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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA 6ª VARA DO 

TRABALHO DE MACEIÓ 

- ANO 2020 - 

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

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do Corona Vírus, foi realizada Correição Ordinária na 6ª 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, a Excelentíssima Sra. Desembargadora 

Presidente e Corregedora Regional em exercício, Dra. ANNE HELENA 

FISCHER INOJOSA, acompanhada pelo Secretário da Corregedoria, pelo 

Assistente Chefe do Setor de Correições, Normatização e Processos, 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. Thaís Costa Gondim, Juíza Titular, o Dr. José dos Santos Júnior, Juiz 

Substituto, o Dr. Fabrício Rosa Maciel Barbosa, Diretor de Secretaria, e 

demais servidores. O Edital de Correição Ordinária divulgado no Diário 

Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT), em 5 de agosto de 2020, na página 1 

tornou pública a Correição Ordinária. Presentes também à sala virtual de 

correições, os advogados Carlos Hidalgo, representando a OAB/AL e Carlos 

Henrique representando a AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas 

de Alagoas.  A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente e 

Corregedora em Exercício iniciou a Sessão Solene de Correição 

cumprimentando a todos os presentes, magistrados, servidores e advogados, 

explicando a sua presença para o ato em face da ausência do Desembargador 

José Marcelo Vieira, Corregedor Regional, que se encontra em gozo de férias. 

Resumiu a correição como sendo a oportunidade para que os juízes e 
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servidores, através do acompanhamento da movimentação processual, 

percebam o andamento do trabalho de suas unidades, sob um olhar de fora, 

avaliando o que está bom, o que pode ser disseminado para as outras 

unidades e o que pode ser melhorado, tudo sob o viés pedagógico, de forma 

a melhor realizar o seu trabalho, discutindo as soluções encontradas e 

promovendo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, bem como a 

interação com a Administração do Tribunal. Em seguida, passou a palavra ao 

Secretário da Corregedoria para a exposição dos dados. Este, iniciando a 

apresentação, fez uma breve descrição da metodologia empregada nos 

trabalhos correicionais, ressaltando que, em face da pandemia do chamado 

Novo Coronavírus, houve a liberação pelo Ministro-Corregedor Geral para a 

sua realização de forma telepresencial. Corroborou o que foi dito pela 

Corregedora, no sentido da atuação parceira da Corregedoria ajudando a 

identificar gargalos, despida do objetivo inquisitorial, sempre com o intuito 

de construir soluções conjuntamente com as equipes das unidades, 

sintetizou. Iniciou a apresentação falando sobre a movimentação processual 

na fase de conhecimento. Tratando do quantitativo de processos, afirmou que 

em termos gerais a linha de tendência de processos solucionados manteve-se 

abaixo da linha de tendência dos processos recebidos durante todo o período, 

o que influenciou para que houvesse um aumento no congestionamento da 

pauta. Destarte, foram recebidos 1.100 processos e solucionados 1.019, o que 

resultou em um baixo IPJ – Índice de Processos Julgados, próximo de 93% 

(era quase 110% na correição passada). Tendo havido a suspensão das 

audiências durante a pandemia e posteriormente o represamento, 

principalmente de instruções, o que se acentuou após o mês de março, a taxa 

de congestionamento da pauta via de consequência elevou-se de 20 para 29%. 

Conquanto tenha aumentado, ainda se manteve abaixo da média da capital 
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que foi de 36%.  Informou que, com a quarentena,  apenas seis das 22 varas 

