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Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 9h, foi 

realizada Correição Ordinária na 9ª Vara do Trabalho de Maceió, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

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

19.ª CR n.º 55, de 1º de junho de 2020, na Consolidação das Leis do Trabalho e 

no Regimento Interno deste Tribunal. Presente na sala virtual da 

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

Desembargador Corregedor Regional, Dr. JOSÉ MARCELO VIEIRA DE 

ARAÚJO, acompanhado pelo Secretário da Corregedoria e pela Auxiliar do 

Setor de Correições, Normatização e Processos, respectivamente, Auricélio 

Ferreira Leite e  Lisiane Maria Santos Araújo. Presentes também a Juíza 

Titular da Vara, Dra. Alda de Barros Araújo Cabús, o Juiz Substituto, Dr. 

Francisco Tavares Noronha Neto, o Dr. Wesley Simplício Melo, Diretor de 

Secretaria e demais servidores da unidade.  O Edital de Correição Ordinária 

divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT), em 22 de 

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

Sr. Desembargador Corregedor iniciou a sessão solene de correição saudando 

a todos os presentes e justificando o motivo da não realização de correição 

presencial em face dos cuidados que têm sido recomendados pelas 

autoridades sanitárias e encampados pelo CNJ - Conselho Nacional de 

Justiça, CSJT e TST, funcionando como mecanismo de prevenção aos 

problemas causados pela disseminação do chamado “Novo Corona Vírus” 

causador da COVID-19, que tem deixado um lastro de prejuízos à saúde, e à 

economia em todo o mundo. Cumprimentou a todos, manifestou sua 
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satisfação pela presença dos Advogados Dr. Carlos Hidalgo e Dr. Geraldo 

Carvalho que prestigiaram a Sessão. Em seguida, concedeu a palavra ao 

Secretário da Corregedoria, para apresentação dos dados coletados em 

correição. Com a palavra, o Secretário passou a esclareceu que a metodologia 

da correição telepresencial é muito similar à tradicional, com exposição de 

indicadores estatísticos compilados dos últimos 12 meses, mostrados em 

gráficos comparativo tanto em relação às demais unidades, como em relação 

a ela mesma em situação anterior, propiciando uma discussão entre os 

gestores e demais membros da Vara sempre com o intuito de buscar detectar 

os gargalos e encontrar possíveis soluções. Serve, ainda, como uma espécie 

de balanço anual para seus gestores visualizarem, em forma de gráfico, o 

trabalho da Vara nos últimos meses que antecederam à Correição. Dos dados 

analisados, foram destacados os que seguem: Na fase de conhecimento, 

observou-se um equilíbrio entre o número de processos recebidos e 

solucionados a partir de fevereiro de 2020, porém esse crescimento não foi 

suficiente para atingir uma situação ideal, que seria ter mais soluções do que 

recebimentos, promovendo uma redução do resíduo. Na verdade, percebeu-

se que a movimentação processual do período resultou em um IPJ de 90,9%, 

possivelmente em razão da suspensão de audiências a partir de março por 

causa da pandemia, que gerou uma tendência de queda na maioria das 

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

os trabalhos de uma vara. Com a sua suspensão por tempo prolongado, 

ocorre uma espécie de letargia que se reflete nas demais atividades, 

notadamente na solução dos processos. A Taxa de Congestionamento da 

Pauta, em 27%, foi um pouco melhor que a média do Regional (29%). A Taxa 

de Congestionamento na fase de conhecimento foi de 38,8%, sendo uma taxa 

acima da média, considerando que a do Regional foi de 37,5%. O Tempo 
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Médio de Duração de Processo está em 89 dias para o sumaríssimo e 135 dias 

