
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
 
 

ATA CORREICIONAL 2020 7ª VT MCZ 

 

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA 7ª VARA DO 
TRABALHO DE MACEIÓ 

- ANO 2020 - 

 

Aos quatorze 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 Corona Vírus, foi realizada Correição Ordinária na 7ª 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, 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,  

presentes o  Dr. Cláudio Márcio Lima dos Santos,  Juiz Substituto da Unidade, o 

Dr. Arnóbio José Reis de Araújo, Diretor de Secretaria, e  demais servidores. 

Ausente o Juiz Titular, Dr. Alan da Silva Esteves, por encontrar-se em gozo de 

férias. O Edital de Correição Ordinária disponibilizado na página 2 do Diário 

Eletrônico da Justiça do Trabalho, de 6 de julho de 2020, tornou pública a 

Correição Ordinária. Antecedendo o início formal da correição e comentando 

sobre a pandemia da Covid-19, observou o Juiz Substituto, Dr. Cláudio Márcio 

Lima dos Santos, ter percebido que não tem havido um cuidado necessário da 

população com a sua proteção, notando que entre 40 a 50% das pessoas não tem 

usado máscaras, inclusive pais acompanhados de crianças, especialmente no 
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caso das pessoas que vão para a recreação, para o banho de mar. Percebe que a 

aversão ao risco diminuiu bastante, sendo a tônica do momento, e isso tem de 

ser uma preocupação em relação à retomada das atividades dos protocolos 

presenciais do Tribunal e varas. O Corregedor disse que acredita que o 

percentual é um pouco menor, mas tem notado esse descaso. Sugeriu, inclusive, 

nos locais de protocolo, que tenha alguém aplicando o álcool em gel nos 

usuários da justiça e que fosse disponibilizada uma ou duas torneiras para a 

higienização das mãos, além de outras providências. Em relação às pressões 

para a volta ao trabalho presencial, comunicou o Corregedor ter tido ciência, 

através do grupo de “whatsapp” do COLEPRECOR – Colégio de Presidentes e 

Corregedores da Justiça do Trabalho, de um ato marcado para o próximo dia 10 

do mês de agosto, em frente ao Fórum do TRT, na Barra Funda, em São Paulo, 

requerendo o retorno das atividades presenciais. Disse o Corregedor que o 

presidente do colegiado, Desembargador Paulo Pimenta, manifestou-se 

dizendo que a situação da Justiça é bem diferente, inicialmente porque não 

houve paralisação e os Tribunais estão funcionando com trabalho remoto e que 

estão sendo desenvolvidos estudos para a volta gradual e planejada do 

atendimento presencial, respeitados os parâmetros de segurança sanitária 

preconizado pelas autoridades da área. Indagou ao advogado Carlos Garcia 

Hidalgo Neto, presente à correição, se este participou de uma reunião recente 

no Tribunal, quando houve uma prévia discussão sobre o assunto, envolvendo 

a Administração, advogados e magistrados, tendo havido a sugestão de se 

liberar o anexo do Tribunal Pleno, o conhecido “Pleninho”, para a realização 

das audiências do segundo Grau, mormente pelo fato do acesso poder ser feito 

sem a necessidade obrigatória da utilização de elevadores. Disse que 

disponibilizou também a sala da Vice-Presidência, que dispõe de amplo espaço, 
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embora tenha a restrição do uso do elevador, pontuando que tudo isso tem de 

