
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
 

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA 10ª VARA DO 
TRABALHO DE MACEIÓ 

- ANO 2020 - 

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

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do Corona Vírus, foi realizada Correição Ordinária na 10ª 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, bem 

como 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. Alonso Cavalcante da A. Filho, Juiz Titular da Vara, o Dr. 

Cícero Alânio Tenório de Melo, Juiz Substituto, o Diretor de Secretaria, Dr. 

Diogo André de Siqueira Souza, e os demais servidores. Também presentes à 

sala virtual de correição, os advogados Carlos Henrique Sampaio, 

representando a AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de 

Alagoas  e o Dr. Carlos Hidalgo representando a OAB/AL. O Edital de 

Correição Ordinária divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, 

em 29 de lulho de 2020, na página 2, tornou pública a Correição Ordinária. A 

Excelentíssima Desembargadora Corregedora iniciou a Sessão Solene 

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

dizendo que a sua mensagem para esse momento é de que a correição não 
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vem dotada da intenção de punição, mas, principalmente, do intuito de 

orientação para que os juízes e servidores, através do acompanhamento da 

sua movimentação processual, percebam em suas unidades o que está bom e 

o que pode ser melhorado, sob o prisma predominantemente pedagógico, 

para que tenham a noção proporcionada por um olhar externo, de forma a 

melhor orientar a realização do seu trabalho, de maneira parceira, bem como 

demonstrar o fluxo processual, com o fito de ofertar a melhor prestação 

jurisdicional possível e ainda promover a interação com a administração do 

Tribunal. Em seguida, passou a palavra ao Secretário da Corregedoria para a 

exposição dos dados. Este iniciou a sua fala complementando a afirmação da 

Corregedora, no sentido de que a correição não tem uma finalidade 

inquisitória e nem a função de apontar erros com um dedo acusatório. Tenta 

sim diagnosticar o cerne dos problemas existentes, buscando caminhos para 

atacá-los, de forma que se possa encontrar a melhor solução. A fórmula 

adotada é encontrar, mensurar e procurar melhorar os pontos afetados, 

sendo os indicadores estatísticos a melhor maneira de fazer esse estudo, 

colhendo-se remotamente os dados extraídos predominantemente do Sistema 

e-Gestão, de onde são compilados para análise comparativa interna e externa, 

de forma a se observar a regularidade do fluxo das atividades da Unidade. 

Em seguida enumerou a sequência dos trabalhos, iniciando com a avaliação 

dos indicadores processuais da fase de conhecimento, de execução, das metas 

do Poder Judiciário, finalizando com a análise do iGest - Índice Nacional de 

Gestão de Desempenho. Comentando sobre a movimentação processual, 

ficou evidenciada uma tendência de diminuição de processos recebidos e 

solucionados, com uma predominância dos primeiros sobre os segundos. 

Atribuiu a mencionada queda à interferência das consequências da 

pandemia, resultando em mais processos recebidos do que solucionados. 
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Resumiu, que nesse sentido, apenas seis varas estão conseguindo julgar mais 

processos do que receberam, o que já se considera uma evolução, pois eram 

apenas quatro no mês anterior à Correição. Destarte, a 10ª VT, ao longo do 

período correicional, recebeu 1.104 processos e solucionou 917, obtendo um 

IPJ - Índice de Processos Julgados de 83,1%, 3º pior desempenho, abaixo da 

média regional de 90,2%. A Taxa de Congestionamento de Pauta, que era de 

24%, passou para 40%, situando-se ainda acima da média das Varas da 

capital (36%) e do interior (28%). A Taxa de Congestionamento na fase de 

conhecimento por sua vez, subiu de 36,3 para 51%, acima, portanto, da Média 

Regional que foi de 40,5%, sendo a quarta mais dilatada de toda a Região. 

