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Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 10h, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do Corona Vírus, foi realizada Correição Ordinária na 5ª Vara do 

Trabalho de Maceió, em conformidade com o disposto no Ato TRT 19.ª CR n.º 

55, de 1º de junho de 2020, na Consolidação das Leis do Trabalho e no 

Regimento Interno deste Tribunal. Presente na sala virtual da Corregedoria 

Regional, na plataforma Cisco Webex, a Excelentíssima Sra. Desembargadora 

Presidente e Corregedora Regional em Exercício, Dra. ANNE HELENA 

FISCHER INOJOSA, acompanhada pelo Secretário da Corregedoria, pelo 

Assistente Chefe do Setor de Correições, Normatização e Processos, pelo 

Assistente Chefe e pelo Auxiliar do Setor de Consolidação de Dados,  

respectivamente, Auricélio Ferreira Leite, Antonio Idalino dos Santos, José 

Humberto Cunha Vassalo e José Sóstenes Nascimento de Lima; presentes a 

Dra. Ana Cristina Magalhães Barbosa, Juíza Titular da Unidade, a Dra. 

Bianca Tenório Calaça, Juíza Substituta Fixa, o Dr. Nilton Beltrão de 

Albuquerque Júnior, Juiz Substituto Volante, a Dra. Vanessa Agra Barros, 

Diretora de Secretaria e os demais servidores. O Edital de Correição 

Ordinária divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 23 de 

julho de 2020, na página 1, tornou pública a Correição Ordinária. A Exma. 

Sra. Desembargadora Presidente, exercendo a função corregedora em face 

das férias do Desembargador Corregedor, Dr. Marcelo Vieira, deu início à 

Sessão Solene de Correição agradecendo a presença de servidores, 

advogados e juízes, saudando a todos. Determinou o registro das presenças 
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dos advogados, Dr. Carlos Henrique Sampaio e Dr. Carlos Garcia Hidalgo 

Neto, representando a AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de 

Alagoas, e Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Alagoas- OAB/AL, 

respectivamente, agradecendo pelas suas participações. De início, colocou o 

seu ponto de vista de que a correição não se trata de mera investigação sobre 

irregularidades, mas de uma rica oportunidade para o fornecimento de 

informações e dados com o objetivo de proporcionar uma visão melhor sobre 

o desempenho da Vara à sua equipe e, naturalmente, eventuais necessidades 

de correção de rumo, que poderão ser constatadas nesse processo, cabendo à 

Corregedoria, pelo viés pedagógico, ajudar a solucionar ou indicar o caminho 

para isto, além de constituir-se em um momento de maior aproximação e de 

interação da Administração com a unidade correicionada. Revelou-se muito 

contente pela oportunidade de fazer uma correição, o que, de certo modo, 

representa para si uma volta ao tempo de juíza, quando esperava 

ansiosamente o dia em que tal evento aconteceria para ver se havia 

conseguido melhora em relação aos períodos anteriores. Passou a palavra ao 

Secretário da Corregedoria para a apresentação dos dados, ao tempo em que 

salientou a possibilidade de intervenção dos presentes, a qualquer momento. 

Com a palavra, o Secretário complementou as palavras da Corregedora em 

exercício, ser a correição o momento propício para uma exposição do 

panorama geral da Unidade, lembrando tratar-se de uma obrigação legal e 

regimental do corregedor. Mencionou que a correição virtual é vedada pela 

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

- CGJT, mas que o Ministro Corregedor, em face da pandemia, não somente 

está estimulando a sua utilização pelas corregedorias regionais, como cogita 

adotá-la para as correições da CGJT, de forma a não comprometer o 
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cronograma anual de correições. Esclareceu que, sobre os dados trabalhados 

pela Corregedoria Regional, é feita uma análise sistêmica, contextualizada e 

ampla, de maneira a traçar-se um perfil do desenvolvimento das atividades 

da Unidade nos 12 meses anteriores à correição, contemplando, assim, todos 

os períodos de trabalho durante cada exercício. Acrescentou que essa análise 

é feita de forma comparada levando-se em consideração situações anteriores 

e o desempenho atual da Vara em relação a si e às demais unidades. 