ser estudado por médicos e outros técnicos dessa área. O Dr. Carlos Hidalgo 

assentiu sobre ter conhecimento dessa reunião, dizendo que foram consultados 

para a apresentação de sugestões, além de ter tido notícias de algumas ideias 

que vêm sendo discutidas em outros Regionais, versando sobre higienização 

das áreas a serem utilizadas. O Corregedor disse que estão aguardando uma 

diretriz, um norte, advindo do CNJ ou mesmo do CSJT, respeitadas as 

peculiaridades regionais. Comentou o advogado que em conversa com uma 

juíza do TRT de Sergipe, Dra. Luciana, esta mencionou que há a ideia de 

retornar inicialmente pelas audiências de instruções telepresenciais.  O Juiz 

Substituto, Dr. Cláudio Márcio, ponderou que são muitas as ideias e 

posicionamentos diversificados a respeito do assunto, mencionando realização 

de rodízio, alongamento de horários, de forma que haja um espaçamento maior 

entre as audiências, para higienização do ambiente entre audiências. Comentou 

o Corregedor sobre a iniciativa da Dra. Thaís Gondim no sentido de promover a 

medição da sala de audiências, tendo verificado que o espaço disponível 

naqueles ambientes é muito apertado para comportar outras pessoas além das 

partes. Sobre o sistema híbrido de audiências, do Juiz atuar de forma 

telepresencial e as partes presencialmente, disse que não goza da sua simpatia 

fato com que concordou o Juiz Substituto. Acrescentou que para as audiências 

iniciais, de saneamento, de conciliação, de justificação, essas que não necessitam 

da coleta de depoimentos, não obstante a oscilação da qualidade do link da 

internet, tem sido possíveis de se realizar. O seu grande receio diz respeito às 

instruções, pois essas oscilações geram insegurança quanto à possibilidade de 

que venham a ser levadas a termo, inclusive para os assistentes de audiência 

envolvendo a questão da redação, da gravação e registro dos atos importantes 
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da audiência. Entende que deveria se abrir inicialmente a audiência presencial 

para as instruções. Narrou que na sua experiência não tem tido um fluxo 

estável, uma comunicação linear, e muitas vezes tem de ficar alternando entre 

notebook, computador e celular, ocorrendo não raras vezes de ouvir mas não 

ver a imagem, o que mitigou a sua empolgação inicial com as audiências 

telepresenciais, confessou, por surgirem esses problemas e não saber como 

resolvê-los. Disse não ter feito ainda uma instrução dessa maneira, sendo a 

primeira experiência na quarta-feira subsequente, quando vai aferir como será o 

comportamento e o desempenho técnico para a sua realização. Reforçou que 

sua postura hoje é de resistência e que, quando as partes acordam para o seu 

adiamento, não opõe nenhuma dificuldade, ficando até mais tranquilo. Disse 

que tem seguido as recomendações do CSJT e do CNJ, assegurando a 

possibilidade para as partes que desejarem, mas que tem deixado para os 

advogados que sejam fiéis dessa condição de operabilidade, por estarem mais 

próximos dos clientes, das testemunhas e por saberem as limitações 

tecnológicas destes, evocando a palavra do Juiz Luiz Jackson Miranda Júnior, 

quando fala serem bastante complicadas as questões que envolvem a 

autonomia digital das partes. O advogado Carlos Sampaio, representante da 

AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas, igualmente 

presente, interveio, inicialmente parabenizando o Corregedor pelo seu sexto 

aniversário na função de Desembargador da Corte, representando o “Quinto 

Constitucional” dos advogados, desejando-lhe uma carreira profícua, e longa, e 

logo em seguida indagando qual o procedimento que vem sendo adotado pela 

7ª VT de Maceió, em relação às notificações que convocam para audiência 

“una”, narrando ter assistido uma exposição virtual, a mencionada “live” do 

Presidente do COLEPRECOR, Paulo Pimenta, quando esse também confessou 
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ter muito receio em relação às audiências telepresenciais, por entender que há 

grande exposição do advogado em levar para a sua casa ou escritório, a parte, o 

preposto, a testemunha, discorrendo sobre a falta de acesso a uma internet de 

qualidade, por parte da população brasileira, segundo recentes pesquisas. O 

Juiz Substituto disse que está sendo muito sensível à manifestação de vontade 

notadamente dos advogados, que são os porta-vozes das partes, deixando a 

critério desses, apesar do texto da notificação do rito sumaríssimo, mencionar a 

obrigação de levar provas documentais e testemunhais, sem imposição, mas 

tentando através do livre convencimento, quando as partes dizem que não há 

essa possibilidade, tentar promover o julgamento antecipado da lide, o estímulo 

à conciliação, de forma a se resolver a questão antes mesmo da audiência. 