Evidenciou-se que o problema a se enfrentar na fase de conhecimento está 

relacionado ao julgamento de processos, mormente em face de a Vara ter um 

histórico de acervo de processos elevado, havendo cerca de 940 pendentes de 

baixa na fase de conhecimento, sendo o quarto maior resíduo do Tribunal e 

terceiro maior da capital. O Tempo Médio de Duração do Processo - TMDP, 

conquanto tenha apresentado uma leve melhora em relação ao período 

passado, encontra-se ainda elevado, passando de 298 para 243 dias, para o 

rito ordinário, e ostentando 112 dias para o rito sumaríssimo. O Prazo Médio 

de Prolação de Sentenças passou de 54 para 40 dias, contados desde a 

conclusão, para o rito sumaríssimo, e 52 para 45 dias, para o rito ordinário. O 

prazo de prolação de sentenças do Juiz Titular, por sua vez, foi, 

respectivamente, de 12 e 13 dias corridos, para os ritos sumaríssimo e 

ordinário, inseridos, portanto, com folga, no parâmetro dos 30 dias úteis. Já o 

desempenho na prolação de sentenças líquidas, que era de 70,2%, diminuiu 

em dois pontos percentuais, ficando em 68,2, ainda abaixo da média 

Regional, que é de 77,8%, sendo o menor percentual dentre as varas da 

capital. Em seguida foi apresentado um quadro contendo incidentes 
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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, mediante o encaminhamento de relação a esse 

fim destinada. O Diretor de Secretaria disse que está, no momento, com o 

relatório em mãos, e já verificou inconsistências, havendo, por exemplo, um 

processo lançado cinco vezes. O Secretário da Corregedoria pontuou que a 

ideia é justamente essa, entender o relatório e sanear o que for possível. No 

que se refere aos dados da fase de execução, percebeu-se que a 10ª Vara do 

Trabalho apresentou índice de execução no percentual de 90,3%, menor do 

que o índice de 125,3% da correição anterior, e do que a média do Regional, 

que alcançou 116%. Nesse período, a Vara iniciou 764 execuções (foram 604 

processos na correição passada) e baixou 690 (foram 757 na última correição). 

O Juiz Titular, Dr. Alonso Cavalcante Filho, fez questão de registrar a sua 

discordância com esse índice, por representar o que chamou de uma injustiça 

numérica percentual. Tanto que afirmou ter resolvido mais processos do que 

algumas unidades que obtiveram índice maior. Disse servir como um 

estímulo negativo, incentivando a que se iniciem menos execuções, de forma 

a ser possível manipulá-lo de forma negativa. Reforçou ser um critério 

injusto em termos de efetividade e de justiça por não revelar o trabalho da 

unidade, apenas comparar execuções iniciadas com as baixadas, 

independente do volume processual que representem. A Desembargadora 

Corregedora fez ver que tais indicadores são cobrados do Regional pelos 

Tribunais Superiores como uma das metas, não podendo esquivar-se de fazer 

tal mensuração. Explicou não se tratar de procedimento específico destinado 

à unidade A ou B, mas procedimento genérico e extensivo a todas as 
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unidades do Regional, inclusive ao Tribunal como um todo, por força de 

