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ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA 2ª VARA DO 
TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES 

- ANO 2020 - 

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 15h, por 

videoconferência, em face das medidas de isolamento social decorrentes da 

pandemia do novo Coronavírus, foi realizada Correição Ordinária na 2ª Vara 

do Trabalho de União dos Palmares, em conformidade com o disposto no Ato 

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

Trabalho e no Regimento Interno deste Tribunal. Presente na sala virtual da 

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

Desembargador Corregedor Regional, Dr. JOSÉ MARCELO VIEIRA DE 

ARAÚJO, acompanhado pelo Secretário da Corregedoria, pelo Assistente Chefe  

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

Auxiliar do Setor de Consolidação de Dados, respectivamente, Auricélio 

Ferreira Leite, Antonio Idalino dos Santos, José Humberto Cunha Vassalo e José 

Sóstenes Nascimento de Lima, ausente a Excelentíssima Juíza Titular da Vara, 

Dra. Adriana Maria Câmara de Oliveira Lima, presente a Diretora de Secretaria, 

Dra. Maria Ronilda Aguiar Melo Tavares e os demais servidores. Registrada a 

presença do advogado Dr. Carlos Sampaio, representando a AATAL – 

Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas. O Edital de Correição 

Ordinária divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 25 de 

agosto de 2020, nas páginas 1-2, tornou pública a Correição Ordinária. O 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor iniciou a Sessão Solene de 

Correição cumprimentando a todos. Compartilhou o seu prazer pela realização 

da correição na Vara, ainda que de forma telepresencial, o que atribuiu às 

medidas adotadas para a contenção do chamado “novo Coronavírus”, causa da 

pandemia que tem obrigado todos à adequação de medidas sanitárias 
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restritivas. Saudou os presentes, servidores e advogados, e comunicou a 

ausência justificada da Juíza Titular, que se encontra enfrentando um problema 

de saúde. Fez registrar a presença do Dr. Carlos Sampaio, representando a 

AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas, a ABRAT – 

Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas e a própria OAB. Reputou o 

advogado como um dos grandes baluartes do que chamou a “velha guarda 

boa” da advocacia e disse que a convivência com ele é uma oportunidade de 

aprendizado, por ser dos mais experientes e cautelosos advogados, priorizando 

a Justiça do Trabalho em sua longa carreira. Agradeceu o prestígio da presença 

de representantes da advocacia a quem atribuiu estar sempre presente, 

mediante o seu poder político e constitucional, nos momentos em que foi 

chamada a se posicionar em defesa da Justiça do Trabalho, numa postura 

historicamente colaborativa. Lembrou que é oriundo do quinto constitucional 

da advocacia e que este instituto já proporcionou ao poder Judiciário diversos 

membros ilustres, incluindo os atuais presidentes de STJ e STF, sem qualquer 

demérito aos que vieram do Ministério Público e aos magistrados de carreira, 

ponderou. Concedeu então, de pronto, a palavra ao Secretário da Corregedoria 

para que este procedesse à exibição do relatório da correição anual. Com a 

palavra, o Secretário discorreu sobre a metodologia empregada ao longo dos 

trabalhos correicionais, mencionando a sua periodicidade anual, informando 

conter comparativos de desempenho da unidade em épocas diferentes, dela 

mesma e com as demais unidades do Regional, utilizando-se de gráficos e 

tabelas com o objetivo de identificação de gargalos e realização de discussão e 

proposição de soluções, oferecendo-se ainda ferramentas de gestão para o 

aprimoramento dos trabalhos, de maneira a perseguir uma prestação 

jurisdicional mais eficiente e célere, sem caráter punitivo ou acusatório, atuando 

de forma pedagógica e em regime de parceria para proporcionar a melhoria dos 
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serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho. Festejou o sucesso da experiência 

das audiências telepresenciais na Região, considerando ser uma forma mais 

dinâmica e interessante de realização da correição. Lembrou que essa era uma 

prática vedada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, mas, com o 

advento da pandemia, teve autorizada sua adoção, inclusive com possibilidade 

de uso pelo Ministro Corregedor para realização das suas correições nos 

Tribunais. Passando aos dados, na fase de conhecimento, nos últimos doze 

meses, observou-se uma oscilação na movimentação processual da Unidade, 

com alguns picos de recebimento de processos, seguidos de picos de soluções. 

