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Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 10h, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do Coronavírus, foi realizada Correição Ordinária na Vara do 

Trabalho de Arapiraca, 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  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 o Dr. Fernando Antônio da Silva Falcão, Juiz 

Titular da unidade, Dr. André Antonio Galindo Sobral, Juiz Substituto, Dr. 

Sander Dantas Cavalcante, Diretor de Secretaria, e os demais servidores. O 

Edital de Correição Ordinária disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do 

Trabalho, em 29 de setembro de 2020, na página 1, tornou pública a Correição 

Ordinária. O Exmo. Sr. Desembargador Corregedor deu início à Sessão Solene 

de Correição cumprimentando a todos e compartilhando a sua satisfação em 

realizar a correição na Vara do Trabalho de Arapiraca, desta feita de maneira 

telepresencial, por força da pandemia do Coronavírus, saudando os 

magistrados e servidores presentes. Registrou a presença dos advogados 

Taciana Andrade, Thiago Silva, Jorgiana Feitosa, Geraldo Carvalho e Henrique 

Messias, ao tempo em que agradeceu o prestígio da presença dos causídicos. 

Em seguida concedeu a palavra ao Secretário da Corregedoria para a exibição 
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dos dados correicionais. Este fez uma descrição sucinta das finalidades e da 

metodologia utilizada nos trabalhos da correição, comunicando que a Correição 

por meio virtual é vetada pela Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-

Geral da Justiça do Trabalho, mas que, em face da pandemia, o Ministro 

Corregedor-Geral, não somente permitiu a sua utilização, como também passou 

a adotar o sistema telepresencial nas suas correições, elogiando os resultados 

obtidos na sua primeira experiência. Iniciada a exposição dos dados com a 

exibição do gráfico referente à Movimentação Processual da Vara, constatou-se 

a existência de uma tendência de queda acentuada nos processos recebidos e 

solucionados. A curva de processos recebidos somente voltou a ter um 

comportamento próximo ao dos meses anteriores à pandemia, a partir de 

agosto/setembro de 2020. A linha de tendência de solucionamento de processos 

esteve abaixo da de processos recebidos durante todo o período correicional. 

Destarte, a Unidade recebeu 1.162 processos e solucionou 939, o que deixou o 

IPJ, Índice de Processos Julgados, em torno de 81%, apenas, resultando, por 

conseguinte, em aumento do resíduo na fase de conhecimento. A Taxa de 

Congestionamento da Pauta, que já estava num patamar alto e significativo, 

com 29%, saltou para 50%, superando inclusive a média das varas da capital 

que está em 39%. Por essas razões a Taxa de Congestionamento da fase de 

Conhecimento, próxima de 60%, tornou-se a segunda maior do Regional, sendo 

superada apenas pela da 1ª VT de Maceió/AL. A média regional é de 42,7%. O 

Secretário da Corregedoria comentou que esses dados são preocupantes, já que 

com o resíduo de 1.307 processos nessa fase processual, e na perspectiva de que 

haja um afluxo maior de ações no período pós-pandemia, as varas que não 

tiverem a pauta enxuta poderão sofrer com o aumento da movimentação 

processual. No caso local, mesmo com a previsão de implantação de uma 

segunda vara até o final deste ano e a consequente divisão do acervo, ambas as 
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unidades vão herdar uma pauta inchada, com dificuldades de acomodação. No 

que respeita aos prazos médios de audiências, entre a audiência de inicial e a 

solução do processo, verificou-se um lapso de 159 dias para os processos 

submetidos ao rito sumaríssimo e 200 para os do rito ordinário, prazo que 

interferiu no indicador Tempo Médio de Duração do Processo (TMDP), o que 

levou a Unidade a ter uma fase de conhecimento próxima aos sete meses. 

Quanto ao Prazo Médio de Prolação de Sentenças, verificou-se que as sentenças 

do rito sumaríssimo são proferidas no prazo médio de 40 dias, enquanto que, 

para as do rito ordinário, o prazo foi de 45 dias. O desempenho na prolação de 

sentenças líquidas, que era em torno de 60%, passou para 75,2%, o que 

representa uma evolução de 15 pontos percentuais e, não obstante esteja ainda 

abaixo da média regional, que é de 78,3%, representou um salto qualitativo 

considerável, rendendo elogios do Corregedor. Discorreu o Secretário sobre as 

já conhecidas vantagens da prolação de sentenças líquidas e sobre a ideia já 

implementada no Regional desse tipo de decisões, pontuando que os juízes já 

incutiram a cultura de prolação de sentenças líquidas, o que não tem 

precedentes nas demais regiões do país, tratando-se do fruto de um trabalho 

coletivo incessante de cerca de uma década. 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 