determinação superior. Afirmou o Secretário da Corregedoria que razão 

assiste ao Magistrado quanto à sua inconformidade com a injustiça desse 

índice específico, para efeito de efetividade, afirmando que a Corregedoria, 

para aferir a gestão dos processos em execução, o percentual da quantidade 

de execuções baixadas em relação ao resíduo da unidade. Assim, no caso, a 

10ª Vara baixou 14,5% do seu acervo de execuções no período (terceiro 

melhor desempenho das varas da capital), fato positivo e que sim, traduz 

efetividade, ressaltou. No entanto, destacou que o resíduo da unidade é de 

4.052 processos, 4º maior da Região, montando em quase 8% do resíduo total 

de execução do Regional (53.406 processos), o que enseja uma atuação mais 

direta e focada para diminuí-lo. A Taxa de Congestionamento encontrada na 

fase de execução foi de 85,45%, quase a mesma do período anterior, situando-

se também próxima à média da região que se encontra em quase 84%. O 

Secretário da Corregedoria ressaltou a importância da contextualização para 

a compreensão de alguns indicadores das unidades. Relembrou que a 

despeito das providências que foram adotadas na região para a melhoria da 

qualidade das informações das movimentações processuais, incluindo a 

utilização do Cadastro de Conhecimento Liquidação e Execução – CCLE, 

mutirões, dentre outras, mesmo tendo havido evolução nesse indicador, com 

baixa de cerca de dez pontos percentuais, ainda trata-se do maior gargalo do 

Tribunal, sendo a 19ª Região a que apresenta pior colocação nesse quesito 

dentre todos os Regionais Trabalhistas do país. O Juiz Titular comentou 

entender o contexto e que não está questionando a correição. Complementou 

dizendo que tem feito um esforço grande para fazer o melhor e assim obter 

também o reconhecimento. Esta é a terceira melhor vara que atuou para 

baixar o resíduo, prosseguiu. Estamos e vamos continuar nos empenhando, 
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afirmou. A Desembargadora Corregedora reafirmou a necessidade de se 

trabalhar em cima do que se é exigido. O nosso “Calcanhar de Aquiles” é a 

execução. Somos o último Tribunal no país nesse aspecto e somos chamados 

à atenção toda correição do TST. Precisamos nos unir para ajudar a colocar a 

instituição no patamar que ela merece ser colocada, o que só será possível 

com a colaboração de todos. O resultado do trabalho é nosso, é coletivo. Não 

é de ninguém individualmente. Vivemos em um estado muito pobre e que 

precisa que estejamos juntos para melhorar a prestação jurisdicional e assim 

dar o nosso melhor para a diminuição do sofrimento dos mais carentes, 

asseverou. A 10ª Vara é uma das mais novas da capital, não se podendo 

estabelecer um parâmetro de comparação, no tocante a resíduo de execuções, 

com a 1ª Vara, por exemplo, a mais antiga. Alertou para que se perceba que 

há condições de trabalho suficientes para a Vara melhore sua situação. 

Falando novamente sobre a correição, disse que é uma maneira de se 

demonstrar como estamos de fato. Há uma razão objetiva para a apuração 

desses indicadores. O Secretário da Corregedoria reafirmou que consiste 

nisso a ideia pedagógica inserida na correição: trazer o número, discutir e 

buscar os pontos que podem ser aperfeiçoados. E esse é um dado que, de 

fato, precisa ser melhorado, o que fica evidenciado de forma contundente 

pela análise do iGest, especialmente no que tange ao acervo, produtividade, 

repercutindo também na celeridade. Mostrou um quadro exibindo as 

pendências no julgamento de incidentes na fase de liquidação e execução, 

repetindo a mesma orientação dispensada aos incidentes e pendências da 

fase de conhecimento. Apresentou um quadro dos trabalhos efetuados 

durante a pandemia, usando como parâmetro a quantidade de movimentos 

processuais, ficando demonstrado não ter havido paralisação nos trabalhos 

das unidades nesse período. O gráfico de evolução do trabalho nesse período 
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configurou-se com uma curva ascendente a partir de junho. A força de 

trabalho efetiva apresentou-se com um índice de absenteísmo de 2,9%, índice 

melhor que os 4,6% do período anterior, o que equivale ao afastamento de 

um servidor por 84 dias durante o período correicional de 12 meses (na 

correição anterior foram verificados 136 dias de afastamento). A média do 

Regional foi de 4,3%. No que tange aos dados referentes ao desempenho da 

Vara em cada uma das metas institucionais estabelecidas pelo Plano 

Estratégico da Justiça do Trabalho, conforme disposto na Resolução n.º 

145/2014, do CSJT, constatou-se que a unidade obteve a pontuação integral 

em três metas, o cumprimento parcial de 90% da meta referente aos 

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

índice de conciliação e de execução, atingindo assim 36 pontos, superando 34 

pontos que é o número mínimo para consignar uma pontuação no Índice de 

Alcance de Metas, mas ficando abaixo dos 51 pontos possíveis, alcançando 

desta feita a 14ª colocação. O Diretor de Secretaria informou que a meta dos 

processos antigos está sendo acompanhada e certamente será cumprida ao 

final do exercício. Durante a explanação sobre as ações coletivas, lembrou o 

Juiz Titular que julgou um processo em que teve que analisar todas as NR 

pertinentes, o que fez com que se levasse um grande tempo para o seu 

julgamento. O Secretário da Corregedoria falou que esses processos são 

geralmente muito complexos. No que se refere à meta de conciliação, 

reportou a dificuldade em cumpri-la, notadamente pelo momento econômico 

atual, aliado à dificuldade de realização das audiências de instrução. 

