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ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA VARA DO TRABALHO 
DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE 

- ANO 2020 - 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 10h, foi realizada 

Correição Ordinária na Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do Corona Vírus, em conformidade com o disposto no Ato TRT 19.ª 

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

Regimento Interno deste Tribunal. Presente na sala virtual da Corregedoria 

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

Corregedor Regional, Dr. JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO, 

acompanhado pelo Secretário da Corregedoria, pelo Assistente Chefe e pela 

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

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

Auricélio Ferreira Leite, Antonio Idalino dos Santos, Lisiane Maria Santos 

Araújo, José Humberto Cunha Vassalo e José Sóstenes Nascimento de Lima,  

presentes também o Dr. Luiz Carlos Monteiro Coutinho, Juiz Titular da 

Unidade, Dr. Marcelo Fraxe Pessoa, Diretor de Secretaria, e demais servidores. 

O Edital de Correição Ordinária disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça 

do Trabalho, em 2 de junho de 2020, na página 3 tornou pública a Correição 

Ordinária. O Desembargador Corregedor deu início à sessão solene 

desculpando-se pela não realização da correição de forma presencial, 

explicando que a adoção da videoconferência é devida aos cuidados que têm 

sido recomendados pelas autoridades sanitárias, desde a Organização Mundial 

de Saúde, Ministério e Secretarias de Saúde, sendo encampados pelo CNJ- 

Conselho Nacional de Justiça e demais conselhos superiores, funcionando como 

mecanismo de prevenção aos problemas provocados pela disseminação do 

chamado “Novo Corona Vírus” causador da COVID-19, que tem deixado um 
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lastro de prejuízos à saúde, e à economia, causando, até o momento, mais de 

30.000 mortes e superando 690.000 casos no país. Na esteira do que preconizou 

o CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a 19ª Região tem adotado 

esse tipo de audiência, desde o mês de março, e cada dia com mais sucesso. 

Discorreu, ainda, sobre o papel da Justiça do Trabalho nesse quadro atual e em 

um futuro próximo, quando, certamente, remanescerá uma crise econômica 

ainda maior que a atual e que recairá sobre todos, trabalhadores e 

empregadores, com um possível cenário onde teremos sentados às mesas de 

audiência, de um lado, trabalhadores desprovidos, e do outro, empregadores 

em vias de falência ou com imensas dificuldades financeiras, o que desafiará a 

sensibilidade, competência, habilidade, humanidade e criatividade de 

julgadores, operadores do direito e partes, para o lançamento de um olhar 

diferenciado, dentro do espectro da legalidade, vaticinou. Antecipou que, ao 

final, dará a oportunidade para as pessoas se pronunciarem, saudando e 

determinando o registro da participação do Advogado Geraldo Carvalho, 

representando a AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas, 

além do advogado Isaque Lins, ressaltando a parceria sempre existente entre a 

Justiça do Trabalho e esse segmento, mencionando que juntamente com 

sindicatos e a OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, são instituições de 

grande importância para a manutenção da democracia, das garantias 

individuais e dos ideais de liberdade e Justiça. Passou então a palavra ao 

Secretário da Corregedoria para apresentação do relatório correicional, o qual 

explicou a necessidade de adaptação às ferramentas tecnológicas, sendo essa a 

primeira correição telepresencial realizada no Regional, informou. Descreveu, a 

seguir, de forma sucinta a metodologia da Correição, detalhando ser uma 

obrigação legal e também regimental, momento em que é feito uma espécie de 

balanço do funcionamento da Unidade ao longo dos doze meses que antecedem 
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à visita, levantando-se problemas e apontando soluções. Lembrou que a coleta 