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 tratou-se, em grande parte, de equívoco do 

próprio sistema, já em vias de resolução. Na fase de execução, percebeu-se que 

a Vara do Trabalho de Arapiraca apresentou o índice de execução - IE, no 

percentual de 112,6%. Em números absolutos, a Unidade baixou 509 processos 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Arapiraca                              f. 4 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTARA 

de execução, tendo iniciado a execução em 452 processos. Observou o Secretário 

que, para efeito de efetividade da gestão da execução, a Corregedoria considera 

o comparativo entre a quantidade de execuções baixadas em relação ao resíduo 

da própria unidade. Assim, a Unidade baixou em um ano o equivalente a 14% 

do seu resíduo anterior (452+3.101 processos), o que representa um 

desempenho razoável, se comparado com o percentual das demais unidades do 

Regional. A Taxa de Congestionamento na fase de execução de todo o período 

apresentou-se em 86%, discretamente maior que a média do Regional, que se 

apresentou em 84%. Em seguida exibiu-se uma relação de ferramentas de 

pesquisa patrimonial constante da página do TST e que estão à disposição das 

varas para serem utilizadas. Explanou sobre os 13 convênios listados e 

acessíveis tanto na página da web do TST, quanto no próprio PJe - Processo 

Judicial Eletrônico. Prosseguiu mostrando um quadro constando os incidentes 

da fase de execução, fazendo, em relação a este, as mesmas observações que 

fizera para com o quadro similar anteriormente exibido referente à fase de 

conhecimento. No que se refere à Força de Trabalho Efetiva da Unidade, 

observou-se que o Índice de Absenteísmo foi de 3,6%. Isso equivale a um 

servidor afastado por 139 dias no período de um ano. A média regional está em 

torno de 4%, que, em se tratando de um órgão com boa parte dos recursos 

humanos já envelhecido, representa um bom índice, afirmou. Exibiu-se um 

quadro dos trabalhos efetuados durante a pandemia, que demonstram não ter 

havido paralisação nos trabalhos das unidades nesse período. Em relação às 

sete Metas Institucionais relativas à área fim do Tribunal, verificou-se que a 

Unidade vem cumprindo integralmente três delas, outras três vem sendo 

parcialmente atingida e uma não está sendo cumprida, o que faz com que, em 

relação ao Índice de Atendimento às Metas – IAM, a Vara tenha alcançado 35 

pontos, apenas um a mais que o mínimo previsto dentro dos critérios 
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estabelecidos pelo CSJT para pontuação. Prosseguindo, o Secretário da 

Corregedoria apresentou o iGest - Índice Nacional de Gestão de Desempenho, 

explicando tratar-se de um referencial numérico estatístico que sintetiza 5 

mesoindicadores (Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de 

Congestionamento e Força de Trabalho), compostos por 13 outros indicadores 

construídos com base em 17 variáveis, todos utilizando os dados oficias do 

Sistema e-Gestão. Constatou-se assim que a Vara do Trabalho de Arapiraca está 

atualmente situada no quartil das unidades com desempenho menos favorável, 

ocupando a 18ª posição entre as Varas do Regional, o que já representa uma 

pequena evolução em relação ao período anterior. Concluída a apresentação o 

Exmo. Sr. Desembargador refez a saudação a todos, e concedeu a palavra aos 

presentes que dela quisessem fazer uso. O advogado Thiago Oliveira Silva 

atribuiu boa parte da questão da dilatação dos prazos na fase de conhecimento 

aos processos pendentes de perícia médica, configurando um gargalo a 

ausência de profissionais disponíveis para a sua realização, informando ter 

processos nessa situação paralisados há mais de um ano, o que decorre, muitas 

vezes, segundo sua avaliação, dos pedidos de substituição que os profissionais 

solicitam, não sendo raras também a ocorrência de destituições. Outro fato 

igualmente preocupante se refere à fase de liquidação, disse, com o acúmulo de 

processos nessa fase, embora tenha percebido ter havido uma melhora, nesse 

particular, com uma maior vazão de processos desse tipo de demanda. São os 

dois problemas que relatou e que julga que seja onde a Vara precisa evoluir. A 

advogada Taciana Andrade questionou se haverá um juiz substituto quando da 

instalação da segunda vara no Município. Justificou tal preocupação com a 

existência de uma demanda represada e que poderá ainda ser maior após a 

pandemia. Fez um elogio ao servidor Janilson Guimarães, responsável pelos 

cálculos, dizendo que após a sua chegada na Vara eles fluíram bem mais 
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rápido. O advogado Geraldo Carvalho, Presidente da AATAL – Associação dos 