do Regional estão conseguindo superar os 100% do IPJ, por força das 

dificuldades encontradas por advogados e partes em realizar audiências, em 

face da insegurança sanitária, aliada às limitações tecnológicas, 

principalmente dos reclamantes.  O TMDP, Tempo Médio de Duração do 

Processo, apresentou uma discreta variação, passando de 83 para 81 dias, 

para o rito sumaríssimo, e para o rito ordinário, diminuiu de 188 para 157 

dias, o que evidencia uma gestão equilibrada da pauta. O prazo médio para 

prolação de sentenças foi de 42 e 40 dias, variando um pouco dos resultados 

colhidos no período anterior, quando foram de 34 e 57 dias, respectivamente, 

para o rito sumaríssimo e ordinário. Nesse contexto, o percentual de 

sentenças líquidas da Juíza Titular, Dra. Thaís Gondim, manteve-se 

satisfatório, com excelentes 90%. Os seus prazos de sentença foram de 22 e 19 

dias, respectivamente, para os ritos sumaríssimo e ordinário, tempo contado 

em dias corridos, perfeitamente inseridos dentro dos 30 dias úteis previstos 

no provimento. Quanto ao percentual de sentenças líquidas, que era somente 

de 59,2%, apontado como um problema histórico da Vara, este aumentou 

para o percentual de 76,4%, aproximando-se da média do regional que é de 

quase 78%.  Enalteceu o Secretário da Corregedoria a evolução constatada, 

nesse particular, afirmando que isso demonstra a boa gestão da Vara em 

melhorar o seu percentual de sentenças líquidas, aproximando-o da média 

do Regional, e ratificando a cultura implementada na região, por seus 

magistrados, por quase uma década, representando economia processual e 

celeridade, sobretudo na execução. Em seguida apresentou um quadro de 

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. Disse tratar-se de um apelo para 
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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, em sua maioria, tratou-se de falha do 

próprio sistema e que já está em vias de resolução. O Diretor de Secretaria 

informou já ter diligenciado a esse respeito e constatado que, dos 58 

processos constantes da lista enviada, mais de 40 já haviam sido 

solucionados, havendo erros de movimentação com várias ocorrências, a 

exemplo de lançamentos equivocados, duplicidade de registros, sendo as 

restantes pendências reais. Disponibilizou o Secretário a ajuda da Secretaria 

da Corregedoria no saneamento das movimentações inconsistentes, 

sugerindo que fosse efetivado um acompanhamento mensal desse relatório 

por parte dos gestores, reforçando que a ideia é que com a fidelidade desses 

lançamentos seja possível geri-los de forma a refletir a realidade, 

melhorando-se a imagem do Regional pelo fato de que a sua inclusão nos 

relatórios de processos aptos para julgamento, como se estivessem 

pendentes, além de depor contra a imagem da instituição, nem sempre 

corresponde à realidade, conforme visto. Necessário se faz extrair e 

acompanhar esses relatórios, mês a mês, de forma a reduzir-se o trabalho, 

sendo papel do gestor procedê-lo. No tocante aos indicadores da fase de 

execução, a Vara apresentou IE - Índice de Execução, no percentual de 

101,3%. A média geral do Regional foi de 116%. Observou que para efeito de 

efetividade na gestão de processos de execução a Corregedoria valora 

mormente o percentual de execuções baixadas em relação ao resíduo da 

própria unidade. Assim, a unidade iniciou 603 execuções e baixou 611, o que 

equivale a quase 12% do seu resíduo de execuções. A Taxa de 

Congestionamento, na fase de execução, ficou em 88,4%, sendo a quarta 

maior da Região, acima da média de 83,73. O Secretário da Corregedoria 
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elencou várias providências que foram adotadas na região para a melhoria 

desse indicador, incluindo a utilização do BNDT e depois do Cadastro de 

Conhecimento Liquidação e Execução – CCLE, além de outros mutirões, e 

embora tenha havido evolução, com expressiva baixa dessa taxa, ainda se 

trata do maior gargalo desta Região, que hoje ostenta 53.000 processos nessa 

fase. Lembrou que na última correição feita pelo TST esses dados chamaram 

a atenção do Ministro Corregedor-Geral, que fez um apelo, solicitando a 

sensibilização de todos para direcionar o foco da atuação jurisdicional para 

esses processos de execução, com vistas à redução do seu passivo. Disse o 

secretário que esse é o momento propício em virtude da diminuição da 

entrada de processos, sendo possível vislumbrar um maior êxito com o uso 

mais intensivo das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial. Passou 

então a exibir uma série de sistemas constantes de página específica do site 

de internet do TST e que estão à disposição das varas para serem utilizados, 

podendo ser também acessados por meio do próprio PJe, na aba “Relatórios 

do GIGS”. Concluída essa exposição, lembrou que no ano passado a Vara 

baixou 1.300 processos nesse resíduo, consequentemente reduzindo a taxa de 

congestionamento para 77,3%, 11% a menos do que o montante encontrado 

agora, o que demonstra que uma gestão mais efetiva e focada na redução da 

execução melhora substancialmente sua taxa de congestionamento causando 

um maior e positivo impacto no “Justiça em Números”. A exemplo do que 

foi feito na fase de conhecimento, exibiu-se a quantidade de incidentes 

pendentes na fase de execução, encontrando-se o número considerável de 75 

embargos à execução. O Diretor de Secretaria disse que fez a consulta e 

desses 75, faltavam ser julgados 47. O restante está com problema de 

movimentação, sendo a maioria dos meses de junho, julho e agosto. Lembrou 

que tem sido feita a utilização diária do SABB, um programa satélite do 
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Bacenjud que replica diariamente as solicitações de bloqueios no Bacenjud, 

