de Juiz I Efetivo 

10 Ozenir Alexandre Ferreira Bernardo Secretário de Audiência II Efetivo 

11 Sammyer Moura Tenório Bitencourt Assistente de Juiz II Efetivo 

12 Simone Porto Menezes Calculista I Efetivo 

13 Willambergh Holanda Brito  Assistente de Diretor Efetivo 

 

 

11. RECOMENDAÇÕES: Em virtude do que se constatou ao longo da 

correição ordinária e à face do seu escopo preventivo e pedagógico, o 
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Desembargador Corregedor Regional fez registrar as seguintes 

recomendações: A) que os magistrados, tão logo sejam retomados os 

trabalhos presenciais, adotem 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) 

que só haja o arquivamento definitivo dos autos após a 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), com vistas a evitar o 

arquivamento 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 dá 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 
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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 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: O 

Exmo. Sr. Desembargador Corregedor encerrou a correição ordinária 

agradecendo a todos e ressaltando o comprometimento observado com o 

bom andamento dos serviços, cumprimentou e elogiou pela condução dos 

trabalhos na Vara todos os juízes que atuaram no período correicional. 

Parabenizou o Diretor 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 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  Corregedor  

 
 
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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