advogados Trabalhistas de Alagoas - aproveitou a oportunidade para saudar a 

todos os presentes, juízes, advogados e servidores, atribuindo os maiores 

problemas da Unidade como decorrentes da limitação de estrutura e que a 

criação da segunda vara irá melhorar de maneira substancial o desempenho da 

Justiça do Trabalho no Município. Sua conclusão é de que ela será benéfica ao 

jurisdicionado e tenderá a apresentar melhoras de forma gradativa e efetiva, 

afirmou. Deixou um abraço a todos e colocou-se à disposição para eventuais 

colaborações. Justificou a ausência do advogado Carlos Hidalgo, sempre 

assíduo às correições. A Oficiala de Justiça Willany Lopes, parabenizou o 

Tribunal pela decisão de implantar a segunda vara no município de Arapiraca, 

dizendo que é motivo de grande alegria. Confessou que se emocionou com a 

fala do Secretário da Corregedoria, Auricélio Leite, sobre a existência de travas 

na execução. Disse ter sido servidora do TRT de São Paulo e de Campinas, e ter 

sentido grande diferença no método de trabalho adotado aqui. Criticou a 

demora na implantação da notificação de entes públicos, através do sistema PJe, 

resultando, por muito tempo, na má utilização da força de trabalho dos oficiais 

de justiça. Afirmou que naqueles tribunais essa medida já é usada desde 2013, e 

aqui o foi somente durante a pandemia, resultando em trabalho desnecessário 

desde então. O mesmo sentimento também tem em relação à entrega de alvarás 

e ofícios, implicando em que a força de trabalho de nível superior desses 

servidores está sendo mal utilizada. Falou sobre o INFOSEG dizendo que nem 

os juízes conseguem acesso a esse sistema, o mesmo acontecendo com os 

oficiais, reputando ser uma ferramenta importante. Mencionou que uma 

oficiala recém-transferida para o TRT 21 teve acesso imediato a essa ferramenta. 

Relatou que o TRT 15 se destaca pelo seu trabalho nas execuções, 

principalmente pelo fato de que os oficias de justiça trabalham de forma 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Arapiraca                              f. 7 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTARA 

inteligente, sendo para isso preciso que se disponha de tempo, e este poderia 

ser liberado da execução desnecessária de trabalhos burocráticos, reafirmando 

que o Regional levou cerca de seis anos para finalmente perceber a grande 

perda de tempo e de mão de obra qualificada. Finalizou fazendo um apelo para 

que o Tribunal designe uma comissão para fazer estudos que possam resultar 

em melhora efetiva na execução, colocando-se à disposição para fazer parte. O 

servidor Janílson parabenizou o Diretor de Secretaria e os Juízes pela dedicação 

demonstrada ao longo do trabalho na Unidade. O Diretor de Secretaria, Sander 

Dantas, parabenizou a equipe da Corregedoria pela qualidade do trabalho 

exercido, bem como a competente direção exercida pelo Desembargador 

Marcelo Vieira. Agradeceu e parabenizou a presença dos advogados, 

atribuindo-a aos novos tempos de trabalho em parceria, tendo a sociedade 

muito a ganhar com isso. Confessou-se surpreso com o número de embargos 

pendentes, dizendo que talvez seja decorrente de problema de alimentação do 

sistema e que vai analisar minuciosamente a lista encaminhada pela 

Corregedoria. Quanto às tutelas antecipadas, disse que foi apresentado um 

número alto, reconhecendo haver quatro ou cinco pendentes, sendo grande 

parte decorrente de cadastros incompletos. Concordou que as execuções são o 

“Calcanhar de Aquiles” da Vara, havendo um grande resíduo de processos 

pendentes de execução, sendo muitos deles antigos, a maioria de empresas 

falidas, em cujos autos já não existem procedimentos a serem utilizados uma 

vez que esgotadas as providências e iniciativas possíveis, como aplicação da 

despersonalização jurídica, uso de Bacenjud, Infojud, e outros convênios. 

Acrescentou que a chamada Reforma Trabalhista também atrapalhou quando 

vedou a execução impulsionada de ofício, pelo juiz, ficando-se muitas vezes de 

mãos atadas pelo fato de a parte requerer medidas que não terão efetividade e 

serão tomadas apenas para que não incida a prescrição intercorrente. 
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Classificou a situação como bastante crítica, fazendo questão de salientar que 

Arapiraca não se trata de uma vara comum, tendo a peculiaridade de possuir o 

volume de trabalho de duas varas em uma só, com um número altíssimo de 

processos, e que somente a efetiva instalação de uma segunda vara fará 

melhorar a situação, implicando em uma grande mudança, sendo importante 

ressaltar que, de certa forma, a pandemia concorreu para o agravamento dessas 

pendências, constituindo-se em um evento terrível que afetou a sociedade, bem 

como todas as instituições, inclusive a Justiça do Trabalho, com a imposição de 

mudanças bruscas na forma de trabalhar, gerando um impacto para adaptação 

ao trabalho remoto, o que certamente concorreu para essa piora na qualidade 

do trâmite processual da Vara. Prosseguiu dizendo que continuará trabalhando 

com o objetivo de atender a demanda incidente e os destinatários finais. Não 

iremos medir esforços para solucionar as pendências que existem e evitar que 

elas aconteçam e se agravem, afirmou. Agradeceu o apoio e a confiança do Dr. 