No geral percebeu-se uma tendência de queda de processos recebidos, ao longo 

do ano presente, especialmente a partir de março, período que coincide com a 

pandemia. Na média, o pico das soluções de processos detectadas no mês de 

agosto de 2019 pareceu compensar o restante do período, concluiu.  Assim, 

foram recebidos 261 e processos e solucionados 317, resultando em um IPJ de 

121,5%, superando o índice desejado (100%+1 processo), aparecendo a unidade 

como uma das seis varas que conseguiu solucionar mais do que receber 

processos no período correicional. A média regional foi de 90,2%. A Taxa de 

Congestionamento da pauta, passando de 10 para 15%, por sua vez, com uma 

elevação leve destoou da forte tendência de aumento que foi a tônica de toda a 

região, com a média geral se elevando para 33% e com a média das varas do 

interior para 28%.  Já a Taxa de Congestionamento da Fase de Conhecimento, 

em face do resíduo ser diminuto, ficou em 18,1%, taxa considerada como 

bastante confortável e terceira menor da Região, celebrou. A média regional foi 

de 40,5%, comparou. Destarte, concluiu que a pandemia não influenciou na taxa 

de congestionamento por causa do resíduo diminuto, tanto é que o aumento, 

após a pandemia, foi de apenas 2 pontos percentuais. Durante o período 

correicional a maior atuação foi do Dr. Luiz Sávio. A Dra. Adriana Câmara, 
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recém designada para funcionar na unidade, ainda não aparece nos dados 

coletados, e esse período de mudança vai permitir que se analise a atuação de 

cada magistrado dentro do período correicional exato (12 meses). Percebeu-se 

uma pequena variação nos prazos médios de audiências, com um prazo entre o 

ajuizamento e o julgamento passando de 86 para 65 dias, para o rito ordinário, e 

de 56 para 75 dias, para o rito sumaríssimo, interferindo, via de consequência, 

no indicador Tempo Médio de Duração do Processo – TMDP, embora se possa 

dizer que esses prazos são excelentes. O Prazo Médio de Prolação de Sentenças 

apresentou média de nove dias, para o rito sumaríssimo, e 13 dias, para o rito 

ordinário, prazo igualmente considerado bastante satisfatório. O percentual de 

prolação de sentenças líquidas, com 84,2%, manteve-se bem próximo ao do 

período anterior que já é considerado um percentual muito bom, superando a 

média regional de 77,8%. O Secretário da Corregedoria celebrou o histórico 

positivo da Região e as vantagens na prolação dessa modalidade de sentença, 

dizendo tratar-se do fruto de um trabalho coletivo incessante de quase uma 

década. Em seguida apresentou um quadro de incidentes pendentes na fase de 

conhecimento, externando um apelo do Corregedor para que as varas 

dedicassem parte do seu tempo na resolução de eventuais impropriedades de 

movimentação desses processos, com acompanhamento mensal das pendências, 

caso existam, inclusive com a conferência da relação de processos encaminhada. 

Quanto aos dados da fase de execução, percebeu-se que a 2ª Vara do Trabalho 

de União dos Palmares apresentou índice de execução no percentual de 61,1%, 

abaixo da média geral do Regional, cujo índice foi de 116%. Observou o 

Secretário que para efeito de efetividade e gestão dos processos de execução, a 

Corregedoria, mais que o índice de execução (IE), valora o quantitativo de 

execuções baixadas em relação ao resíduo da própria unidade. Assim, a Vara 

iniciou 424 execuções e baixou 259, resultado que representa uma baixa de 
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12,63% do seu resíduo anterior. Atualmente, esse resíduo monta em 1.791 

processos. Considerou que tal acervo carece de ações dos gestores no sentido de 

tentar diminuí-lo, tendo como objetivo a redução na taxa de congestionamento 

que, com 87,37%, chega a ser a segunda mais dilatada das varas do interior, 

superando a média regional de quase 84%. Lembrou que o Ministro Corregedor 

em correição realizada neste Regional, em fevereiro do ano corrente, chamou à 

atenção para os elevados números da execução do Regional, recomendando a 

sua diminuição, de forma a se tornar mais efetiva essa fase processual, 

recomendando um uso mais intensivo de ferramentas de pesquisa patrimonial. 

Relatou o Secretário da Corregedoria que essa média regional já foi superior a 

90%, configurando um “calcanhar de Aquiles” histórico do Regional. Em seguida, 

exibiu-se uma relação de ferramentas de pesquisa patrimonial constante da 

página da CGJT e que estão à disposição das varas para serem utilizadas. 