Lembrou que até muito recentemente o Tribunal foi octacampeão nacional 

em acordos, o que por si já representava uma dificuldade para conseguir uma 

melhora ou mesmo uma manutenção, até que foi instituída uma cláusula de 

barreira de 45%. A meta dos processos julgados também está sendo 
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seriamente afetada pela pandemia e pela situação econômica, chegando ao 

ponto de que apenas seis varas a estão cumprindo. Eram apenas quatro no 

mês anterior. Em seguida, foram apresentados os dados referentes ao iGest - 

Índice Nacional de Gestão de Desempenho, lembrando o Secretário que este 

índice consiste em uma ferramenta gerencial composta de 5 mesoindicadores, 

a saber: Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de Congestionamento e 

Força de Trabalho, mesoindicadores estes formados por 13 indicadores 

construídos com base em 17 variáveis, tendo por referencial de coleta de 

dados o sistema e-Gestão. A 10ª VT de Maceió encontra-se no terço que 

representa as unidades com o desempenho menos favorável, ficando em 20º 

lugar na Região. Durante a explanação ressaltou-se o impacto causado pelo 

acervo acima de 5.000 processos pendentes de baixa, em ambas as fases 

processuais, a alta idade média dos processos e o grande número de 

processos conclusos há mais de 30 dias, sem prolação de sentenças. O Juiz 

Substituto Cícero Alanio disse que está ciente desde a correição anterior e 

que vem atuando para resolver a situação do prazo dos processos pendentes 

de sentença. Reafirmou que o índice medido por percentual, por vezes, deixa 

transparecer um quantitativo alto de processos pendentes e que isso não 

corresponde à realidade. Explicando o percentual, disse o Secretário da 

Corregedoria que a ideia é mostrar aos gestores que isso causa impacto, a 

depender do universo analisado, e que o fornecimento das estatísticas é uma 

maneira de ajudar o olhar do gestor a encontrar como pode atuar para 

melhor o desempenho. Pequenas quantidades, em algumas situações, 

resultam em um percentual elevado, mas, no mesmo compasso, a sua solução 

vai resultar em um impacto percentual igualmente elevado, concordando 

com a colocação do magistrado de que o percentual não quer dizer 

quantidade. O Secretário da Corregedoria disse que as tabelas funcionam 
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como indicadores para serem utilizados de forma objetiva na gestão, 

possibilitando a identificação das situações que configurem gargalos, de 

forma a possibilitar a sua melhora. Lembrou que a avaliação externa é feita 

sobre o Regional e não sobre as varas individual e especificamente. Após as 

devidas explicações sobre a mecânica de funcionamento de alguns 

indicadores do iGest, especialmente acervo e celeridade, o Secretário 

encerrou a exposição. A Desembargadora Corregedora fez alguns 

questionamentos sobre o que poderia ser feito para a diminuição do tempo 

de duração do processo de conhecimento, em quantidade considerável, sem 

que houvesse prejuízo da liquidação, ou mesmo aumento do seu prazo, 

utilizando-se mecanismos de gestão que contornem a limitação do 

quantitativo de servidores, citando o exemplo do calculista, e se haveria uma 

necessária conexão entre a diminuição de um prazo e aumento do outro. 

Justificou sua preocupação em face de o Corregedor-Geral ter questionado e 

demonstrado efetivamente através de dados o fato de que apesar da 

diminuição das reclamações, por força da reforma trabalhista, a quantidade 

de sentenças também diminuiu em quantidade, aumentando o prazo para a 

sua prolatação. Em outras palavras, explicou, percebeu-se que houve uma 

diminuição na quantidade de reclamações, havendo também um aumento na 

celeridade, mas não na proporção esperada. Constatou que isso ocorreu na 

unidade correicionada. Exortou então que houvesse um grande empenho no 

atual momento, mesmo a despeito do advento da pandemia e da dificuldade 

existente para a realização de instruções, e aproveitando o fato dos processos 

entrarem em menor quantidade, como uma oportunidade para se deixar em 

dia o acervo atrasado, evitando-se que suceda como uma bola de neve. 