para o ordinário. O percentual de sentenças líquidas foi de 73,1%, percentual 

inferior ao do Regional que é de 77,8%, enquanto que o tempo médio para a 

prolação de sentenças foi de 28 e 30 dias, respectivamente para o 

sumaríssimo e para o ordinário, inserindo-se, portanto, dentro dos 

parâmetros de 30 dias úteis previstos no art. 226, III do CPC, lembrando que 

os prazos apresentados foram contados em dias corridos. Relevante também 

foi o levantamento feito quanto à pendência de incidentes sem os devidos 

resultados na Vara, tendo sido constatada uma quantidade significativa de 

incidentes pendentes de apreciação. O Secretário informou que seria 

remetido ao diretor da unidade a relação de todos os processos nessa 

situação, para que fossem verificados, considerando que, usualmente, tem 

ocorrido meros erros de movimentação. Na Fase de Execução, destacou-se o 

índice de execução (IE), que apresentou percentual de 162,8%, tendo a 

Unidade iniciado 285 execuções e baixado 464, índice que deve ser analisado 

à luz do resíduo de processos na fase de execução da Vara. A Taxa de 

Congestionamento, na fase de execução, em 86,1%, superior à média da 

Região, que está em 82,8%. No que se refere à Força de Trabalho efetiva da 

Unidade, observou-se que o Índice de Absenteísmo foi de 4,2%, praticamente 

idêntico à média Regional que está em torno de 5%. Logo em seguida, foi 

exibido quadro de produtividade das unidades durante o período da 

quarentena, com base no quantitativo de movimentações processuais, tendo a 

9ª Vara praticado no total 14.904 movimentações no período de 16 de março a 

31 de maio. Quanto às Metas Institucionais, o Secretário ressaltou que a 

apresentação dos resultados deve ser encarada de forma ilustrativa pelos 

gestores e não para se ter a meta como um fim em si mesma, sobretudo pelo 

momento de exceção atualmente vivenciado, provocado pela pandemia da 
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Covid-19, quando o objetivo deve ser entregar o  possível. Dito isto, explicou 

que são 7 as metas judiciais, das quais a Unidade cumpre integralmente 6, 

ocupando assim a 3ª posição no Ranking do IAM - Índice de Alcance de 

Metas, com pontuação de 45 pontos, dos 51 possíveis. Por fim, o Secretário 

passou a apresentar o iGest - Índice Nacional de Gestão de Desempenho, 

indicador que apresenta um referencial numérico que sintetiza os 

mesoindicadores Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de 

Congestionamento e Força de Trabalho, e representa um instrumento de 

gestão para identificação de problemas que necessitem da atuação do gestor 

da unidade. Tais mesoindicadores são compostos por 13 outros indicadores 

referenciados em 17 variáveis, todos utilizando dados oficiais do Sistema e-

Gestão, extraídos dos últimos 12 meses. Exibidos os mencionados dados, 

verificou-se que a 9ª Vara do Trabalho de Maceió está na 12ª posição, 

posicionada no quartil intermediário de desempenho, apontando possíveis 

gargalos em 2 mesoindicadores especificamente: força de trabalho e taxa de 

congestionamento, que foram analisados de forma mais minuciosa durante a 

apresentação, disponibilizando-se a Corregedoria em fornecer a relação dos 

processos que impactam aqueles indicadores, caso os gestores da unidade 

achassem necessário. Por fim, o Secretário abordou o assunto Pesquisa 

Patrimonial, esclarecendo que na última Correição Geral do TST, o 

Corregedor-Ministro chamou atenção quanto aos números de execução do 

Regional, que se mostravam altos, recomendando a intensificação no uso de 

uma série de ferramentas de pesquisa patrimonial constantes da página da 

Corregedoria-Geral e que estão à disposição das Varas para serem utilizadas. 

Explanou sobre os 13 convênios disponíveis para pesquisa patrimonial que 

estão listados e acessíveis em página da web do TST, bem como no próprio PJ-

e. Em seguida, o Corregedor passou a palavra ao Diretor de Secretaria da 
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Vara para suas considerações, tendo sido por este afirmada a importância dos 

dados estatísticos apresentados pela Correição, sem os quais não haveria 

como verificar o andamento do trabalho da Unidade. Lembrou que o 

momento é difícil e que os números dos primeiros meses do ano refletem 

isso, sobretudo quanto à execução, mas esclareceu que a equipe tem utilizado 

as ferramentas de pesquisa patrimonial do site do TST, tal como 

recomendado pelo Ministro-Corregedor. No mais, parabenizou aos colegas 

servidores pelo compromisso ao desenvolver o trabalho em home office,  

buscando conciliar a vida pessoal com a profissional, afirmando que o 

objetivo comum da equipe é entregar à sociedade o melhor possível em nome 

do TRT19ª. Em seguida, o Corregedor passou a palavra ao advogado Dr. 