Fernando Falcão, Juiz titular, afirmando que são quase 20 anos de uma parceria 

positiva, aproveitando para agradecer pela forma com que este trabalha, não se 

tratando de um juiz que trata os servidores com distanciamento, estando 

sempre inteirado dos problemas da Unidade, observou. Agradeceu a confiança 

e a honra de trabalhar com Dr. André Galindo, Juiz substituto. Parabenizou o 

trabalho de toda a equipe, sempre de muita qualidade, mesmo com as 

deficiências de instalação, com o advento da pandemia, e com o grande volume 

de trabalho, mesmo assim, todos vestem a camisa do trabalho e sacrificam, 

muito das vezes, a vida familiar, pontuou. Finalizou agradecendo novamente a 

todos e dizendo que não serão medidos esforços para a solução dos problemas 

apontados. O servidor Eduardo Feitosa Lima, assistente do Juiz substituto, Dr. 

André Galindo, afirmou que sempre trabalha via teletrabalho e não tem tido 

contato com as pessoas da Vara, não conhecendo pessoalmente a maioria deles, 
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exceto o servidor José Feijó. Falou que tem mais contato telefônico com o 

calculista Janílson, a quem reputou ser um excelente calculista, muito rápido na 

liquidação das sentenças, fazendo questão de parabenizá-lo, tendo contato, 

ainda, com o Diretor de Secretaria e seu assistente, além de uma ou outra 

pessoa da secretaria. Afirmou que é sempre muito bem atendido, quando 

necessita, mesmo sem conhecer a todos. Disse estarem todos de parabéns pela 

cordialidade e pelo bom atendimento que prestam. Informou que em relação 

aos embargos tem procurado sempre acompanhá-los, mesmo à distância, 

através do Sistema e-Gestão, e afirmou que a maioria já está resolvida, tendo 

sete deles sido julgados embora o resultado ainda não apareça, o mesmo 

acontecendo em relação aos processos da execução, que também tem sido 

objeto desse acompanhamento, procurando ver os que estão aptos a julgamento 

para conferir a necessária celeridade. Ressaltou que todos têm trabalhado em 

prol de conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. O Juiz 

substituto, Dr. André Galindo, parabenizou a equipe dizendo ser conhecedor 

do compromisso que cada um assume no dia a dia. Questionou ao Secretário da 

Corregedoria sobre a listagem de embargos de declaração e à execução, 

ressaltando ter tido muito cuidado com isso, solicitando, inclusive, uma relação, 

acompanhando-a desde o início da pandemia, durante o período em que não 

houve audiência, dando vazão a essa demanda, na ocasião. Indagou ao 

Corregedor se há uma previsão para a instalação da 2ª VT de Arapiraca. 

Complementou falando que apesar do índice de absenteísmo não ter 

demonstrado nenhum grande impacto significativo motivado por afastamentos, 

fez questão de lembrar que houve duas aposentadorias e afastamento de uma 

oficiala de justiça, resultando, por óbvio, em diminuição do quadro. O Juiz 

Titular iniciou sua fala saudando a todos, e desejando, em especial, ao 

Desembargador Marcelo Vieira uma gestão profícua, parabenizando-o pela sua 
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recente eleição à Presidência do Regional, afirmando que certamente será muito 