sendo pesquisados em torno de 600 processos diariamente, gerando 

consequentemente, incidentes de toda ordem. Reforçou que não há acúmulo 

de decisões há muito tempo, não se tratando de pendências antigas, sendo 

pontuais as que se apresentam no momento, admitindo, por outro lado, a 

existência de problemas de movimentação. O Secretário da Corregedoria fez 

ver a necessidade de um acompanhamento mais próximo para gerir e 

solucionar essas pendências. Analisando os recursos humanos, observou-se 

que a Força de Trabalho Efetiva apresentou um índice de absenteísmo de 

quase 11% no período, a maior da Região, o que equivale ao afastamento de 

um servidor por 331 dias. A média regional é de 4,3%. Exibiu-se, a seguir, um 

quadro dos trabalhos efetuados durante a quarentena causada pela 

pandemia, tendo sido explicado que é um dado ilustrativo, usado apenas  

para demonstrar que não houve paralisação no trabalho das unidades nesse 

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

pontuou, integralmente, em cinco das sete metas judiciárias institucionais, o 

que lhe conferiu 36, dos 51 pontos possíveis, ocupando a 14ª colocação, 

deixando de cumprir duas delas, a de conciliação e a de execução.  Em 

seguida, foram apresentados os dados referentes ao iGest - Índice Nacional 

de Gestão de Desempenho, lembrando o Secretário que este 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, um dos maiores bancos de dados do país. A 6ª VT de Maceió 

encontra-se no 1º lugar do terço que representa as unidades com o 

desempenho menos favorável, ficando em 17º lugar na Região. Terminada a 
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exposição dos dados de correição, a Juíza Titular, Dra. Thaís Gondim, 

explicou em relação aos aumentos percebidos no índice de execução, no 

período anterior, que se deveram, em grande parte, ao bom trabalho 

executado pela Vara com a utilização da CCLE – Cadastro de Conhecimento, 

Liquidação e Execução. Considerou natural que tenha havido uma redução 

na quantidade de baixas motivada pelas restrições decorrentes da pandemia 

e pela finalização daquele trabalho frutífero que culminou com a 

digitalização e resolução de muitos processos, inclusive com o fechamento da 

Unidade em alguns dias e com a realização de mutirão com apoio externo da 

CAVT – Coordenadoria de Apoio às Varas do Trabalho. Mesmo assim, 

prosseguiu, verificou-se que a Vara está entre as cinco mais produtivas nesse 

período da quarentena. Informou, ainda, que no final do mês de junho 

próximo passado houve um aumento de 780% da produtividade da Unidade 

em relação ao mesmo período do ano anterior. Ponderou que talvez essa alta 

considerável não tenha sido somente devido aos esforços de toda a equipe, 

mas uma conjunção de fatores, não sendo desprezível a possibilidade da 

interferência de férias de magistrados, além de outras intercorrências havidas 

em 2019, e não repetidas esse ano, mas não pode desprezar que esse esforço 

foi despendido. Discorreu sobre a realização do teletrabalho e a adaptação da 

equipe a ele, avaliando como positivos os resultados obtidos, razão por que 

parabenizou a todos. Disse estar se ressentindo da ausência das “cartinhas” 

da Corregedoria pelo fato de não considerá-las um puxão de orelha, mas um 

bem vindo “feedback” para identificação de processos em atraso, de eventuais 

erros cometidos, representando a possibilidade de correção e melhora dos 

prazos bem como do índice de conciliação, reputando como muito 

importante a sua continuidade. Dirigindo-se à equipe da Vara, disse que o 

sentimento dominante é de orgulho e gratidão pela sensação de que todos 
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têm dado o melhor que podem, mesmo diante da atual situação que impõe 