Carlos Hidalgo, que teceu algumas considerações a respeito do assunto 

pesquisa patrimonial, afirmando que este é um tema com pouca divulgação 

entre os colegas, dificultando o acesso aos seus enormes benefícios, motivo 

pelo qual sugeriu, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil - Alagoas, 

que fosse criado um tipo de manual orientado seu manuseio processual. Por 

fim, parabenizou a Unidade pelos números alcançados, agradeceu pelo 

convite para participar da correição e pelo uso da palavra. Dada a palavra ao 

advogado Dr. Geraldo Carvalho, este mencionou a questão da execução do 

nosso Tribunal, que considera o nosso ponto fraco, afirmando que a OAB tem 

estudado essas ferramentas de pesquisa patrimonial, mas, reiterando o 

anteriormente dito pelo seu colega, confirmou que a dificuldade tem sido 

grande. Encerrou parabenizando à 9ª Vara do Trabalho de Maceió pelos 

resultados, dizendo que, não obstante as limitações e as dificuldades 

encontradas, a Vara apresenta um trabalho bastante satisfatório. Em seguida, 

pela Juíza Titular, foi afirmado que, inicialmente, ao começar o isolamento 

social pelo Tribunal, adotou o denominado rito emergencial mas comunicou 
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que a Unidade está retornando ao rito convencional da CLT por ter percebido 

que não foi uma decisão muito eficaz. Elogiou a equipe pelos resultados, o 

que se revela pelos números obtidos, mas revelou que tiveram problemas 

com a pandemia, porque muitos servidores direta ou indiretamente tiveram 

suas vidas afetadas pelo vírus, com licenças e até perdas de familiares. 

Acredita que a CAE – Coordenadoria de Apoio às Execuções deveria e 

poderia ter mais pessoas especializadas na pesquisa patrimonial centralizada, 

sugerindo uma estratégia diferenciada de compartilhamento de informações 

para garantir a proteção do sigilo, inclusive com a indicação de juiz específico 

para coordenação desses trabalhos. Informou aos advogados presentes que 

pediram um manual sobre as ferramentas eletrônicas de pesquisa 

patrimonial que acredita que já existe um, mas que irá confirmar sua 

suposição no Grupo de WhatsApp de juízes que tratam das Execuções, 

verificando, inclusive, sobre a possibilidade de reproduzi-lo e disponibilizá-

lo no site do Tribunal. Pelo Juiz Substituto Dr. Francisco Noronha, foi dito 

que Drª. Alda conseguiu expor com detalhes a situação da Unidade e que a 

ele restaria apenas agradecer à Corregedoria, pela presença dos advogados e 

a toda a equipe, inclusive a Drª. Alda, que é uma grande líder. Pontuou, por 

fim, que toda a equipe irá trabalhar para melhorar seus números onde a 

Correição encontrou falhas, esclarecendo que quase todas as suas sentenças 

são líquidas e vão para liquidação antes mesmo de serem publicadas, motivo 

pelo qual acredita que o baixo percentual de sentenças líquidas deva ser em 

razão de um erro de lançamento ou registro. Por fim, o Corregedor 

agradeceu a todos pela presença, participação e pelo prestígio à correição. 

Prestou suas condolências a todos que perderam familiares durante a 

pandemia, inclusive o Diretor da Unidade, afirmando que todos têm sido 

vitimas direta ou indiretamente desse vírus misterioso. Teceu elogios não só 
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aos índices satisfatórios da Unidade, mas também pela qualidade do serviço 

que é prestado, afirmando que isso é do conhecimento de todos que fazem 

parte da Justiça do Trabalho. Destacou os índices de conciliação bem como os 

instrumentos de pesquisa patrimonial do site do TST, comprometendo-se, na 

medida do possível, a providenciar o manual explicativo dos referidos 

instrumentos. Registrou, mais uma vez sua satisfação pela presença dos 

advogados. Determinou que o cronograma de Correições fosse encaminhado 

para a OAB e demais entidades, garantindo-se a presença cada vez maior de 

advogados nas sessões solenes. Ao final demonstrou grande esperança em 

um reencontro presencial com todos, mas dentro do possível pelas 

recomendações sanitárias.  1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. A 9ª Vara 

do Trabalho de Maceió registrou, nos últimos 12 meses (1º.6.2019 a 

31.5.2020),  a seguinte movimentação processual: 

Item 
AÇÕES RECEBIDAS, RESOLVIDAS E 

PENDENTES 
Quantidade 

1 Processos recebidos 1.158 
2 Processos resolvidos 1.053 

 
EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 285 
5 Execuções Baixadas 464 