auspiciosa a sua administração, pela pessoa humana, direta, franca, sempre 

cordial e com muita abertura ao diálogo que é, o que reputou como muito 

importante. Agradeceu em nome de todos da Vara a atenção que sempre foi por 

este dispensada aos pleitos da Unidade, a maioria deles atendida, e, quando 

não, sempre acompanhada a negativa de uma justificativa, denotando sempre a 

atenção para com os pleitos. Disse que seus votos de boa gestão eram também 

extensivos ao Desembargador João Leite, que vai sucedê-lo na árdua missão de 

condução da Corregedoria. Afirmou que a maioria das questões que iria tratar 

já foi levantada pelos advogados, servidores e pelo juiz substituto. Confessou 

sua alegria em rever a todos, ainda que de forma virtual, dizendo-se feliz com a 

presença dos advogados, mencionando as advogadas Jorgiana e Taciana, e os 

advogados Henrique Messias e Thiago Silva. Saudou também todos os 

servidores, falando que sentia a falta da convivência presencial cotidiana, 

mandando uma especial saudação ao assistente de diretor, Sonisval, com quem 

tinha contato mais estreito, servindo de interligação sua com os servidores da 

Secretaria, bem como ao seu assistente Sandro, com quem tem tratado 

diretamente, conjuntamente com os dois servidores da audiência que, segundo 

observou, “não escaparam das minhas provocações diárias, estando sempre 

presentes com ele. Elogiou a sua equipe, destacando nominalmente alguns 

servidores, a exemplo do Diretor de Secretaria, que consegue dar coesão à 

equipe, do Calculista Janílson, para si um dos responsáveis pelo aumento da 

quantidade de liquidação de sentenças, e do servidor Paulo Bonfim, a quem 

atribuiu ser uma discreta cabeça pensante, não só na secretaria, mas também 

junto ao gabinete e em relação ao cálculo. Reiterou o que foi dito sobre a 

diminuição do quadro de servidores em face das recentes aposentadorias, 

destacando e rendendo homenagem ao servidor Luiz Carlos, servidor antigo e 
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valoroso. Sobre o índice de absenteísmo, informou que irá provavelmente 

diminuir em face de uma das aposentadorias ter se dado em virtude de doença, 

o que certamente será constatado na próxima correição, vaticinou. Saudou o 

assistente do Juiz Substituto, dizendo ser um prazer conhecê-lo, e comentou 

que há na Vara um trabalho de equipe, como se fossem uma família, razão por 

que o conclamava a que se sentisse à vontade para esses momentos de contato, 

ainda que virtuais. Afirmou que a Vara de Arapiraca foi a quarta vara que mais 

prolatou sentenças no Regional, a despeito de todos os óbices que ocorrem na 

execução, discorrendo sobre os problemas que qualificou na esfera micro, 

trazido pela oficiala de Justiça, e que estão relacionados à efetividade, pesquisa 

patrimonial, fluxo de trabalho, e sobre os problemas que julgou serem macro, 

trazidos pelo Diretor de Secretaria, onde se inclui a reforma trabalhista que, a 

seu ver, inibe a atuação e impulso de iniciativa do magistrado, ficando este à 

mercê do advogado, situação que somente se delineará, com clareza, no futuro, 

com a evolução da jurisprudência. Sobre os embargos pendentes, vinte e nove, 

sendo sete deles conclusos para si, atribuiu muitos deles aos erros de 

movimentação ou do sistema, havendo diversos (cerca de sete), muito recentes, 

em que não houve sequer a manifestação das partes e fizeram parte da lista 

enviada, embora considere isso um problema menor, facilmente solucionável. 

Comentou que a pandemia obrigou a mudar o modo de trabalhar, para o bem e 

para o mal. Explicou que para o mal se refere à interferência de questões 

relacionadas a problemas ergonômicos, quando o provisório se tornou quase 

definitivo, com o uso de equipamentos e mobiliário domésticos, os quais, 

muitas vezes, não têm o mesmo tratamento e a qualidade dos que o tribunal 

oferta no dia a dia. Acerca da celeridade, justificou que nenhuma vara consegue 

dar vazão às suas pautas telepresenciais, como na época da realização de 

audiências presenciais, fato que, sem dúvida, implicou na diminuição da 
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quantidade dos processos em pauta. É sabido, prosseguiu, que existe a 

expectativa de que haja uma demanda maior pós-pandemia e que, mesmo com 

a instalação de uma segunda vara, e com a ocorrência, por conseguinte, de uma 

divisão no trabalho existente, caso não haja, pelo menos por um período, a 

fixação de dois juízes em cada uma delas, isso pode acabar não resultando em 

um ganho consistente, pelo menos de imediato. Tais possibilidades impõem 

que o Tribunal, e o próximo corregedor, olhem para frente nessa perspectiva, 

proporcionando uma divisão de trabalho organizada de forma inteligente, 

sendo tal iniciativa contemplada pelo normativo pertinente, segundo seu 

entender, uma vez que ultrapassado o número de mil processos, e dentro das 

possibilidades do quadro de juízes disponíveis para lotação. Falou-se em 

celeridade e indicadores a ela relacionados, mas o que está sendo possível fazer 

dentro do cenário micro e no campo da gestão, embora muita coisa fuja a esse 

quadro, o Diretor de Secretaria já observou e ponderou, prosseguiu. Isso tudo é 

para dizer, no sentido positivo do que foi dito na correição anterior, que só uma 