dos dados é feita de forma remota, consultando-se precipuamente o  Sistema e-

Gestão, que reputou como um dos maiores bancos de dados do país, de onde 

são compilados os dados e trazidos à discussão, passando a compartilhar esses 

arquivos através do aplicativo escolhido para tal mister. Dos dados 

apresentados, passou a destacar que foi observada uma forte queda nos 

processos recebidos, por ocasião da pandemia, mais especificamente a partir do 

mês de março, fruto da decretação de quarentena e suspensão dos prazos, o que 

resultou em uma retração ainda maior da demanda, que já era real após a 

promulgação da chamada Reforma Trabalhista, chegando ao pequeno número 

de 50 processos recebidos em 3 meses. Em todo o período correicional a 

unidade recebeu 416 processos, e solucionou 387, ficando com um IPJ – Índice 

de Processos Julgados de 93%, semelhante à média regional. A suspensão das 

audiências, nesse período inicial, resultou, por óbvio, no aumento geral da Taxa 

de Congestionamento de Pauta, que era de 8 e passou para 19%. A Taxa de 

Congestionamento, na fase de Conhecimento, é de 20,5%, uma das melhores do 

Regional, enquanto a média regional para a mesma taxa passou de 26,7% para 

37,5%. Os prazos médios entre o ajuizamento e o julgamento dos processos 

melhoraram nesse último período, passando de 48 para 33 dias, para o rito 

sumaríssimo, e de 140 para 58 dias, para o rito ordinário, impactando, nessa 

medida, o indicador Tempo Médio de Duração do Processo -TMDP. Quanto ao 

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

processos que tramitam no rito sumaríssimo são prolatadas em 3 dias, enquanto 

que as do rito ordinário têm prazo médio de 17 dias, para a Unidade como um 

todo. Observe-se que o prazo médio de prolação de sentença do Juiz Titular 

ficou em 2 e 4 dias, respectivamente, para os ritos sumaríssimo e ordinário. O 

Secretário da Corregedoria comentou que os prazos da Juíza Substituta, Dra. 
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Claudevânia Martins, destoam da média em face dos muitos afastamentos por 

ocasião de licenças para tratamento da saúde, constando na média a quantidade 

bruta de dados, sem o desconto desses afastamentos. O desempenho da 

Unidade na prolação de Sentenças Líquidas, diminuiu de 85 para em torno de 

62%, desta feita abaixo da média Regional, de quase 78%.  O percentual do Juiz 

Titular foi de 67,7%, abrindo-se então uma discussão a respeito dos motivos dos 

valores encontrados, falando-se desde erros de lançamento, passando pelo 

afastamento do servidor então calculista da Vara, Janilson Guimarães, que 

inicialmente tinha o seu trabalho compartilhado com a Vara do Trabalho de 

Arapiraca, terminando por ser transferido para aquela unidade.  Em seguida, 

constatada a pendência de incidentes sem os devidos resultados, cerca de 10 

tutelas provisórias, acordou-se que será enviado um relatório com os 

respectivos processos para posterior apuração por parte da Vara. Quanto aos 

dados da Fase de Execução, percebeu-se que a Vara do Trabalho de São Luiz do 

Quitunde apresentou o índice de execução - IE, no percentual de 136,8%, 

melhor que a média regional de cerca de 124%. A Taxa de Congestionamento, 

na fase de execução, de todo o período correicional ficou em patamar 

ligeiramente melhor que o obtido na correição passada, e inferior à média do 

regional, que é de 81,97%, passando de 68 para quase 77%. O Secretário da 

Corregedoria mencionou que essa média regional já foi superior a 90% e listou 

uma série de ações que foram desenvolvidas para diminuição desse, que 

considerou um gargalo histórico do Regional, passando a exibir uma série de 

ferramentas de pesquisa patrimonial constantes da página do TST e que estão à 

disposição das Varas para serem utilizados. O servidor Marcus Vinícius Camelo 

expôs a existência de alguns óbices para a plena utilização dos convênios, 

especialmente a não atribuição de alguns privilégios aos servidores, estando 

esses restritos aos magistrados cadastrados, o que não ocorre no BacenJud, 
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quando há uma delegação prevista nas funcionalidades da ferramenta. O 

Corregedor disse que todas as providências deverão ser solicitadas no intuito 

de facilitar tal utilização. Exibidos os incidentes pendentes nessa fase, 

comunicou-se que providência idêntica aos da fase de conhecimento serão 

adotadas, com a remessa de lista para apuração. O índice de Absenteísmo dos 

servidores passou de 17 para em torno de 10%, ainda sob a influência do 

afastamento da servidora Walkíria Suruagy, acometida de grave enfermidade. 

Ao longo do período, o efeito da taxa de absenteísmo foi como a de um servidor 

ausente por 206 dias ao longo do período de 12 meses. O Diretor de Secretaria 

comentou a influência que afastamentos longos exercem sobre essa taxa, 

especialmente licenças maternidade e adoecimentos mais graves.  Exibiu-se um 

quadro referente à produtividade no período pós-pandemia, que atesta que, a 

despeito da vedação de trabalho presencial, a Justiça do Trabalho não parou. 

Quanto às metas institucionais, verificou-se que a Unidade cumpre de forma 

integral as sete metas judiciárias, significando que, em relação ao Índice de 

Atendimento às Metas – IAM, a Vara alcançou os 51 pontos possíveis. Em 

relação ao iGest, indicador que apresenta um referencial numérico que sintetiza 

5 mesoindicadores: Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de 

Congestionamento e Força de Trabalho, os quais, por sua vez, são compostos 

por outros 13 indicadores, construídos com base em 17 variáveis, verificou-se 

que a Vara agora está situada no quartil das unidades com melhor desempenho, 

ocupando, no momento, a 4ª colocação entre as Varas do Trabalho do Regional. 