Analisando-se os indicadores, inicialmente, exibiu-se a quantidade de 

processos recebidos e solucionados, mês a mês, observando-se uma queda a 

partir do mês de novembro, passando pelo recesso, férias dos advogados e 

emendando, a partir de meados de março, com os efeitos da quarentena 

decorrente da pandemia, resultando em um represamento no recebimento de 

processos, o que implicou na redução da solução de processos. Destarte, o IPJ 

ostentou 95,4%, dentro da tendência geral da Região que foi de solucionar 

menos processos do que o número que se recebeu, sendo ligeiramente 

melhor que os 91% da média regional. Em números absolutos a Vara recebeu, 

no período correicional, 1.110 processos, quando eram 1.106 no período 

anterior, e solucionou 1.059, quando eram 1.221 na correição passada. 

Creditou essa ocorrência à suspensão das audiências, seja por força do 

recesso, seja por força da pandemia, o que tem sido uma tendência verificada 

na maioria das unidades do Regional. Pontuou que a audiência é o que faz 

pulsar as atividades de uma vara, e que, havendo a sua suspensão, ocorre 

uma espécie de letargia no fluxo que se reflete na solução dos processos, 

havendo prejuízo direto, por exemplo, na conciliação. Observou-se, desta 

feita, um aumento na taxa de congestionamento da pauta e da fase de 

conhecimento, passando a primeira de 17 para 26%, enquanto que a média 
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das varas da capital, para o mesmo índice, passou de 20 para 34%. 

Conquanto tenha aumentado, ainda está abaixo da média da capital. O Juiz 

Substituto Nilton Beltrão observou que, apesar de tudo, vê como um dado 

positivo, uma vez que a 5ª VT é a número um em resolução de processos, 

mesmo tendo um passivo menor. Constatou que há uma boa produtividade 

em comparação com as demais. O Secretário da Corregedoria comentou que 

a taxa de congestionamento, em quase 40%, não é problema único da 5ª VT 

uma vez que houve um crescimento nesse indicador em todo o Regional, 

sendo a média regional de 39%. Travou-se na ocasião uma discussão e análise 

sobre esses dados, concluindo-se que o passivo seria menor se não se levasse 

em consideração o passivo anterior. Quando se compara com a correição 

anterior, verifica-se um aumento generalizado (em quase todas as varas) na 

taxa de congestionamento por força do represamento das audiências. 

Represados o recebimento e a solução, somente o retorno das audiências de 

instrução aos patamares de costume poderia derrubar esse passivo, mas para 

tanto se necessita da colaboração dos advogados pelo fato de que muitos não 

se sentem à vontade para a realização dessas pautas. Disse o Juiz substituto 

que já se normalizou a quantidade de audiências iniciais e do sumaríssimo, 

realizadas por videoconferência, e que o mesmo, infelizmente, não tem 

acontecido com as instruções, sendo estas raramente requeridas pelos 

advogados, em face da falta de segurança sanitária ou problemas de 

acessibilidade digital. A Desembargadora Corregedora em Exercício solicitou 

maiores esclarecimentos a respeito do falado represamento. Demonstrou o 

Secretário da Corregedoria a queda generalizada havida, tanto na solução 

quanto no recebimento de processos, lembrando que as varas já vinham 

recebendo menos processos desde a reforma trabalhista de 2017. Comentou o 
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Juiz Substituto que essa diminuição a partir de novembro, englobando 

dezembro e janeiro, também foi questionada pelo Ministro Corregedor-Geral. 