Algumas empresas não têm oposto resistência, citando o caso da Alma Viva, 

uma das maiores litigantes da Região, através de seus advogados, que tem sido 

muito suscetível à realização das audiências telepresenciais. Disse que quando 

não é possível esse convencimento, se vale da recomendação da Corregedoria 

local, que replica a nacional, ambas estabelecendo que se tem de oportunizar a 

realização de audiência telepresencial. Repetiu que não teve ainda uma 

experiência de instrução e festeja quando eles acordam e decidem não a fazer, 

mas que festeja mais ainda quando conciliam ou quando é possível o 

julgamento antecipado da lide.  Prosseguiu falando da possibilidade de um 

represamento que não será bom para ninguém, partes, advogados e 

magistrados, e que pode estourar mais à frente, gerando um grande volume de 

demandas, razão porque tem pedido às partes que optem pela realização da 

instrução apenas se ela for necessária, mencionando casos que julga não ser 

prudente realizar o adiamento, mormente quando se trata de questões muito 

simples, às vezes, por exemplo quando a documentação já está presente nos 
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autos, entre outras. Disse que fica preocupado com tal represamento, 

trabalhando com a assistente Áurea Cristina, acompanhando os números desse 

represamento e acredita que nessa audiência de corrreição esses números 

aparecerão, e mais ainda, que em um futuro muito próximo, inicialmente, prevê 

que haverá dificuldades provavelmente com as medidas de segurança, com 

espaçamento entre as audiências, dilatação de horário, para dar vazão a esse 

fluxo. Por isso entende a importância de se levar à compreensão das partes o 

quanto é relevante a realização de conciliações e que tem contado nesse mister 

sempre com a colaboração dos advogados. O Dr. Carlos Sampaio elogiou a 

utilização dos correios eletrônicos como meio de comunicação durante a 

pandemia, dizendo estar sendo de maior sucesso e eficiência das unidades do 

Regional, tendo sido testemunha do retorno por parte de todos os diretores de 

secretaria, e que isso tem sido respaldado dentro das redes sociais da própria 

AATAL. O Corregedor determinou que toda essa conversa preliminar que 

antecedeu à realização da sessão de correição ordinária, pela importância dos 

temas tratados, ficasse consignada em ata. Em seguida, deu início à Sessão de 

Correição Ordinária cumprimentando a todos os presentes, dizendo que era sua 

primeira correição na 9ª VT de Maceió, de forma telepresencial. Agradeceu, em 

especial, ao prestígio da presença da advocacia, bem como à lembrança pelos 

seus seis anos no cargo de Desembargador do TRT 19. Determinou o registro, 

em nome da Corregedoria, do sentimento de pesar pelo recente falecimento da 

advogada Moema Baptista, dizendo ter sido a primeira mulher a presidir a 

ABRAT – Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, tida como uma 

mulher sempre alegre e de sorriso largo, solicitando seja encaminhado tal 

registro à instituição e ao endereço pessoal da advogada. Em relação aos atos da 

Corregedoria local e da nacional, mencionou que estes pedem apenas que haja 
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uma justificativa das partes para a solicitação do adiamento, em confiança à 