Reforçou que haverá uma cobrança externa. Manifestou o seu receio de que 

haja um grande aumento de demanda, à medida que a situação pandêmica 
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for normalizada, mormente porque serão oferecidas condições de maior 

segurança aos advogados para a realização das audiências. Disse estar 

bastante preocupada com o que considerou um grande déficit no 

proferimento de sentenças de conhecimento. No seu entender, pelo 

transcurso do prazo já deveria ter havido uma considerável diminuição de 

resíduo nesse período da pandemia. Repetiu a solicitação de um esforço 

maior nesse momento para se tirar o atraso das sentenças e dos embargos de 

declaração e à execução, verificando-se, inclusive, o lançamento da 

movimentação correta que solucione definitivamente as pendências. 

Enfatizou novamente a sua preocupação com as sentenças, seja pela 

quantidade, seja pelos prazos dilatados, esclarecendo que, na qualidade de 

gestora, não pode deixar de perceber, orientar e solicitar a correção de 

situações que possam comprometer a imagem do Tribunal e da Justiça como 

um todo. Crê que isso ajuda, uma vez que proferir as decisões dentro dos 

prazos previstos nas metas e dentro de critérios de razoabilidade dá um 

alento aos jurisdicionados. Reforçou a responsabilidade que cai sobre si ao 

gerir um Tribunal, fazendo-o com a consciência da grande importância que a 

instituição tem para a sociedade. Trata-se de uma obrigação, assegurou. 

Aconselhou que os gestores buscassem escutar os servidores, que dão ideias 

extraordinárias, reconheceu, e por tal motivo deverão ser ouvidos, para o 

compartilhamento de soluções e responsabilidades. Já naquilo que cabe 

preponderantemente ao magistrado, a exemplo da tramitação dentro de um 

tempo razoável de duração do processo, que procurem encontrar saídas e 

métodos de trabalho direcionados a esse objetivo. Afirmou contar com a 

colaboração de todos, parabenizando o trabalho de toda a equipe e 

obsevando que a quantidade de servidores lotados na unidade está dentro do 

previsto pelas normas regulamentadoras. Agradeceu e disse tratar-se de uma 
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constatação da qual não poderia furtar-se de falar, já que essa é também uma 

função da correição, explicou. Franqueou a palavra aos presentes. O Juiz 

Substituto, Cícero Alanio, disse que assumia para si a responsabilidade pelo 

atraso das sentenças de mérito, isentando por completo o Juiz Titular. 