Esclareceu-se que é uma questão peculiar do final de ano e início, havendo o 

recesso e férias dos advogados. A Dra. Bianca Calaça falou que em novembro 

o recebimento de processos é maior do que as soluções pelo fato de só haver 

um juiz na unidade, já que o outro está de férias, e que isso vai acontecer 

naturalmente todas as vezes quando a Vara tiver um juiz a menos. Acredita 

que, levando-se isso em consideração, a Unidade está bem e essa questão 

justificada. O tempo médio verificado entre o ajuizamento e a solução do 

processo (TMDP) passou de 146 para 127 dias, para o rito ordinário, 

enquanto que, para o rito sumaríssimo, o tempo médio passou de 81 para 69 

dias. O prazo médio para a prolação de sentenças encontra-se em 

satisfatórios 10 dias para o rito sumaríssimo e 11 dias para o ordinário. O 

percentual de sentenças líquidas na Unidade foi de 84,2%, o 2º melhor entre 

as Varas da capital. A média regional foi em torno de 78%. O Secretário da 

Corregedoria enalteceu o histórico positivo da Região no que respeita ao 

proferimento de sentenças líquidas, celebrando que os juízes já incutiram a 

cultura de prolação desse tipo de sentenças, tratando-se de fruto de um 

trabalho incessante da Corregedoria, que remonta a quase uma década, e q, 

cujos frutos vêm sendo colhido ano a ano, graças à postura positiva de 

magistrados e assistentes de cálculo. Em seguida foi apresentado um quadro 

contendo incidentes pendentes na fase de conhecimento. No momento, a 

Corregedora em Exercício manifestou o seu apelo para que o juízo dedique 

parte do seu tempo para a resolução de impropriedades de movimentação 

nos incidentes, quando detectados. Quanto à fase de execução, observou-se 

um índice de execução de 172,1%, fruto da razão entre 527 execuções 
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iniciadas e 907 execuções baixadas, o que representa uma baixa percentual de 

19,5% do resíduo. A Vara apresentou Taxa de Congestionamento na Fase de 

Execução de 80,5%, um pouco melhor que a média do Regional, que ficou 

por volta de 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 nesse índice, 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 que estão listados e 

acessíveis em página da web do TST, bem como no próprio PJe, Processo 

Judicial Eletrônico. Comentou o Juiz Substituto, Nilton Beltrão, que a 5ª VT 

de Maceió foi a unidade que mais produziu na capital. O Secretário da 

Corregedoria reconheceu que a vara se saiu bem na execução, seja quanto ao 

número de baixas, seja quanto à comparação com o acervo de execução. 

Reforçou que a ideia de se medir a gestão da execução dessa maneira é no 

sentido de baixar o maior número possível de processos em relação ao 

acervo, sendo esse o grande objetivo. A Assistente de Juiz, servidora 

Christiana Moura Paes Vianna, indagou a quem deveria pedir auxílio em 

caso de dúvidas e problemas relacionados à utilização dos convênios, tendo o 

Secretário da Corregedoria falado que deveriam as dúvidas ser 

encaminhadas à Secretaria da Corregedoria, para resolvê-las ou para 

encaminhá-las a quem possa fazê-lo. Em seguida, o Secretário da 

Corregedoria discorreu sobre os dados referentes à força de trabalho efetiva, 

taxa de absenteísmo e o efeito das ausências na produtividade da Unidade, 

observando que a Vara teve, ao longo do exercício, um índice de absenteísmo 
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de 2,9%, o que equivale ao afastamento de um servidor por 81 dias. A média 