boa-fé das partes. Lembrou a citação do Ministro do TST, Luiz Philippe Vieira 

de Mello Filho, de que o nosso futuro depende do nosso presente, afirmação 

com que assentiu concordar inteiramente. Dessa forma, onde for possível 

impulsionar, iremos impulsionar, sem colocar em risco a segurança jurídica e 

processual e as recomendações das autoridades sanitárias. Recebe como para si 

o agradecimento pelo atendimento atribuído pelos diretores de Secretaria, 

conforme relatado pelo advogado Carlos Sampaio. A seguir, passou a palavra 

ao Secretário da Corregedoria e comunicou que esta ficava, desde já, 

franqueada para os que desejarem dela fazer uso ao longo dos trabalhos. O 

Secretário passou a descrever, de forma resumida, a metodologia empregada 

nos trabalhos correicionais, mencionando a sua periodicidade de doze meses, 

informando que é feito uma espécie de retrato do desempenho da unidade com 

análise comparativa do desempenho atual da unidade com relação às correições 

anteriores, além de um comparativo, por meio de gráficos e tabelas, também 

com as demais unidades do Regional. Ressaltou que o estudo de indicadores 

estatísticos tem por objetivo a identificação de gargalos e a proposição de 

soluções, de forma a se oferecer ferramentas para uma melhor gestão, bem 

como para oferecer um norte para as ações dos gestores, sempre com o objetivo 

de otimização dos trabalhos, perseguindo-se uma prestação jurisdicional mais 

eficiente e célere, sem qualquer caráter punitivo ou acusatório, atuando a 

Corregedoria de forma pedagógica e em regime de parceria para proporcionar 

a melhoria dos serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho, que é o grande 

objetivo. Passando aos dados propriamente ditos, observou-se que foram 

recebidos, no período correicional, 1.125 processos e solucionados 961, o que 

resultou em um IPJ de 85,4%, fato que foge à normalidade, já que é comum que 
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se julgue mais processos do que se recebe, entretanto, nesse momento da 

pandemia apenas quatro unidades judiciárias têm conseguido um IPJ superior a 

100%. A Taxa de Congestionamento das Pautas, por conseguinte, aumentou na 

unidade para 34%, ficando em patamar semelhante à média das varas da 

capital. A taxa de Congestionamento, na fase de conhecimento, montou em 

43,2%, 6ª maior taxa da região, acima da média regional que é de 39,4%. O 

Tempo Médio de Duração do Processo, TMDP, no período correicional, 

mostrou-se em 88 e 169 dias, respectivamente para os ritos sumaríssimo e 

ordinário. Já os prazos médios para prolação de sentenças se apresentaram em 

22 e 18 dias para os ritos sumaríssimo e ordinário, respectivamente, 

continuando em níveis satisfatórios. Registre-se que os prazos do Juiz Titular 

para prolação da sentença foram de 15 e 12 dias, para o rito sumaríssimo e 

ordinário, respectivamente. O percentual de sentenças líquidas da Vara está em 

94,7%, superando a média de 77,5% do Regional, o que confirma a tendência de 

evolução já detectada na correição anterior, sendo hoje o 2º melhor do Regional. 

Em seguida foi apresentado um quadro contendo incidentes pendentes na fase 

de conhecimento. Disse tratar-se de um dado ilustrativo, reforçando o apelo do 

Corregedor Regional para que as varas dediquem parte do seu tempo para a 

resolução imediata de impropriedades relativas a incidentes processuais, caso 

existam. O Diretor de Secretaria comunicou já estar procedendo às necessárias 

verificações, e, quando for o caso, correções. No que se refere à fase de 

execução, o índice de execução – IE ficou em 84,2%, fruto do recebimento de 664 

processos e baixa de 559. O Diretor de Secretaria comentou que tem consciência 

de que a Unidade precisa dar uma maior vazão às execuções, tecendo 

considerações acerca dos processos nessa fase, lembrando a herança de quando 

a Vara tinha a competência exclusiva sobre as execuções fiscais, passando por 
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questionamentos sobre processos sobrestados no arquivo provisório, falência, 

recuperação judicial e o reflexo no IPCJus, tendo sido esclarecido que a partir de 

2020 tal índice é calculado tendo como base com a taxa líquida de 

congestionamento da execução. Falou, ainda, que os mecanismos de 

pagamentos, como alvará eletrônico, que poderiam dar maior vazão às 

finalizações das execuções, seja para o pagamento de créditos trabalhistas, 

custas e contribuições previdenciárias, poderiam ser mais efetivos e eficientes. 