Concluída a apresentação, o Desembargador Corregedor concedeu a palavra 

aos presentes. O advogado Isaque Lins disse do seu contentamento em 

acompanhar a Correição. Revelou que a primeira audiência que acompanhou, 

na sua vida, foi nessa Vara, e que consultou alguns advogados para saber se 

havia alguma observação que merecesse reparo à atuação da unidade, não 
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tendo havido nenhuma solicitação encaminhada, o que entendeu ser 

compatível com os bons dados apresentados. Informou que o representante da 

AATAL, advogado Geraldo Carvalho teve de se ausentar por problemas 

técnicos na conexão, mas pediu que manifestasse o seu agradecimento aos 

servidores e magistrados. Comentou que há ainda alguma resistência de alguns 

advogados às audiências telepresenciais. Fez questão também de se unir ao 

advogado Geraldo Carvalho nos agradecimentos e congratulações. O Juiz 

Titular cumprimentou a todos e agradeceu às menções elogiosas dos 

advogados. Disse que apenas fazia questão, no momento, de registrar o louvor 

a todos que estiveram com ele nos poucos dias que tem dirigido a Unidade. O 

Desembargador Corregedor disse que era um prazer que se renovava fazer a 

correição nesta, que foi uma das primeiras varas em que atuou como advogado. 

Disse da sua resistência inicial ao trabalho telepresencial, preferindo se deslocar 

para o Tribunal, por força de meta que estabeleceu para si de não levar trabalho 

para a casa. Entretanto se vê num momento em que o que seria futuro, hoje 

passou a fazer parte do presente, e, acredita, de forma definitiva, sendo prática 

que deve ser estimulada, conforme tem comentado a atual direção do TST. 

Determinou o registro de louvor ao trabalho desempenhado pelo Juiz Titular 

anterior, Dr. Josimar Batista dos Santos, bem como à Ex-Diretora, Dra. Walkíria 

Suruagy, pela brilhante contribuição que deram à Justiça do Trabalho em 

Alagoas com o labor exercido com dedicação, esmero e profissionalismo. 

Observou e pediu atenção à questão das sentenças líquidas, por reputar ser um 

mecanismo de grande valia para a celeridade e efetividade da prestação 

jurisdicional. Conclamou a todos para dar o melhor nesse momento tão difícil 

por que passa o país e a humanidade, conforme já havia adiantado no início dos 

trabalhos. Ressaltou a importância do papel relevante que a Justiça do Trabalho 

tem a desempenhar e que certamente o fará, dando uma resposta positiva à 
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sociedade, como sempre deu, fazendo valer a importância que tem, mostrando 

porque é merecedora do respeito da sociedade. Lembrou que esse é um 

momento histórico, por ter sido a primeira audiência de correição feita de forma 

telepresencial na 19ª Região. O Secretário da Corregedoria, em aparte, disse que 

entende que, no seu entender, a correição telepresencial atingiu o seu objetivo, 

de forma muito positiva, e que a despeito das dificuldades enfrentadas, 

sairemos dessa pandemia com muitas lições que vamos aproveitar para o 

futuro, e essa utilização da tecnologia certamente será uma delas. O Corregedor 

disse que talvez o maior aprendizado seja a lição de igualdade e que a vida em 

comunidade não pode prescindir de solidariedade, implicando na 

ressignificação dos valores humanos.  

1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A Vara do Trabalho de São Luiz do 

Quitunde registrou, nos últimos 12 meses (1º.6.2019 a 31.5.2020), a seguinte 

movimentação processual: 

item AÇÕES RECEBIDAS, RESOLVIDAS E PENDENTES Quantidade 

1 Processos recebidos 416 

2 Processos solucionados 387 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 114 

5 Execuções Baixadas 156 
 

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

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde      f. 11 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTSLQ 

Em período pré-pandemia, o Juiz compareceu à Vara em dias de audiência,  

dois dias por semana, e o atendimento às partes ocorre antes ou depois das 

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 para a realização de audiências, mas inclusive 

para atendimento de partes e advogados. Revela-se, portanto, que após passada 

a pandemia, haverá necessidade de o magistrado estabelecer um  horário 

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

disponível para atentimento ao seu público, devendo dar ampla publicidade 

desse horário, inclusive com afixação no átrio da Vara dos dias e horários 

disponíveis para esse mister, para conhecimento prévio dos jurisdicionados e 

da Corregedoria Regional. 