regional foi de 4,5%. A seguir foi exibido um quadro referente à 

produtividade das unidades durante a pandemia, esclarecendo-se não tratar 

de medida de efetividade mas uma forma de demonstrar que se está 

trabalhando e muito nesse período de pandemia, não tendo a Justiça do 

Trabalho parado, dando uma panorâmica da situação atual. O Dr. Carlos 

Hidalgo solicitou que houvesse maior celeridade quanto à remessa dos 

processos para conciliação no Cejusc, mas pontuou que alguns juízes 

parecem não gostar que os processos sejam remetidos, e reconhece que o 

setor funciona muito bem e rápido quando as partes estão alinhadas. A Juíza 

Bianca Calaça explicou que a Vara normalmente não manda processos de 

conhecimento, fazendo as suas conciliações. Para o Cejusc, normalmente, são 

enviados os processos de execução, complementou. Falando sobre as 

estatísticas desse setor, a Juíza Titular, Dra. Ana Cristina, explicou que ainda 

não há uma extração específica de dados do Cejusc ou da CAE, com toda a 

movimentação sendo contabilizada para as varas. Disse não ver problema 

quanto a isso, mas afirmou que tanto o Cejusc quanto a CAE fazem sua 

própria estatística. Acrescentou o Secretário da Corregedoria que a atual crise 

sanitária e econômica tem funcionado como desestimulante para as 

conciliações. O Dr. Carlos Sampaio questionou quais eram os maiores 

litigantes da Vara, tendo o Secretário respondido que os que eram levados 

em conta para a respectiva meta eram os de toda a Região, não sendo 

considerados os maiores litigantes de cada unidade. No que tange ao 

cumprimento das metas institucionais, especialmente em relação ao Índice de 

Atendimento às Metas – IAM, observou-se que a Vara alcançou 39 pontos, 

dos 51 possíveis, conforme estabelecido pelo CSJT, tendo cumprido, 
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integralmente, 5 das 7 metas, pontuando em 80% da meta da execução e não 

pontuando, apenas, quanto à das conciliações, posicionando-se a vara, no 

momento, na 12ª colocação entre as unidades do Regional. A seguir, o 

Secretário traçou um panorama descritivo acerca da ferramenta iGest - Índice 

Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho, recordando ser 

um referencial numérico que sintetiza diversos mesoindicadores, a saber, 

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

Trabalho, os quais são compostos por 13 indicadores construídos com base 

em 17 variáveis. Lembrou, ainda, que os dados utilizados são retirados do 

Sistema e-Gestão, compilados dos 12 meses anteriores à correição, 

atualizados trimestralmente pelo e-Gestão, embora a Secretaria da 

Corregedoria Regional o faça mensalmente. Expostos os dados, a Vara 

apareceu ocupando o quartil das unidades com desempenho intermediário, 

posicionando-se em 14º lugar. A Desembargadora Corregedora em Exercício 

comentou que os dados expostos foram muito esclarecedores e de grande 

utilidade, representando uma boa ajuda aos gestores. Em seguida, concedeu 

a palavra aos presentes. O advogado Carlos Sampaio saudou todos os 

presentes, servidores, advogados e a equipe da Corregedoria. Disse conhecer 

a Justiça do Trabalho desde quando ainda funcionava na Praça do Centenário 

e, portanto, conhece as suas virtudes e as suas dificuldades. Disse que há 

muitos advogados participativos, incluindo-se entre estes, e que gostam de 

colaborar. Prosseguiu falando que a Vara não teve um acervo de processos 

muito volumosos como as três mais antigas, mas disse recordar de uma ação 

coletiva da CNEC que foi toda concentrada na Unidade e que graças à 

competência da Dra. Ana Cristina, foi conciliada. Elogiou a servidora do 

protocolo, dizendo que este setor representa a cara da Vara, estando sempre 
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disposta a orientar as partes, quando não consegue resolver ou encaminhar 

de imediato os problemas apresentados. É a porta de acesso, asseverou. 

Elogiou os três magistrados presentes à Correição, dizendo serem muito 

acessíveis. Elogiou as assistentes, bem como toda equipe, reputando como 

muito boa. Citou nominalmente cada um dos servidores. Comentou as 

dificuldades das execuções, em face dos problemas econômicos, agravados 

na pandemia, e a dificuldade técnica de muitos reclamantes para a realização 

das audiências telepresenciais. Acredita que esse será o futuro, independente 

do término da pandemia. Elogiou a presteza da Vara em responder os e-

mails encaminhados. Disse que são analisados e de pronto respondidos. 

Reforçou ter sempre tido um diálogo muito bom com os Juízes e servidores 

da Unidade. Saudou todos os integrantes da Corregedoria. A Corregedora 

em Exercício agradeceu os comentários elogiosos, acreditando que a equipe 

se sinta tão satisfeita quanto ela ficou. A Juíza Substituta, Dra. Bianca Calaça 

saudou a todos disse da sua felicidade em encontrá-los, ainda que em um 

novo momento. Avaliou como muito proveitosa a correição nesse modelo, 

dizendo que o formato favorece à melhor compreensão dos dados. Em 

relação ao uso das ferramentas de pesquisa patrimonial ressaltou que 

algumas delas não ficam à disposição da Vara, estando restritas à CAE – 

Coordenadoria de Apoio às Execuções, exemplificando o caso do CAGED. 