solução macro, no caso, a instalação de uma nova vara iria solucionar 

consideravelmente os problemas existentes e constatados, no local, 

aproveitando para comunicar o início dos trabalhos de reforma em uma casa 

contígua ao terreno hoje alugado, resultando na implantação de um fórum 

trabalhista com o aluguel dessa nova casa. Lamentou que a instalação ainda não 

esteja sendo feita em um prédio próprio, mas manifestou a sua preocupação, 

fazendo, inclusive, um apelo para que na sua gestão como presidente o atual 

Desembargador Corregedor dê uma preferência orçamentária para a retomada 

das obras no prédio próprio. Mencionou que naquele terreno há condições de se 

construir as duas varas, com sobra. Reafirmou que a maioria dos pedidos de 

melhoria física no atual prédio já foi atendida, valorizando os juízes e 

servidores, especialmente estes últimos, cuja maioria trabalha junta há muito 
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tempo, estando na Vara há quase duas décadas, a grande maioria, passando, 

por assim dizer, por essas agruras, pontuou. Lembrou que na última reunião 

que tratou da implantação das varas havia na Unidade um acervo de cerca de 

5.000 processos, o que, a grosso modo, implicava em 2.500 processos para cada 

uma delas. Sobre a pauta, disse que já está se marcando audiência para 

fevereiro, e a nova vara certamente terá de remarcar esses processos. Pelo fato 

de ser uma de suas preocupações, tem procurado fazer o máximo possível de 

audiências, inclusive as designadas para o dia da correição foram deslocadas 

para a tarde, para que não causasse prejuízo às partes. O que é possível fazer, 

nós fazemos, falou. Percebeu que há varas de menor movimento que ficaram 

atrás de Arapiraca em desempenho. Disse esperar que os indicadores do e-

Gestão melhorem e isso seja percebido na próxima correição, quando aguarda 

que haja uma melhora significativa generalizada. Disse que os números 

negativos que apareceram só fundamentaram a necessidade da implantação da 

nova vara, reiterando a solicitação de que sejam mantidos dois juízes, pelo 

menos por um período, até que a pauta volte aos parâmetros de normalidade 

considerados pela Corregedoria, além da retomada das obras no prédio 

próprio. Advertiu que se faltar algo que julgue importante enviará quando 

receber a ata. Desejou em breve voltar a ter o contato pessoal próximo. 

Confessou que, como o Desembargador Corregedor, também gosta do contato 

com as pessoas, do abraço, do calor humano, do olho no olho, e falou que todos 

precisamos disso e decerto vamos ter isso em breve, quando o abraço virtual 

será real. Para aqueles que tiveram perdas pediu que arranjassem motivos para 

superar, para encontrar motivações para viver, já que a vida é uma dádiva 

superior e divina, e essa doença nova e invisível deverá ser em breve vencida, 

mas no momento, devemos respeitá-la, advertiu. Solicitou não confundir 

flexibilização com relaxamento, conclamando que cada um faça a sua parte. 
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Pediu que o Regional continuasse olhando com atenção e carinho para a 

unidade de Arapiraca, que tem uma equipe muita boa e comprometida, e que 

alberga o DNA do Tribunal. O Desembargador Corregedor agradeceu pelos 

votos de sucesso e confiança na sua futura gestão que lhe foram direcionados, 

historiando as oportunidades anteriores que teve para ocupar a Presidência do 

Tribunal e discorreu sobre a sua atual eleição ao posto de Presidente, fato que 

muito lhe honra, pelo grande apreço que tem pela instituição. Disse que, com a 

colaboração de todos nessa nova empreitada, certamente será possível superar 

as agruras inerentes ao cargo. Comentou a existência de uma manifestação 

orquestrada no sentido de fazer parecer que a Justiça do Trabalho tem os piores 

prazos do poder Judiciário, mas as estatísticas provam justamente o contrário. 

Somos mais atacados pelas nossas virtudes e seriedade, que de fato incomodam 

a alguns segmentos da sociedade brasileira, do que pelos nossos próprios 

defeitos, explicou. Disse esperar fazer uma gestão que possa trazer satisfação a 

si e aos demais. Parabenizou a Vara pelos dados obtidos, a despeito de alguns 

gargalos pontuais, em parte fruto da conjuntura, parabenizando especialmente 

pela melhora no desempenho da prolação de sentença líquida, que considera 

muito importante e representa um bom avanço. Agradeceu aos advogados 

presentes, reconhecendo que a advocacia sempre foi uma parceira de luta da 

Justiça do Trabalho na busca pela sua permanência e pelo seu engrandecimento. 

Quanto à indagação sobre a instalação da nova vara, lembrou que existe uma 

minuta de Resolução Administrativa prevendo o início da distribuição de 

processos para primeiro de novembro a ser ainda submetida ao Tribunal Pleno. 