Afirmou ter ciência de que o seu prazo não só não tem sido bom, mas que 

também está comprometendo o trabalho da Vara como um todo. Disse que 

nos últimos dias a sua produtividade se elevou, mas ainda é insuficiente e 

que trabalhará mais ainda para baixar os prazos. Quanto às outras 

pendências, acredita tratar-se de erros de movimentação e que a equipe irá 

investigá-los mediante a relação encaminhada. Agradeceu a toda a equipe, 

calculista, assistentes, e disse que da sua parte vai adotar mecanismos para 

regularizar os prazos das sentenças. Sobre a quantidade de audiências, falou 

que no início da pandemia, eram 4, 5 por dia e hoje já se chega ao número de 

10. Acredita que em breve a Unidade vai alcançar os níveis anteriores. 

Lamentou, entretanto, que nas audiências por videoconferência a qualidade 

das provas para as instruções não é a mesma das presenciais, mas crê que as 

coisas pouco a pouco irão se ajustando. A Desembargadora Corregedora 

enalteceu o posicionamento do substituto, por sua correção, e, mais ainda, 

por estar empenhado em colocar o seu trabalho em dia. Repetiu a sua 

preocupação e temor com o que virá no pós-pandemia, com uma possível 

demanda represada, e muitas reclamações com temas inéditos e que exigirão 

uma análise mais pormenorizada. Torce que os problemas atuais sejam 

resolvidos, ponderou. O Juiz Titular, Dr. Alonso Cavalcante Filho, disse que 

nada que foi dito causou-lhe algum tipo de dissabor, pois tem a noção de que 

precisamos cada vez mais nos compreender, como também ao papel de cada 

um. Corroborou que o papel da Corregedoria é fundamental no sentido de se 

melhorar, de se aperfeiçoar e que o compreende perfeitamente. Endossou as 
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palavras do Juiz Cícero Alânio, dizendo que o empenho é sempre de equipe, 

e aproveitou para parabenizar o Diretor de Secretaria e demais servidores da 

Vara. A Corregedora propôs então a realização de uma reunião em outra 

oportunidade, em face da necessidade do Juiz Titular se ausentar para uma 

consulta médica de sua esposa. O advogado Carlos Sampaio saudou a todos 

e disse endossar as palavras que foram proferidas pela Desembargadora. 

Louvou a atitude do Juiz Cícero, em se responsabilizar pelo que julgou ser de 

sua alçada, dizendo ter sido uma bonita e nobre atitude. Elogiou a equipe da 

Vara, dizendo que é muito boa e citou individualmente os servidores. A 

equipe é excelente e os magistrados também o são, reforçou. Crê que pode 

haver um melhor entrosamento, e isso certamente acontecerá, ressalvou. 

Falou da dificuldade de acesso que tem acontecido às salas virtuais de 

algumas varas durante as audiências. Queixou-se de uma demora muito 

grande para os organizadores permitirem o acesso aos advogados e partes. 

Quanto aos telefones, disse que apesar de resolver muita coisa pelo email, 

sente a necessidade de mais ramais remotos, além de uma sala para as 

lactantes, quando do retorno, achando que ainda não há segurança efetiva 

para a realização das audiências de instruções. Agradeceu por tudo e elogiou 

a equipe da Corregedoria. A Corregedora disse mais uma vez em relação aos 

servidores da Vara, que todos estão de parabéns, sendo pessoas bastante 

comprometidas com o trabalho. Confessou que conhece pessoalmente muito 

poucos, mas as informações que lhe foram passadas é de que são pessoas 

comprometidas com o trabalho e estão de parabéns. Prometeu informar-se 

com a TI em relação às dificuldades de acesso às salas virtuais de audiência 

que foram narradas e disse que nas sessões do Tribunal não tem havido 

problema. O advogado Carlos Hidalgo homenageou todos os servidores nas 

pessoas do Diretor de Secretaria e do Juiz Substituto, comentando ter tido 
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uma reunião onde foi tratado o assunto do acesso. Houve muitas sugestões e 

alguma melhoria já se percebeu, ficando a TI de apresentar mais soluções. 

Sobre a sala especial para advogadas lactantes, mencionou que tem havido 

alguma dificuldade para concretizá-la, mas afirmou que o assunto já foi 

tratado e está em vias de resolução. Finalizou sua fala dizendo que a OAB 

está sendo parceira do Tribunal nesse momento, como em outros. A 

Desembargadora Corregedora informou que estará publicando no dia de 

hoje uma recomendação em relação ao acesso aos juízes para atendimento às 

partes nesse período, onde se descreve a forma como os juízes devem fazer 

para proporcionar o atendimento às partes. O comitê responsável pela 

distribuição dos espaços no Regional está verificando uma relocação de uma 

sala adequada às necessidades das lactantes. Quanto às audências de 

instruções, na terceira fase da reabertura planejada pelo Tribunal e que será 

em breve divulgada, consta a possibilidade dos advogados irem ao Tribunal 

para fazerem as instruções em uma sala de audiência, dentro dos protocolos 

preconizados pelo CNJ e pelo TST. Acredita que vai ser em breve, mas 

depende de como os números em relação à pandemia se comportem, para 

assim iniciar a segunda fase com toda segurança sanitária para as audiências 

telepresenciais. Agradeceu a paciência de todos. Reforçou a preocupação 

para que todos possam realizar os seus trabalhos da melhor forma. 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. A 10ª Vara do Trabalho de Maceió 