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

de sanear lançamentos inconsistentes realizados nos processos de execução, o 

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

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 eletrônicas de pesquisa patrimonial. Conclama, assim, o 

Corregedor Regional para a intensificação do uso de tais instrumentos, os quais 

podem ser encontrados 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. Orientou 

ainda que os referidos mecanismos também podem ser acessados diretamente 
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no PJe, em “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 aleatoriamente 12 processos 

para serem analisados, por amostragem. A saber: 

0000782-87.2017.5.19.0056 0001082-54.2014.5.19.0056 0010326-41.2013.5.19.0056 

0000107-22.2020.5.19.0056 0000626-02.2017.5.19.0056 0000216-41.2017.5.19.0056 

0000069-10.2020.5.19.0056 0000693-98.2016.5.19.0056 0000438-38.2019.5.19.0056 

0000170-62.2011.5.19.0056 0000620-63.2015.5.19.0056 0000438-38.2019.5.19.0056 
 

Do exame por amostragem, foi verificado no processo nº 0000626-

02.2017.5.19.0056, arquivado em maio de 2020, a existência da certidão de 

inexistência de depósitos, 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 

tal certidão evita o arquivamento de processos com depósitos judiciais e 

recursais ativos e mostra-se de suma importância para a continuidade e sucesso 

do Projeto Garimpo, instituído conjuntamente pelo CSJT e CGJT, sob 
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coordenação das Corregedorias Regionais, com a finalidade de dar tratamento 

adequado aos depósitos judiciais existentes em processos arquivados 

definitivamente. Verifica-se que a Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde 

segue fielmente o referido dispositivo. A verificação de como a Vara procede 

com os processos na fase de liquidação, ou seja, se há o início e o encerramento 

da fase de liquidação ficou prejudicada, em face de só terem sido encontrados 

processos conciliados ou com sentenças líquidas dentre os examinados. 

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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9.3. MESOINDICADOR PRODUTIVIDADE 
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9.4. MESOINDICADOR CONGESTIONAMENTO 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CORREGEDORIA REGIONAL 
Continuação da Ata de Correição – Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde      f. 27 
 

ATA CORREICIONAL 2020 VTSLQ 

 

9.5. MESOINDICADOR FORÇA DE TRABALHO 
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10. PESSOAL: 

 Nome Função Situação 

1 Marcelo Fraxe Pessoa Diretor de Secretaria Efetivo  

2 Fábio Albuquerque de Araújo Cordeiro Assistente de Juiz Efetivo 

3 Daniel de Barros Prado Moura Calculista Efetivo 

4 Gercino de Oliveira Silva Júnior Oficial Especializado Efetivo 

5 Luiz Claúdio Barbosa Melo Secretário de Audiência I Requisitado 

6 Marcus Vinícius de Brito Camelo Assistente de Diretor Efetivo 

7 Maria Vanuzia Gadi Assistente  Efetivo 

8 Milton Cortez Nolasco  Efetivo 

9 Washington Luiz de França Assistente Requisitado 
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11. RECOMENDAÇÕES. Em virtude do que se constatou ao longo da 

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

Desembargador Corregedor Regional fez registrar as seguintes recomendações: 

A) que o magistrado adote um dia ou horário diferente dos destinados às 

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

constar essa informação em local acessível para conhecimento de todos;   B) que 

a Vara observe o registro das Requisições de Pequeno Valor (RPV) contra entes 

municipais e estaduais no Sistema de Gestão de Precatórios (GPrec), de maneira 

que os dados possam ser extraídos e divulgados automaticamente  no portal de 

internet do Tribunal, para consulta dos interessados, bem como para fins de 

controle pela unidade e pela Corregedoria; C) que seja adotado na rotina da 

Vara o uso das ferramentas eletrônicas inseridas no link: 

https://pje.trt19.jus.br/pjekz/gigs/relatorios/atividades, no intuito de 
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melhorar a taxa de congestionamento na execução; D) que a Vara adote as 

providência necessária para incrementar o índice de liquidação de sentenças, 

em razão dos benefícios que esta prática traz ao andamento do processo, na 

medida que elimina etapas e contribui para a celeridade processual. E) 

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, embora não tenha sido 

verificado na Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde caso de 

descumprimento, recomenda-se: E1) 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; E2) 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; F) em razão da recente edição da 

nova Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho, recomenda : F1) que no controle de admissibilidade dos recursos 

sejam observadas as disposições contidas no Art.102 e seus parágrafos, da 

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho; 

F2) que sejam adotados os procedimentos elencados no seu Art. 108, relativo 

aos processos na fase de execução; 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS. Ao final 

dos trabalhos, o Exmo. Sr. Desembargador Corregedor cumprimentou pela 

condução dos trabalhos o Excelentíssimo Juiz Titular, Dr. Luiz Carlos Monteiro 

Coutinho, parabenizou o Diretor de Secretaria, Dr. Marcelo Fraxe Pessoa, e os 

demais servidores que integram a unidade judiciária, pela dedicação e zelo no 

desempenho de suas atividades funcionais. Nada mais havendo a tratar, 
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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 Vice-Presidente e Corregedor  

 
 
 
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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