um natural receio, medo mesmo, em face do risco de adoecimento e de 

adoecimentos de membros da família, e, a despeito de tudo isso, todos 

conseguiram manter a constância e a qualidade do trabalho, mediante o 

planejamento individual de suas atividades e dos horários mais convenientes 

para realizá-las. Questionou ao Secretário da Corregedoria se o índice de 

absenteísmo sofreria a interferência de licença maternidade, de licença para 

tratamento de pessoas da família, e, em razão da resposta positiva, relatou 

que aconteceram muitos casos na Vara, incluindo licença gestação e 

adoecimento de parentes, o que explicava o elevado índice constatado. O 

Secretário da Corregedoria, em relação às “cartinhas” mencionadas, disse que 

eram ofícios enviados aos magistrados informando a existência de sentenças 

e outras pendências do juiz ou qualquer outra anormalidade. Explicou que se 

deixou de adotar momentaneamente o procedimento porque a quantidade de 

processos com prazos vencidos tem sido pequena, afirmando, por oportuno, 

que quando necessário, a critério do Corregedor, a ação será retomada. A 

Corregedora disse que a pandemia configurava uma situação extraordinária 

no mundo todo. Trabalhar em casa não deve ser uma coisa simples, 

mormente quando se tem ainda crianças pequenas, e apesar de não mais ter 

filhos nessa idade imagina quão complicada seja essa situação. O Diretor de 

Secretaria afirmou que a Vara continua dando ênfase ao trabalho nos 

processos de execução, que sofreu solução de continuidade com a pandemia, 

principalmente pelo fato de grande parte dessas execuções terem necessidade 

de consulta aos autos físicos. Noticiou que a Dra. Ana Cristina, coordenadora 

da CAE, encaminhou uma relação de cerca de 280 processos pendentes 

apenas de baixa e que irá prosseguir com esse trabalho para minimizar o 

problema do congestionamento nessa fase. No mais, continuou, é momento 
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de agradecer a todos os servidores que tiveram uma produtividade elevada, 

mesmo diante do quadro circunstancial da pandemia, com cada um deles 

sabendo e cumprindo o seu papel, respaldados em um trabalho anterior de 

teletrabalho que já era desenvolvido na Unidade, o que certamente 

possibilitou uma adaptação mais fácil, superando as dificuldades de se estar 

no trabalho e ao mesmo tempo participar da vida escolar dos filhos, 

conseguindo cumprir suas responsabilidades com o trabalho e fazendo com 

que a Vara não paralisasse suas atividades. Lembrou o grande trabalho de 

transferência de valores da unidade, com quase dois milhões de reais 

injetados na economia local, além do incessante e diuturno bloqueio de 

valores do Bacenjud para processos antigos feito através do SABB, que tem 

sido frutífero e efetivo, mas, por outro, tem gerado um grande número de 

incidentes processuais. O advogado Carlos Hidalgo primeiramente renovou 

as saudações e falou do seu prazer em participar da correição, agradecendo 

pelo convite e oportunidade. Elogiou o trabalho da Vara dizendo ser 

testemunha da cooperação e entrosamento existente entre servidores e 

magistrados. Corroborou com a preocupação exposta pelo Dr. Carlos 

Sampaio acerca do problema do acesso às audiências, somente ocorrendo a 

liberação para a entrada no horário da audiência, o que tem gerado 

insegurança porque as partes não sabem se, de fato, vai acontecer a sua 

audiência, esperando-se esse momento pelo transcurso de horas a fio, no 

mais das vezes. Comentou que não se trata de um procedimento irregular, 

mas repetiu que gera insegurança, sugerindo a possibilidade de serem 

disponibilizadas duas salas virtuais, uma para se aguardar as audiências, 

encontrando-se no aguardo de que haja uma resposta da Presidência e da TI 

do Tribunal em face de tratativas anteriores nesse sentido. Solicitou que 

houvesse a compreensão, o bom senso e um maior cuidado em relação ao 
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retorno das audiências presenciais, com a necessária sensibilidade e 