Ratificou a importância dos convênios e testemunhou que a Vara faz uso 

regular das ferramentas de pesquisa patrimonial. O Secretário da Corregedoria 

ressaltou a importância da contextualização para a compreensão de alguns 

indicadores das unidades. A Vara apresentou Taxa de Congestionamento na 

Fase de Execução de 87,5%, um pouco acima da média do Regional, que ficou 

com 83%. Prosseguindo, listou várias providências que foram adotadas na 

região para a melhoria desse indicador, incluindo a utilização do Cadastro de 

Conhecimento Liquidação e Execução–CCLE, embora, mesmo tendo havido 

evolução, baixando quase dez pontos percentuais, ainda se trata do maior 

gargalo do Regional. 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 advogado Carlos Hidalgo expôs 

a preocupação dos advogados com o desconhecimento do funcionamento dos 

sistemas na prática, que pudesse ter algum tutorial ou mesmo uma espécie de 

simulador. O Secretário da Corregedoria disse que apesar dos advogados não 

fazerem uso direto dessas ferramentas, é necessário conhecer o seu 

funcionamento para poderem requerer as providências ao juízo quanto à sua 
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utilização. O Juiz Substituto acrescentou que a questão da execução está tendo 

um certo “delay” e reconhece isso por constatação. Vê um esforço das varas para 

dar vazão, mas verifica-se um conflito existente desde a aprovação da reforma 

trabalhista, com a mudança da questão do impulso processual, que criou uma 

dialética de como se deve proceder a gestão da execução, e isso certamente 

depende da postura diferenciada de cada magistrado a partir da própria 

formação e da ênfase que coloca para o trabalho da equipe. Prosseguiu falando 

que a execução de ofício não é mais a regra e depende hoje da iniciativa do 

advogado. Trava-se então uma discussão sobre a validade de requerimentos 

que listam as ferramentas de pesquisa patrimonial e requerem a utilização das 

respectivas ferramentas. É isso um requerimento de impulso processual válido, 

questionou? Disse que alguns contestam essa validade por entenderem que essa 

pesquisa deve ser precedida pelo advogado, até por estarem mais perto das 

partes, inclusive dos devedores. Mencionou, também, que há o canal da CAE – 

Coordenadoria de Apoio às Execuções e que o travamento das execuções já se 

tornou um problema cultural por anos a fio, fazendo por isso um apelo aos 

advogados para que se informem e se capacitem mais na utilização dessas 

ferramentas, que acompanhem o trabalho da CAE nesse mister. Reconhece que 

nas varas não se tem esse tempo de dedicação para essa questão de forma mais 

amiúde, tendo que ser revista a divisão de trabalho, rediscutindo-se o modelo e 

o foco, decidindo-se uma redução, na fase de conhecimento, que julga 

razoavelmente administrado, e enfatizando e focando mais na execução. 

Chamou à atenção para importância do trabalho de pesquisa patrimonial já 

existente no referido setor CAE, merecendo a introdução de uma dinâmica de 

trabalho com pesquisa no banco de dados lá existente, no banco de penhoras, 

de forma a economizar os esforços e o retrabalho, como tem sido exortado pelo 
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Coordenador Arthur Amorim. Ressaltou ser importante e vital envolver os 

advogados e assim dar um passo mais decisivo de forma que o devedor se sinta 

compelido pela eficiência das unidades a quitar os seus passivos. Relatou que 

tem utilizado tais ferramentas com relativo sucesso, narrando que há, às vezes, 

a descoberta de recursos, às vezes salários, às vezes aposentadorias. 