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

movimentação processual: 

Item AÇÕES RECEBIDAS, RESOLVIDAS E PENDENTES Quantidade 

1 Processos recebidos 1.104 

2 Processos resolvidos 917 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 764 

5 Execuções Baixadas 690 
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2. PRODUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.  
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3. AUDIÊNCIAS: 
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O Juiz Titular, Dr. Alonso Cavalcante de Albuquerque Filho, realiza 

audiência às terças e quintas-feiras, regularmente, e nas sextas-feiras a cada 

quinze dias; o Juiz Substituto, Dr. Cicero Alanio Tenório de Melo, em dias de 

segunda e quarta-feira, regularmente, e nas sextas-feiras a cada quinze dias. 

Segundo relato do Diretor de Secretaria, os juízes ficam disponíveis todos os 

dias para atendimento às partes, independentemente de audiências. 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 durante as audiências, mas também para atendimento de 

partes e advogados. Revela-se, portanto, a necessidade de ser fixado um 

horário diferente dos destinados à realização de audiências, para fins de 

atentimento ao público, devendo ser conferida ampla publicidade desse 

horário, para conhecimento prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria 

Regional. Durante o período da Pandemia tal atendimento observará o 

disposto na Recomendação nº 08, de 3 de agosto de 2020, desta Corregedoria. 

4. SENTENÇAS: 
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5. PRODUÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO: 
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Apesar do grande esforço empreendido no âmbito deste Regional, no sentido 

de sanear lançamentos inconsistentes realizados nos processos de execução, o 

que provocou um baixa na taxa de congestionamento nessa fase,  o fato é que 

esse índice continua muito alto, inclusive sendo destacado na última 

correição, realizada no período de 10 a 14 de fevereiro de corrente ano pelo 

Exmo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, tendo  Sua 

Excelência recomendado a sensibilização de magistrados e servidores para o 

uso eficaz das ferramentas de pesquisa patrimonial. Conclama, assim, a 

Corregedora Regional em Exercício para o uso mais intenso 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, 

podendo também ser acessadas diretamente no PJe, em “Relatórios do 
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GIGS”, clicando no símbolo de nuvem “Ferramentas eletrônicas”. Link: 

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

 

6. PROCESSOS EXAMINADOS:  Foram tomados 12 processos para serem 

analisados, a saber: 

0000198-66.2014.5.19.0010 0000758-66.2018.5.19.0010 0000301-39.2015.5.19.0010 

0000601-64.2016.5.19.0010 0000474-24.2019.5.19.0010 0000003-13.2016.5.19.0010 

0000205-87.2016.5.19.0010 0075100-05.2005.5.19.0010 0001179-66.2012.5.19.0010 

0000466-23.2014.5.19.0010 0001037-62.2012.5.19.0010 0001446-33.2015.5.19.0010 
 

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, não tendo sido observadas 

quaisquer irregularidades. 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 
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de depósitos nos moldes tratados art. 3º do Ato Conjunto TRT 19ª GP/CR nº 

142/2019 mostra-se de suma importância para a continuidade e sucesso do 

Projeto Garimpo, instituído conjuntamente pelo CSJT e CGJT, sob 

coordenação das Corregedorias Regionais, com a finalidade de dar 

tratamento adequado aos depósitos judiciais e recursais existentes em 

processos arquivados definitivamente e evitar arquivamentos futuros de 

processos com contas ativas. Foi extraída uma lista com vários processos com 

embargos de declaração pendentes de julgamento, tendo sido repassada ao 

Diretor de Secretaria para verificação das pendências, no intuito de detectar 

se há falha de lançamento ou realmente morosidade no julgamento. A 

Corregedoria, por meio de seleção aleatória, verificou os processos de nº. 

0000758-66.2018.5.19.0010; 0000474-24.2019.5.19.0010 e 0075100-

05.2005.5.19.0010, tendo sido constatadas as pendências de julgamento dos 

embargos de declaração, apresentados em 18.02.2020, 10.10.2019 e 04.05.200, 

respectivamente. Também por amostragem, foram verificadas pendências de 

julgamento de incidentes na liquidação/execução nos processos nºs.  