ponderação para que não venha a causar prejuízo aos advogados, partes, 

servidores e aos magistrados. A Juíza Titular disse que a insegurança de ficar 

muito tempo na espera virtual foi muito mais evidente no começo da 

pandemia porque a Vara manteve todos os processos em pauta, não fazendo 

adiamentos, mantendo-se a longa pauta que já havia antes e isso deixava os 

advogados em demasiado tempo de espera. Posteriormente, reduziu-se a 

quantidade de processos em pauta e os intervalos entre as audiências foram 

aumentados, melhorando um pouco a situação, diminuindo-se o tempo de 

espera, comunicou que essas atitudes têm sido compartilhadas com o Juiz 

Substituto, Dr. José Junior. Fez ver que não haverá prejuízo às partes, 

mencionando a existência de ato disciplinando a realização das audiências 

telepresenciais e que assegura que as partes não terão prejuízos caso não 

possam ou não queiram participar. Sobre a sugestão da criação de duas salas 

de audiência, afirmou que a 6ª VT tem disponibilizado duas salas de 

audiência, sendo a sala 2 preferencialmente utilizada para as conciliações, 

especialmente quando a pauta se alonga. Agradeceu imensamente aos 

elogios que foram feitos pelos advogados, em nome de toda a equipe, 

reputando aqueles como importantíssimos por que, quando se trabalha, é 

muito importante o reconhecimento, arrematou. A Desembargadora 

Corregedora disse que irá cobrar da TI o que foi solicitado e já tinha sido por 

ela encaminhado desde a Correição realizada na 10ª VT, na semana anterior. 

Afirmou que a Vara tem apresentado uma situação de estabilidade, voltando 

a dizer não se tratar a correição de um puxão de orelha, mas de uma ajuda 

institucional para identificar problemas de forma que o trabalho se torne 

menos cansativo, o que ocorre quando não há acúmulo, sendo de grande 

relevância colocar em dia as pendências de decisões e embargos apontadas. 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – 6ª Vara do Trabalho de Maceió                        f. 11 

ATA CORREICIONAL 2020 6ªVT 

Advertiu que se espera uma enxurrada de reclamações no pós-pandemia, e 

se estamos com resíduo agora, imagine quando vier essa demanda 

reprimida, exclamou. Para aguardar a avalanche que se espera, faz-se 

necessário minimizar as pendências desde agora. Pode até ser que isso não 

ocorra, mas o que se comenta e se espera no meio dos tribunais é que haverá 

doravante um grande aumento no recebimento de processos. 1. 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. A 6ª Vara do Trabalho de Maceió 

registrou, nos últimos 12 meses (1º.8.2019 a 31.7.2020), a seguinte 

movimentação processual: 

Item AÇÕES RECEBIDAS, RESOLVIDAS E PENDENTES Quantidade 

1 Processos recebidos 1.100 

2 Processos resolvidos 1019 

 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 603 

5 Execuções Baixadas 611 
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3.AUDIÊNCIAS:  

 
 

A Vara realiza audiência em todos os dias da semana, estando os 

magistrados disponíveis para atendimento aos advogados nesses dias. 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 importância 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, para conhecimento 

prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional. Durante o período da 

Pandemia esse atendimento deverá observar o disposto na Recomendação nº 

08, de 3 de agosto de 2020, desta 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 eficaz das ferramentas de pesquisa patrimonial. Conclama, assim, a 

Corregedora Regional em Exercício para que se intensifique o uso de tais 

ferramentas, as quais podem ser encontradas na página da internet da 

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, podendo ser acessadas 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-se 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: 

0000115-62.2014.5.19.0006 0000490-24.2018.5.19.0006 0001437-15.2017.5.19.0006 

0000145-24.2019.5.19.0006 0000865-88.2019.5.19.0006 0000982-89.2013.5.19.0006 

0000263-34.2018.5.19.0006 0001211-10.2017.5.19.0006 0001073-43.2017.5.19.0006 

0000443-50.2018.5.19.0006 0001415-54.2017.5.19.0006 0001376-91.2016.5.19.0006 
 

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

conforme orientação feita pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho nas 

duas últimas correições realizadas neste Regional. Dos processos analisados 

com determinação de arquivamento definitivo, foi verificada a existência da 

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

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

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

Digital – código de rastreabilidade: 519202015430729). Ressalte-se que a 

certidão de inexistência de depósitos nos moldes tratados art. 3º do Ato 

Conjunto TRT 19ª GP/CR nº 142/2019 mostra-se de suma importância para a 

continuidade e sucesso do Projeto Garimpo, instituído conjuntamente pelo 

CSJT e CGJT, sob coordenação das Corregedorias Regionais, com a finalidade 

de dar tratamento adequado aos depósitos judiciais e recursais existentes em 

processos arquivados definitivamente e evitar arquivamentos futuros de 

processos com contas ativas. Foi verificado equívoco de lançamento de 

decisão de embargos declaratórios, por amostragem, nos processos 0000115-

62.2014.5.19.0006; 0000145-24.2019.5.19.0006 e 0000490-24.2018.5.19.0006. Nos 

2 primeiros não foram observados os lançamentos indicados pelo manual do 

e-Gestão (198 - Acolhidos os Embargos de Declaração; 871 – Acolhidos em 

parte os Embargos de Declaração; 200 – Não acolhidos os Embargos de 

Declaração; 235 – Não conhecido); no terceiro processo, embora o lançamento 

tenha sido feito adequadamente, havia mais de um embargo declaratório, 

tendo sido feito o lançamento apenas em relação a um deles. A falta de 
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lançamento ou o lançamento incorreto do resultado dos embargos provoca 

pendência indevida nos relatórios estatísticos do e-Gestão, razão pela qual 

recomenda a Corregedora uma maior atenção quando do lançamento dessas 

informações no sistema. 