Reconheceu que o trabalho ainda é feito em regime artesanal e que melhores 

resultados advirão de um maior foco de alguns juízes, intensificando-se a 

colaboração interna para mudar esse quadro histórico de elevada taxa de 

congestionamento das execuções. Não se pode ser ingênuo de acreditar que o 

trabalho, da forma como é feito, redunde em melhores resultados. Disse que a 

eficiência e efetividade passam pela capacitação maior e massiva dos 

advogados, realizando-se uma boa entrevista prévia com os clientes para saber 

das condições patrimoniais da empresa, o que certamente ajudará em muito, 

conferindo uma maior qualidade às petições, definindo-se melhor as 

possibilidades de efetivação do crédito. Devem-se valorizar as atividades já 

realizadas pela CAE na busca dessas informações, pesquisando-se onde há 

penhoras já realizadas, pontuou. Disse reconhecer que ainda estamos distantes 

dessa realidade, mas que é possível se aperfeiçoar e assim reduzir esse 

quantitativo estatístico desfavorável que hoje se verifica nas execuções. 

Informou o Diretor de Secretaria que tem usado o expediente de se deixar o 

Bacenjud rodando por um mês, através de um mecanismo robô – Sistema SAAB 

- que é quando se pega o recebimento de proventos, vencimentos, pensões e 

salários. Passou-se a identificar, através de um gráfico exibido a pendência de 

incidentes na execução, para ciência e adoção de providências, quando for o 

caso. Exibiu-se então um quadro dos trabalhos efetuados durante a pandemia, 

que demonstram não ter havido paralisação nos trabalhos das unidades nesse 
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período. Em relação à força efetiva de trabalho, constatou-se um índice de 

absenteísmo de 3,1%, o que equivale a um servidor afastado por 88 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 aunidade obteve a 

pontuação integral em três metas, e o cumprimento parcial de 90% da meta 

referente aos processos antigos e índice de Processos Julgados, 80% da meta 

referente ao Índice de Execução, não tendo cumprido a meta da conciliação, 

atingindo assim 34 pontos, que é o número mínimo para consignar uma 

pontuação no Índice de Alcance de Metas - IAM, de um total de  51 pontos 

possíveis. Interveio o Diretor de Secretaria dizendo ser bastante possível 

cumprir a meta das execuções, melhorando, portanto, no alcance desse índice e, 

consequentemente, melhorando a pontuação. Falando sobre o iGest - Índice 

Nacional de Gestão de Desempenho, indicador que apresenta um referencial 

numérico sintetizando os mesoindicadores Acervo, Celeridade, Produtividade, 

Taxa de Congestionamento e Força de Trabalho, explicou o Secretário que esses 

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, revelando o amplo leque de atividades 

abrangidos pelo iGest. Destarte, verificou-se que a 7ª VT de Maceió ocupa o 

quartil das varas com o desempenho menos favorável, figurando na 17º 

colocação entre as unidades da 19º Região, ostentando um iGest de 0,5240. 

Finalizada a exposição dos dados, o Exmo. Desembargador Corregedor 

franqueou a palavra aos presentes. O Dr. Carlos Hidalgo disse que não tem a se 

manifestar além do que já anteriormente falou, desejando apenas parabenizar a 
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Corregedoria, o Juiz Substituto e todos os servidores presentes. O Dr. Carlos 