0001037-62.2012.5.19.0010 e 0000301-39.2015.5.19.0010, apresentados em 

19.11.2019 e 19.02.2020, respectivamente. Recomendou a Exma. Corregedora 

em Exercício, que o Juízo procedesse a um melhor controle dos incidentes 

processuais pendentes de julgamento, tanto na fase de conhecimento quanto 

nas fases de liquidação e de execução e dedicasse todos os esforços em evitar 

novos acúmulos, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias para que a Vara 

apresente à Corregedoria a comprovação das medidas saneadoras de todas 

as pendências de julgamento de embargos constantes do relatório entregue 

ao Diretor de Secretaria no momento da Correição. 
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7.PRODUTIVIDADE DURANTE A QUARENTENA: 
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8. METAS:  
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9. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DE DESEMPENHO DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO - iGest: 
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9.1. MESOINDICADOR ACERVO 
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9.2. MESOINDICADOR CELERIDADE 
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A Vara procede 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: Integram o quadro de pessoal da 10ª Vara do Trabalho de 

Maceió os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Diogo André de Siqueira Souza  Diretor de Vara Efetivo 

2 Carlos Alexandre Ferreira Costa Secretário de Audiência II Efetivo 

3 Edson Alves de França  Assistente Efetivo 

4 Gabriela Braga Netto Costa Libardi Assistente  Efetivo 

5 Helvio de Castro Barbosa Assistente de Juiz II Efetivo 

6 Liviane Bezerra Bueno Braz Assistente de Juiz I Efetivo 

7 Luciana Tavares de Souza Bastos  Assistente de Diretor Efetivo 

8 Marcos Francisco Soares da Silva  Calculista - I Efetivo 

9 Mônica Vieira Novaes  Assistente de Serviço Efetivo 

10 Nilson de Souza Bomfim Júnior Secretário de Audiência- I Efetivo 

11 Silvany Maria Mendes Pires  Assistente Efetivo 

12 Thiago Davis Evaristo Oliveira   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 Exma. 

Corregedora em Exercício fez registrar as seguintes recomendações: A) que a 

Vara buscasse implementar um controle mais efetivo dos incidentes 

processuais pendentes de julgamento, com acompanhamento mensal; B) que 

fossem dedicados os esforços necessários para redução do passivo de 

processos na fase de conhecimento, buscando julgar os processos dentro do 

prazo legal, com vistas à melhoraria do tempo médio de duração do 

processo;   C) que a Vara buscasse utilizar o iGest como ferramenta de gestão, 

visualizando os pontos desfavoráveis da Unidade e adotando as respectivas 

medidas saneadoras; D) que buscassem  os magistrados estabelecer um  

horário diferente dos destinados à realização de audiências, com o intuito de 

manter-se disponível para atendimento ao seu público, devendo dar ampla 
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publicidade desse horário, para conhecimento prévio dos jurisdicionados e 

da Corregedoria Regional. Durante o período da Pandemia esse atendimento 

deverá observar o disposto na Recomendação nº 08, de 3 de agosto de 2020, 

da Corregedoria Regional; E) que sejam empreendidos esforços no sentido de 

reduzir o passivo de processos na fase de execução, devendo o juízo buscar 

intensificar o uso das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial 

disponíveis; F) que o arquivamento definitivo dos autos seja precedido da 

necessária 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 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;  G) 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: G1) 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; G2) 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;  
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H) em razão da recente edição da nova Consolidação dos Provimentos da 

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recomenda : H1) 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; H2) que sejam adotados os 

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

execução; H3) 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: 

Finalizando os trabalhos, a Excelentíssima Corregedora em Exercício saudou 

os magistrados e servidores, agradeceu a presença dos advogados que 

prestigiaram a Sessão, bem como a equipe da Corregedoria. 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. 

 

 
 
 

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA 
Desembargadora Presidente e   

Corregedora em exercício  
 

 
 
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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