Disse que não há dificuldade em adesão, por parte da Unidade, mas algumas 

situações da execução não dependem apenas desse trabalho. Sobre a 

produtividade na quarentena, ponderou que as varas que tiverem mais 

acúmulo terão obviamente uma movimentação maior. Uma vara mais 

equilibrada, com menor resíduo, terá uma menor produtividade. Falou do 

seu caso pessoal, alegando ter, no momento, apenas dois processos prontos 
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para julgamento. Por fim, registrou seu agradecimento à toda a equipe da 5ª 

vara, dizendo que é muito dedicada e atende com presteza e da melhor 

maneira possível as partes e os advogados, inclusive tendo procurado ajudar 

aquelas com dificuldade nesse momento, desdobrando-se para oferecer a 

melhor prestação jurisdicional possível. A Corregedora em Exercício indagou 

da possibilidade de se fazer a captação de dados por cada juiz. O Secretário 

da Corregedoria explicou que tem buscado evitar, para efeito didático da 

apresentação de dados, o excesso de informações, focando nos pontos mais 

importantes. Entretanto, disse que o que for possível extrair de forma 

individualizada, poderá colocar à disposição dos magistrados, mediante 

solicitação, como já é feito, complementando que o Dr. Nilton Beltrão tem 

trazido algumas demandas desse tipo e tem sido atendido. A Dra. Bianca 

Calaça disse que irá encaminhar solicitação posterior. A Juíza Titular, Dra. 

Ana Cristina Magalhães Barbosa, saudou a todos, desejando saúde e paz. 

Disse que está muito satisfeita em ver que, mesmo com o seu parcial 

afastamento para assumir outras atribuições dentro do Regional, os 

substitutos têm tocado o barco divinamente, explicitando o sucesso em 

solução de processos na fase de conhecimento e em prolação de sentenças 

líquidas, além do bom desempenho na baixa de processos em execução. 

Elogiou toda a equipe pelo zelo no cumprimento de suas obrigações, ao 

passo que comunicou estar fazendo um estudo conjuntamente com o Diretor 

da Secretaria Judiciária e  com o Assessor de Planejamento porque está 

descobrindo o que julgou furos em procedimentos adotados na Região. 

Explicou a redundância de que na 5ª Vara o processo só termina quando 

acaba, a respeito de esgotar todas as possibilidades para uma solução efetiva, 

e complementou que se não tivesse tanta insistência nisso poderia ter um 
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resultado estatístico melhor. Tenta-se a todo custo efetivar a prestação 

jurisdicional, com reiteradas retiradas do processo do arquivo provisório, não 

abraçando, por exemplo, a utilização do instituto da prescrição intercorrente, 

a despeito de isso não beneficiar estatisticamente a Unidade. Quanto ao 

iGest, disse que tem feito um acompanhamento. Lamentou algumas 

limitações, exemplificando que com um único calculista e havendo a 

priorização da prolação de sentenças líquidas, a execução se ressente. 

Prometeu buscar o equilíbrio nessa fase, afirmando que para cada execução 

antiga, buscaria baixar também uma mais recente, de forma a se contornar e 

otimizar a contagem de tempo e a taxa de congestionamento nessa fase, 

dizendo sobre a dinâmica dos indicadores estatísticos que, por vezes, 

algumas questões estão ligadas à inteligência e não somente à movimentação. 

O foco será sempre o Regional, assegurou. Por fim agradeceu a gentileza e a 

elegância com que a Corregedoria apresenta os dados, não vendo como 

reprimenda, mas como estímulo. Saudou a Desembargadora Presidente e 

Corregedora em Exercício, bem como advogados e servidores. Reforçou que 

procuram e procurarão sempre fazer o melhor, no esforço para que a Justiça 

do Trabalho permaneça como sempre foi.  O Juiz Substituto Nilton Beltrão 

saudou todos, externando o seu agradecimento pelo trabalho desempenhado 

pela equipe da Vara. Sobre os números, disse que era um amante das 

estatísticas, prezando muito por eles. Corroborou a posição da Dra. Ana 

Cristina de que a apresentação mostrou dados muito bons, à exceção da 

conciliação. Solidarizou-se com a solicitação da Dra. Bianca de que haja 

fornecimento de dados individualizados, por terminação numérica (pares e 

ímpares) para a obtenção de subsídios que possam levá-lo a ver como se 

pode melhorar a prestação jurisdicional. Afirmou que os dados denotam o 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição –  5ª Vara do Trabalho de Maceió                        f. 12 
 