Sampaio disse que também não tinha muito a acrescentar, senão agradecer pela 

permissão da participação, com uma deferência muito boa para a advocacia, 

agradecendo a todos, magistrados e servidores. O Corregedor lembrou que 

toda correição é comunicada oficialmente aos advogados, ficando sempre 

agradecido pelo prestígio da participação. O Diretor de Secretaria agradeceu a 

participação dos advogados, dizendo estarem sempre abertos às críticas e disse 

ter um relacionamento muito bom com estes. Agradeceu à equipe que tem 

trabalhado sempre muito bem, inclusive durante a pandemia. A busca da 

melhoria vai ser sempre fundamental, havendo coisas que dão muito certo, 

como as sentenças líquidas, e reafirmou que todos trabalham com muito afinco 

por serem servidores públicos, por escolha, e cuja honra e maior objetivo é 

servir ao público, ao jurisdicionado. Comentou que o Dr. Allan Esteves está de 

férias e agradeceu e parabenizou ao Corregedor pelos seus seis anos de 

magistratura no cargo de desembargador. Reputou como muito positiva a 

relação com o magistrado titular e o substituto, dizendo que interagem muito 

bem. Conclamou os colegas para a manutenção do esforço no sentido de 

melhorar ainda mais o desempenho da Unidade. Vamos adiante, o momento é 

difícil, mas, graças a Deus, estamos superando da melhor maneira possível, 

finalizou. O Dr. Claúdio Márcio agradeceu mais uma vez ao Corregedor e sua 

equipe e falou que alguns números eram bons e outros nem tanto. Acrescentou 

que a equipe tem condições e capacidade de melhorar o seu desempenho, haja 

vista a sua dedicação em um período de pandemia, de quarentena, que tem 

exigido dedicação, adaptação e criatividade, dentro de seu seio familiar e do seu 

novo ambiente de trabalho, que é o “home office”, que hoje significa a construção 

de um “novo normal” em termos de trabalho, o que se comprova pelo fato da 
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unidade estar inserida entre as quatro melhores de acordo com os indicadores 

utilizados pelos órgãos superiores para a quantificação do trabalho durante a 

pandemia. Elencou todo o grupo da Vara, elogiando-os um a um. Disse que a 

pandemia possibilitou uma melhor observação do PJe, fazendo possível se 

atentar melhor para alguns dos escaninhos pertinentes ao trabalho. Há muito 

que se sanar e melhorar, afirmou, entretanto não se pode negar que a tônica 

reinante na unidade é o bom relacionamento pessoal interno e também com os 

advogados e jurisdicionados. Acha que o querer atender bem, tratar bem, é 

mais importante que qualquer indicador numérico e que o bom uso da 

inteligência emocional e social, de que a equipe possui um alto quilate, 

certamente continuará a reinar. Vai lamentar muito quando tiver que sair desse 

grupo, observou, mas complementou que ainda vai usufruir e desfrutar muito 

do bom trabalho e vai querer que alguns o acompanhem, quando vier a ser 

titular, ainda que considere difícil alguém querer sair desse tão bom ambiente. 

O Desembargador Corregedor parabenizou a Vara pela obtenção dos bons 

índices atestados e, solicitando um pouco mais de esforço, procurando 

melhorar em outros itens não muito simpáticos, especialmente a execução, 

conforme discutido no momento apropriado. Falou que o Tribunal tem mantido 

as decisões dos juízes do primeiro grau em relação à retenção salarial, 

respeitados os parâmetros de razoabilidade, e isso é a melhor resposta que a 

sociedade tem a receber por parte da Justiça do Trabalho. Sobre o atendimento 

proporcionado às partes, apesar de não haver índice apropriado para medi-lo, 

acha isso fundamental, dizendo ser igualmente sabedor de que a Vara recebe e 

trata muito bem aqueles que são o nosso principal patrão, no dizer dos 

iletrados, o que faz com que se sinta lisonjeado em participar deste Regional. 

Por vezes em um único processo estão os seus sonhos, suas dores, suas 
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angústias, referindo-se aos trabalhadores. Estão todos de parabéns porque 

fazem isso muito bem. Agradeceu pela lembrança alusiva aos seus seis anos de 

posse no cargo de desembargador. Disse que, segundo D. Helder Câmara, não 

importa que ao chegar você não pareça pássaro, por vezes até mesmo 

arrebentado, ao final, sem beleza e sem aprumo: fundamental é cumprir a 

missão e cumprir até o fim, recebendo as críticas, sugestões e de vez em quando 

um afago, um abraço. E falou que tem procurado cumprir a sua missão, da 

melhor maneira. 1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A 7ª 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 1.125 
2 Processos resolvidos 961 

 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 664 
5 Execuções Baixadas 559 

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

 

A Vara realiza audiência em 4 dias por semana e, a cada 2 semanas, em 5 dias. 