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

registro de início e de 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 Fabrício Rosa Maciel Barbosa Diretor de Vara Efetivo 

2 Adriano da Rocha Lima  Assistente  Efetivo 

3 Emanoel Soares Costa  Secretário de Audiência II Efetivo 

4 Larissa Gonçalves Queiroz Peixoto Camilo Assistente Efetivo 

5 Liliane Cristina Calheiros de Oliveira Assistente de Diretor Efetivo 

6 Marcela Passos de Medeiros Secretária de Audiência I Efetivo 

7 Márcio Henrique Tenório C. Eliziário Assistente de Juiz I Efetivo 

8 Margarete Castro Rebelo da Silva  Calculista I Efetivo 

9 Paulo Theones Costa Temoteo Assistente de Juiz II Efetivo 

10 Roberto Carlos Moreira dos Santos  Efetivo 

11 Rochelle Lima Corado Carneiro  Efetivo 

12 Shirley Miranda Lopes Luna Assistente Requisitada 

13 Silvio César de Figueiredo Santos  Assistente de Serviço Efetivo 
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11. RECOMENDAÇÕES: Em virtude do que se constatou ao longo da 

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

Desembargadora Presidente e Corregedora em Exercício fez registrar as 

seguintes recomendações: A) que fossem envidados os esforços necessários 

no sentido de evitar lançamentos incorretos ou ausência de lançamento nos 

processos com embargos declaratórios julgados, promovendo ainda fazer um 

acompanhamento mensal dos relatórios do e-Gestão, com vistas a corrigir 

possíveis inconsistências e evitar acúmulo de pendências; B) que se 

buscassem meios necessários à redução do resíduo de execução, gargalo que 

vem impactando no iGest da Vara; C) que buscassem  os magistrados dar 

publicidade dos horários em que estarão disponível para atentimento ao seu 

público, diferentes dos destinados à realização de audiências, para 

conhecimento prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional. 

Durante o período da Pandemia esse atendimento observará o disposto na 
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Recomendação nº 08, de 3 de agosto de 2020, da Corregedoria Regional; D) 

considerando orientação contida na Ata da Correição Ordinária realizada 

neste Regional, no período de 10 a 14 de fevereiro do corrente ano, pelo Exmo 

Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, recomenda-se: D1) 

observância dos termos do artigo 119 da Consolidação dos Provimentos da 

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

execução se dá pela verificação de uma das hipóteses contempladas nos 

incisos II, III, IV e V do artigo 924 do Código de Processo Civil; D2) 

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

TST e da Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho, de modo a garantir segurança jurídica aos jurisdicionados, quando 

da adoção da prescrição intercorrente;  E) em razão da recente edição da nova 

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, 

recomenda : E1) que no controle de admissibilidade dos recursos sejam 

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

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho; 

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

aos processos na fase de execução; F) que seja adotado na rotina da Vara o 

uso das ferramentas eletrônicas inseridas no link: 

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

melhorar a taxa de congestionamento na execução. 12. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Ao final dos trabalhos, a Desembargadora Presidente e Corregedora 

em exercício cumprimentou pela condução dos trabalhos os Excelentíssimos 

Juízes, Dra. Thaís Costa Gondim, Titular, e Dr. José dos Santos Júnior, 

Substituto. Parabenizou o Diretor de Secretaria, Dr. Fabrício Rosa Maciel 

Barbosa, e os demais servidores que integram a unidade judiciária, pela 

dedicação e zelo no desempenho de suas atividades funcionais. Nada mais 
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havendo a tratar, a Excelentíssima Desembargadora Corregedora em 

Exercício 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. 

 
 
 
 
 

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA 
Desembargadora Presidente e   

Corregedora em exercício  
 

 
 
 
 
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 


		2020-08-21T14:40:14-0300
	ANNE HELENA FISCHER INOJOSA:308190301


		2020-08-21T17:55:39-0300
	AURICELIO FERREIRA LEITE:308190410