ATA CORREICIONAL 2020 5ªVT 

comprometimento dos servidores e da Vara como um todo. Falou que busca 

sempre a equipe, com demandas constantes, no sentido de melhorar a 

efetividade. Meta não é objetivo, mas consequência do trabalho. Elogiou o 

trabalho do calculista Nivaldo Bezerra, que sempre prioriza atender aos 

juízes para a liquidação das sentenças, o que demonstra que há toda uma 

equipe trabalhando, atendendo, repassando e esse trabalho orquestrado tem 

colhido bons resultados. Disse falar em tom de uma possível despedida, 

voltando a agradecer a todos, fazendo uma menção à então servidora do 

gabinete Lívia, hoje juíza em São Paulo, que muito contribuiu para a 

obtenção desses números. Agradeceu a cordialidade dos advogados, de certa 

forma dividindo as atividades jurisdicionais. A Desembargadora 

Corregedora em Exercício disse que, antes de encerrar, gostaria de 

parabenizar a todo os servidores da Vara pelos bons serviços prestados. 

Nada disse ter a acrescentar além do agradecimento e reconhecimento desse 

trabalho realizado. A Corregedoria, mostra onde falhamos, onde precisamos 

melhorar, de forma que possamos descobrir juntos como realizar o trabalho 

da melhor maneira, ponderou. Quanto às metas, disse que estas são cobradas 

para o Regional e por isso a necessidade do compartilhamento dessa 

cobrança. Sobre as audiências de instrução, informou que serão revistas, no 

momento oportuno, com a disponibilização de um lugar mais seguro, 

conforme planejamento já realizado.  

1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. A 5ª 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 1.110 
2 Processos resolvidos 1.059 
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EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 527 
5 Execuções Baixadas 907 

 

2. PRODUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO:  
 

 
 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição –  5ª Vara do Trabalho de Maceió                        f. 14 
 

ATA CORREICIONAL 2020 5ªVT 

 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição –  5ª Vara do Trabalho de Maceió                        f. 15 
 

ATA CORREICIONAL 2020 5ªVT 

 

3. AUDIÊNCIAS:  
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A Vara, em seu período normal de atuação, realizou audiências em 4 dias por 

semana. No momento, diante da pandemia, os juízes estão sempre 

disponíveis para as partes e advogados nos dias das audiências, podendo os 

interessados adentrar nas salas virtuais, ou por comunicação com a vara 

(telefone ou e-mail) para agendamento. Em correição realizada neste 

Regional, no período de 10 a 14/02 do corrente ano, o Exmo Ministro 

Corregedor-Geral fez lembrar a necessidade da presença física do magistrado 

na vara, não apenas para a realização de audiências, mas, inclusive, para 

atendimento de partes e advogados. Revela-se, portanto, a necessidade de o 

magistrado estabelecer um  horário para este fim, diferente dos destinados à 

realização de audiências, devendo dar ampla publicidade desse horário, para 

conhecimento prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional. A 

Corregedoria editará Recomendação com relação a forma desse atendimento 

com a utilização de videocoferência, durante  o perríodo da Pandemia. 

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, a Corregedora 

Regional em Exercício para o uso mais intensivo desses instrumentos de 

pesquisa, os 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 acessadas diretamente no PJe, em 
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“Relatórios do GIGS”, clicando no símbolo de nuvem “Ferramentas 

eletrônicas”. Link: https://pje.trt19.jus.br/pjekz/gigs/relatorios/atividades. 