Normalmente o atendimento às partes e advogados é feito nos dias de 

audiência, mas qualquer demanda do jurisdicionado o magistrado aprecia, seja 

por via eletrônica (telefone, whatsapp) seja através de marcação de horário para 

atendimento presencial. 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, após o retorno do atendimento presencial, o magistrado 

estabelecer um  horário diferente dos destinados à realização de audiências, 

com o intuito de manter-se disponível para atentimento ao seu público, 
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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 o 

problema ainda persiste, inclusive sendo destacada 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, como forma de otimizar os atos 

expropriatórios. 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 acessados 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 para análise 12 processos:: 

0000302-62.2017.5.19.0007 0000957-97.2018.5.19.0007 0000606-61.2017.5.19.0007 
0010791-03.2013.5.19.0007 0001253-85.2019.5.19.0007 0000967-15.2016.5.19.0007 
0000158-59.2015.5.19.0007 0000327-41.2018.5.19.0007 0001209-37.2017.5.19.0007 
0001145-90.2018.5.19.0007 0000831-47.2018.5.19.0007 0010771-12.2013.5.19.0007 

 

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 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. 

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 
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A Vara procede os 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 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição –  7ª Vara do Trabalho de Maceió                             f. 35 
 

ATA CORREICIONAL 2020 7ª VT MCZ 

 

9.5. MESOINDICADOR FORÇA DE TRABALHO 
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10. PESSOAL: 

 Nome Função Situação 

1 Arnóbio José Reis de Araujo  Diretor de Secretaria Efetivo 

2 Áurea Cristina Corrêa Montenegro  Secretária de Audiência II Efetivo 

3 Eronaldo Almeida Silva  Efetivo 

4 Evaldo Cardoso da Silva Assistente Efetivo 

5 Giselle de Oliveira Lima Trennepohl  Assistente de Juiz I Efetivo 

6 Gleide Cavalcante de Medeiros   Assistente  Efetivo 

7 Laise Alves Pacheco Lobo Assistente Efetivo 

8 Mario Jorge de Alencar Lima  Assistente de Diretor Efetivo 

9 Moabb Tavares Veiga dos Anjos Calculista I Efetivo 

10 Paula Taciana Cavalcante Lins de Lima   Secretária de Audiência I Efetivo 

11 Rafael Santos Bitencourt Assistente de Pagamento Efetivo 

12 Raildo Bandeira Farias Filho Assistente de Juiz II 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 a Vara 

buscasse verificar os gargalos existentes indicados nos Mesoindicadores do 

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

adotando as ações que entender pertinentes na busca da melhoria dos seus 

índices;  B) que, passado o período de pandemia, os magistrados adotem um 

dia ou horário diferente dos destinados às audiências, para que possam estar 

disponíveis às partes e advogados, fazendo constar essa informação no átrio da 

unidade, em local acessível, para conhecimento de todos; C) 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 
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2/2020/SCR, enviado em 10 de janeiro de 2020 (Malote Digital – código de 

rastreabilidade: 519202015430729), a fim de 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 por objetivo conferir o 

tratamento adequado aos depósitos existentes em autos arquivados; 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 de pesquisa patrimonial inseridas no link : 

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

melhorar a taxa de congestionamento na execução. 
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 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao final dos trabalhos, o Exmo. Sr. 

Desembargador Corregedor cumprimentou pela condução dos trabalhos os 

Excelentíssimos Juízes do Trabalho Alan da Silva Esteves, Titular, que se 

encontra de férias, Cláudio Márcio Lima dos Santos, Substituto. Parabenizou o 

Diretor de Secretaria, Dr. Arnóbio José Reis de Araújo 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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