Com relação ao pleito da advogada Taciana e do Juiz Titular, em relação ao 

segundo juiz substituto, pensa que pode ser atendido de acordo com a 

necessidade e disponibilidade, sendo possível resolver, implicando em uma 

estrutura que possa melhorar esses prazos e facilitar a solução de diversos 
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problemas conferindo celeridade e efetividade. Em relação à atitude de o Juiz 

Titular ter adiado as audiências para a tarde, em face da correição, elogiou a 

iniciativa, lembrando que esse é o espírito que permeia essa Justiça e que o 

nosso patrão maior, o jurisdicionado, é bastante exigente. Disse comungar do 

mesmo pensamento da Oficiala de Justiça Willany, compartilhando o mesmo 

pensamento de que os oficiais de justiça são servidores muito bem qualificados 

e não podemos desperdiçá-los apenas para entrega de ofícios, notificações e 

alvarás, o que configura uma subutilização, mas entende que podem ser 

utilizados na criação de um setor, de um núcleo de inteligência para pesquisa 

patrimonial. Essa necessidade é respaldada pela nossa situação delicada no que 

respeita à fase de execução, que é a que apresenta os piores índices de 

congestionamento do país. O Juiz Titular contou que antes de ser juiz foi oficial 

de justiça dos quadros do TRT e corroborou com a ideia da criação e 

aparelhamento de um núcleo de inteligência envolvendo esses profissionais. O 

Juiz Substituto também compartilhou ter exercido a mesma função. Prosseguiu 

o Corregedor dizendo que se deve usar a capacidade dos servidores da melhor 

maneira, sem desperdício, complementando que já há algumas iniciativas 

incipientes nesse sentido. Disse, ainda, que os futuros gestores da Justiça do 

Trabalho terão a missão cívica do enfrentamento do pós-pandemia, quando se 

espera um aumento da demanda. Comprometeu-se a priorizar 

orçamentariamente a conclusão do prédio próprio da Vara do Trabalho de 

Arapiraca, por entender ser mais lógica, viável e possível, mesmo sem ter 

ouvido previamente a engenharia e o setor de orçamento. Listou os seguintes 

motivos: pelo fato do valor a ser despendido ser menor que o necessário à 

conclusão da sede em Maceió; pelo fato de implicar em pagamento de aluguel a 

utilização da sede atual; e, por último, pelo fato do Município ter tido um 

planejamento urbano que contemplou a alocação de toda a parte administrativa 
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nas cercanias do terreno da vara. Confessou que é um sonho fazer na sua gestão 

a conclusão do fórum trabalhista de Arapiraca e que, se tiver que fazer opção, 

essa será a sua prioridade. O Juiz Titular disse que é uma possibilidade viável, 

não constituindo um sonho, inclusive porque o trabalho pós-pandemia 

implicará em mudanças advindas da disseminação do teletrabalho, 

dispensando a suntuosidade prevista para o prédio sede das varas na capital. O 

Corregedor disse crer que serão necessárias novas verificações, perícias para 

detectar a existência de algum comprometimento na estrutura física do prédio, 

cujas obras estão paralisadas há alguns anos. Ademais dessas questões 

orçamentárias e de engenharia, houve a concordância entre o Corregedor e o 

Juiz Titular no sentido da necessidade de se juntar forças políticas em torno 

desse propósito, para o bem da Justiça, sem comprometer a toga e a 

independência, mormente por se tratar de um tribunal social e político. O Juiz 

Titular ressaltou a personalidade aglutinadora do futuro Presidente, que pode 

ser imprescindível na consecução desse objetivo. Finalizou o Corregedor o seu 

raciocínio afirmando que onde for possível unir sindicatos, associações, 

políticos, além de outras forças, o fará, lembrando que a Dra. Anne Inojosa, 

Desembargadora Presidente, tem presença no CSJT, que o atual Presidente do 

STJ, Ministro Humberto Martins, é alagoano e que, onde for preciso juntar 

forças, vai trabalhar para isso no intuito de tentar concretizar o sonho de cortar 

essa fita de inauguração, recebendo advogados e partes no novo prédio, uma 

vez que vizinho da OAB, do Ministério Público e de uma série de órgãos. 

Renovou a saudação a todas, reafirmando a sua saudade do contato presencial.  

1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A Vara do Trabalho de Arapiraca 

registrou, nos últimos 12 meses (1º.10.2019 a 30.9.2020), a seguinte 

movimentação processual: 
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Item AÇÕES RECEBIDAS E RESOLVIDAS  Quantidade 

1 Processos recebidos 1.162 

2 Processos resolvidos 939 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 452 

5 Execuções Baixadas 509 
 

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

 

 

A Vara realiza audiência 4 dias por semana, de segunda a quinta-feira. O Juiz 

destina horário diferente dos destinados às audiências para atendimento às 

partes e seus advogados.  