 

6. PROCESSOS EXAMINADOS: Foram tomados para análise 12 processos. 

A saber: 

0190200-91.2003.5.19.0005 0000676-50.2018.5.19.0005 0001177-04.2018.5.19.0005 
0000901-46.2013.5.19.0005 0000650-86.2017.5.19.0005 0000351-75.2018.5.19.0005 
0155500-94.2000.5.19.0005 0000779-62.2015.5.19.0005 0001602-70.2014.5.19.0005 
0253700-44.1997.5.19.0005 0210000-47.1999.5.19.0005 0001647-06.2016.5.19.0005 

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

conforme orientação feita pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho nas 

duas últimas correições realizadas neste Regional. Dos processos analisados 

com determinação de arquivamento definitivo, foi verificada a 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 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição –  5ª Vara do Trabalho de Maceió                        f. 21 
 

ATA CORREICIONAL 2020 5ªVT 

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. 

 

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 5ª Vara do Trabalho de 

Maceió os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Vanessa Agra Barros  Diretora de Vara Efetivo 
2 Ângela Christina Bezerra Lins Assistente Efetivo 
3 Christiana Moura Paes Vianna Assistente de Juiz II Efetivo 
4 Danielle Santa Rita Canuto Secretária de Audiência II Efetivo 
5 Delmer Chagas Febronio Alves Assistente Efetivo 
6 Elivaldo Pereira da Silva  Efetivo 
7 Isabelle Marie Regis Ferreira  Assistente de Juiz I Efetivo 
8 Luciana  Marques Beserra Valente  Assistente Requisitada 
9 Lucilandia Batista Sales  Assistente de Diretor Efetivo 
10 Nivaldo Bezerra Queiroz  Calculista I Efetivo 
11 Patrícia Crisóstomo dos Santos  Secretária de Audiência I Efetivo 
12 Steves Lucas Barbosa  Assistente de Serviço Efetivo 
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11. RECOMENDAÇÕES: Em virtude do que se constatou ao longo da 

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

Desembargadora Presidente e Corregedora Regional em Exercício fez 

registrar as seguintes recomendações: A) que os magistrados adotem um dia 

ou horário diferente dos destinados às audiências, para que possa estar 

disponível às partes e advogados, fazendo constar essa informação no átrio 

da Vara, em local acessível para conhecimento de todos. A Corregedoria 

editará Recomendação disciplinando a forma desse atendimento com a 

utilização de videocoferência, durante o perríodo da Pandemia; 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);  C) considerando orientação contida na 

Ata da Correição Ordinária realizada neste Regional, no período de 10 a 14 

de fevereiro do corrente ano, pelo Exmo Ministro Corregedor-Geral da 

Justiça do Trabalho,  recomenda-se: C1) observância dos termos do artigo 119 

da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho, no sentido de que a extinção da execução se dá pela verificação de 

uma das hipóteses contempladas nos incisos II, III, IV e V do artigo 924 do 

Código de Processo Civil; C2) obediência aos termos do artigo 2º da Instrução 

Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir segurança 

jurídica aos jurisdicionados, quando da adoção da prescrição intercorrente;  

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

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, recomenda : D1) que no controle 
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de admissibilidade dos recursos sejam observadas as disposições contidas no 

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

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

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

execução; E) que seja adotado na rotina da Vara o uso mais intensivo  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, a Exma. Desmbargadora Corregedora em 

Exercício cumprimentou, pela condução dos trabalhos, a Juíza Titular, Dra. 

Ana Cristina Magalhães Barbosa, os Juízes Substitutos, Dra. Bianca Tenório 

Calaça e Dr. Nilton Beltrão de Albuquerque Júnior. Em seguida, parabenizou 

a Diretora de Secretaria, Dra. Dra. Vanessa Agra Barros, e os demais 

servidores que integram a Unidade, pela dedicação e zelo no desempenho de 

suas atividades funcionais. Nada mais havendo a tratar, a Excelentíssima Sra. 

Desembargadora Presidente e Corregedora em Exercício encerrou os 

trabalhos, nesta data, deixando assinalado o prazo de 10 dias, a contar do 

recebimento da respectiva Ata de Correição, para a Vara, querendo, oferecer 

suas considerações, bem como para que seja a presente ata, por igual prazo, 

afixada no seu átrio. E, para constar, lavrou-se a presente, que vai 

devidamente assinada, na forma da lei. 

 
 
 
 

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA 
Desembargadora Presidente e   

Corregedora em Exercício  
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AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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