 

2. PRODUÇÃO NA FASE CONHECIMENTO:   
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3. AUDIÊNCIAS: 
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Há realização de audiências em 4 dias por semana. Não há designação de dia 

ou horário diferente dos de audiência para atendimento às partes, que se dá 

conforme solicitação. 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 das atividades presenciais, os 

magistrados estabelecer em um  horário diferente dos destinados à realização 

de audiências, com o intuito de manter-se disponíveis para atentimento ao 

seu público, devendo dar ampla publicidade desse horário, inclusive com 

afixação no átrio da Vara dos dias e horários destinados a 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 

essa taxa continua muito alta, 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. 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 

servidores e magistrados terem acessos às informações de acesso por meio do 

link: http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/pesquisa-patrimonial. Tais 
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ferramentas 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. 

 

6. PROCESSOS EXAMINADOS: Foram tomados aleatoriamente 12 

processos para serem analisados, por amostragem, a saber: 

0000809-80.2018.5.19.0009 0001561-57.2015.5.19.0009 0001131-71.2016.5.19.0009 
0001676-78.2015.5.19.0009 0000013-26.2017.5.19.0009 0000773-04.2019.5.19.0009 
0001106-24.2017.5.19.0009 0000612-62.2017.5.19.0009 0001554-94.2017.5.19.0009 
0000752-62.2018.5.19.0009 0000718-29.2014.5.19.0009 0001054-57.2019.5.19.0009 
Do exame por amostragem, 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 
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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. 

 

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: Integram o quadro de pessoal da 9ª Vara do Trabalho de 

Maceió os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Wesley Simplício Melo Diretor de Vara Efetivo 
2 Alexandre Granja Medeiros Calculista I Efetivo 
3 Charles Walberto Gomes de Araújo  Assistente Efetivo 
4 Daniella Agra Barros Lima Assistente de Diretor   Efetivo 
5 Francisca Carla Barros Victal Tenório Secretária de Audiêcia II Efetivo 
6 Francisco Perez Neto  Assistente Requisitado 
7 Jefferson Carvalhedo Studart Assistente de Serviço Efetivo 
8 João Alberto Mezzomo  Efetivo 
9 José Cícero Peixoto Neto Assistente Efetivo 

10 Luís Carlos Silva Pimentel Vilela  Efetivo 
11 Rouse Vilar Oliveira de Lima Assistente de Juiz I Efetivo 
12 Tatiene Rigina Bitencourt R. Lima Tenório Assistente de Juiz II Efetivo 
13 Valdo Rostan dos Santos Silva Secretário de Audiência I 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 os magistrados, tão logo haja o retorno às atividades 

presenciais, adotem um dia ou horário diferente dos destinados às 

audiências, para que possam estar disponível às partes e advogados, fazendo 

constar essa informação em local acessível, no átrio da Vara, 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), tendo em vista a sua importância para 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 
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jurídica aos jurisdicionados, quando da adoção da prescrição intercorrente;  

D) em razão da recente edição da nova Consolidação dos Provimentos da 

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recomenda : D1) que no controle 

de admissibilidade dos recursos sejam observadas as disposições contidas no 

Art.102 e seus parágrafos, daquela Consolidação dos Provimentos da 

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho; D2) que sejam adotados os 

procedimentos elencados no seu Art. 108, relativo aos processos na fase de 

execução; E) que seja adotado na rotina da Vara o uso mais frequente e 

intensivo das ferramentas eletrônicas inseridas no link : 

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

melhorar a taxa de congestionamento na execução. 12. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Ao final dos trabalhos, o Exmo. Desembargador Corregedor 

cumprimentou pela condução dos trabalhos a Excelentíssima Juíza Titular, 

Dra. Alda de Barros Araújo Cabús e o Excelentíssimo Juiz Substituto, Dr. 

Francisco Tavares Noronha Neto.  Parabenizou o Diretor de Secretaria, Dr. 

Wesley Simplício Melo, e os demais servidores que integram a unidade 

judiciária, pela dedicação e zelo no desempenho de suas atividades 

funcionais. Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Sr. Desembargador 

Corregedor encerrou os trabalhos, nesta data, deixando assinalado o prazo 

de 10 dias, a contar do recebimento da respectiva Ata de Correição, para a 

Vara, querendo, oferecer suas considerações, bem como para que a presente 

ata seja, 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   
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AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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