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Arapiraca                              f. 20 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTARA 

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 do corrente ano pelo Exmo 

Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, tendo  Sua Excelência 

recomendado a sensibilização de magistrados e servidores para o uso eficaz das 

ferramentas de pesquisa patrimonial. Conclama, assim, o Corregedor Regional 

para o uso de tais ferramentas, as quais podem ser encontradas na página da 

internet da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, podendo ser acessada 

por meio do link: http://www.tst.jus.br/web/corregedoria/pesquisa-

patrimonial. Tais ferramentas também podem ser alcançadas diretamente no 

PJe, em “Relatórios do GIGS”, clicando no símbolo de nuvem “Ferramentas 

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

analisados. A saber: 

0000040-13.2018.5.19.0061 0000009-22.2020.5.19.0061 0000304-93.2019.5.19.0061 
0000247-17.2015.5.19.0061 0001134-59.2019.5.19.0061 0001163-12.2019.5.19.0061 
0001748-35.2017.5.19.0061 0001134-64.2016.5.19.0061 0001051-43.2019.5.19.0061 
0001166-35.2017.5.19.0061 0002091-02.2015.5.19.0061 0001415-15.2019.5.19.0061 

 

Os processos 0000040-13.2018.5.19.0061, 0000247-17.2015.5.19.0061, 0001748-

35.2017.5.19.0061 e 0001166-35.2017.5.19.0061 encontram-se com embargos à 

execução pendentes de julgamento; o processo 0000009-22.2020.5.19.0061 está 

para apreciação da tutela antecipada; os processos 0000304-93.2019.5.19.0061, 

0001163-12.2019.5.19.0061, 0001051-43.2019.5.19.0061 e 0001415-

15.2019.5.19.0061 encontram-se com embargos declaratórios pendentes de 

julgamento. Recomenda o Corregedor a adoção de providências para 

regularizar as pendências dos referidos processos. 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. 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. 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Arapiraca                              f. 25 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTARA 

7.PRODUTIVIDADE DURANTE A QUARENTENA: 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de Arapiraca                              f. 26 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTARA 

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 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 
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9.5. MESOINDICADOR FORÇA DE TRABALHO 
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10. PESSOAL: 

 Nome Função Situação 

1 Sander Dantas Cavalcante  Diretor de Vara Efetivo 

2 Ana Lúcia dos Santos Silva Batista  Efetivo 

3 Djalma Gadi Silva  Efetivo 

4 Eduardo Marcelo Feitosa Lima Assistente de Juiz II Efetivo 

5 Gustavo Nunes de Magalhães Secretário de Audiência II Efetivo 

6 James Nunes Barbosa  Oficial Especializado Efetivo 

7 Janilson Melo Guimarães Calculista I Requisitado 

8 José Feijó da Silva  Efetivo 

9 José Márcio de Araújo  Assistente de Serviço Requisitado 

10 José Paulo do Bomfim Assistente Efetivo 

11 José Sonisval Sampaio  Assistente de Diretor Requisitado 

12 Sandro Aquino Rodrigues Assistente de Juiz I Efetivo 

13 Tânia de Moraes Rodrigues  Assistente Requisitada 

14 Tertulino Bernardo de Oliveira Neto  Secretário de Audiência I Efetivo 

15 Willany Regina Alves da Silva Lopes  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 fez as seguintes recomendações: A) que a Vara regularize as 

pendências de julgamento dos processos citados no item 6; B) que se observasse 

a expedição 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); C) que os juízes 

buscassem gerir a pauta de audiências da melhor forma possível, a fim de 

minorar os efeitos do seu congestionamento e como medida preparatória para 

enfrentamento do aumento da movimentação processual no período pós 

pandemia; 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) que busque o magistrado dar publicidade dos horários diferentes dos 

destinados à realização de audiências, com o intuito de manter-se disponível 

para atentimento ao seu público, para conhecimento prévio dos jurisdicionados 

e da Corregedoria Regional. Durante o período da Pandemia esse atendimento 

observará o disposto na Recomendação nº 08, de 3 de agosto de 2020, da 

Corregedoria Regional; D2) 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; D3) 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 
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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. 12. CONSIDERAÇÕES 

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

cumprimentou pela condução dos trabalhos o Excelentíssimo Juiz Titular da 

Vara, Dr. Fernando Antônio da Silva Falcão, bem como o Excelentíssimo Juiz 

Substituto, Dr. André Antonio Galindo Sobral, parabenizou o Diretor de 

Secretaria Substituto, Dr. Sander Dantas Cavalcante 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  
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