Explanou sobre os 13 convênios listados e acessíveis tanto na referida página da 

web, quanto no próprio PJe - Processo Judicial Eletrônico. Prosseguiu mostrando 

um quadro constando os incidentes da fase de execução, fazendo, em relação a 

este, as mesmas observações que fizera para com o quadro similar da fase de 

conhecimento anteriormente exibido. No que se refere à Força de Trabalho 

Efetiva da Unidade, observou-se que o Índice de Absenteísmo foi de 8,7%. Isso 

equivale a um servidor afastado por 195 dias no período de um ano. A média 

regional está em torno de 4%, que, em se tratando de um órgão com boa parte 

dos recursos humanos já envelhecida, representa um bom índice, afirmou. 

Exibiu-se um quadro dos trabalhos efetuados durante a pandemia, que 

demonstram não ter havido paralisação nos trabalhos das unidades nesse 

período. No que se refere ao cumprimento das metas institucionais, constatou-

se que a 2ª Vara do Trabalho de União dos Palmares pontuou integralmente em 

seis das sete metas, deixando de pontuar apenas em uma delas, a de 
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conciliação, alcançando assim, ao final, 45 dos 51 pontos possíveis. Dando 

continuidade à apresentação, o Secretário da Corregedoria expôs os dados da 

Vara referentes ao iGest, ferramenta de gestão de desempenho desenvolvida 

pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho – CGJT, consubstanciada em 

um número que congrega uma série de indicadores estatísticos, os quais, 

exibidos de forma comparativa, são bastante úteis para o gerenciamento do 

trabalho nas unidades e nos Regionais e para aferição dos respectivos 

desempenhos. Explicou o funcionamento da ferramenta, para fins de gestão das 

diversas atividades da Vara. Da análise dos dados do iGest, verificou-se que a 

Vara situa-se atualmente no quartil das unidades com desempenho mediano, 

passando da 6ª para a 7ª colocação. Reforçou que o iGest precisa também ser 

contextualizado, como qualquer outro dado estatístico e fez uma demonstração 

da análise de alguns mesoindicadores, indicadores e variáveis que, a seu ver, 

impactaram em maior medida no iGest da Unidade. Encerrada a apresentação, 

foi devolvida a palavra ao Corregedor que a concedeu aos presentes. O 

advogado Carlos Sampaio disse crer que a Vara poderá sofrer uma repaginada, 

com a nova gestão da Juíza Adriana Câmara e da Diretora de Secretaria 

Ronilda, tecendo-lhes elogios por sua boa atuação na capital, embora, no geral, 

acredite que a Unidade já tenha alcançado um resultado muito bom. O 

problema maior está na execução, ponderou. Ofertou parabéns a todos, 

deixando um abraço em nome da AATAL e da ABRAT. A Diretora de 

Secretaria Maria Ronilda Tavares agradeceu os elogios recebidos por parte do 

advogado e parabenizou a equipe pelo bom trabalho realizado. Atribuiu o 

resultado à harmonia do conjunto e ao trabalho de equipe. Formalizou e 

transmitiu o pedido de desculpas da Dra. Adriana Câmara, Juíza Titular, que 

apresentou problema de saúde não podendo participar da sessão. O 

Desembargador Corregedor agradeceu a todos que puderam se fazer presentes, 
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reiterando a saudação a toda advocacia, na pessoa do Dr. Carlos Sampaio, a 

quem agradeceu pelo prestígio da constante participação. Lembrou que dado o 

curto espaço de tempo decorrido da posse da Juíza Adriana Câmara e da 

Diretora de Secretaria Ronilda Tavares, deve ser atribuída ao Dr. Sávio 

Gazzanéo e ao Diretor Jayme Chaves a quase totalidade do resultado obtido. 

Fica feliz em saber que tem sido mantido o bom atendimento às partes e aos 

advogados, já tradicionais nesta Justiça, confessou. Justificou a dificuldade de 

conciliação que se explica pela situação dos reclamados na Região, 

particularmente as empresas que entraram em falência ou que estão em 

recuperação judicial. Disse que tal situação gera dificuldade para a efetivação 

da execução. Renovou os agradecimentos a todos e os parabéns pelos 

resultados. Dizendo que teve um imenso prazer em vê-los, ainda de forma 

virtual, disse esperar muito em breve encontrá-los pessoalmente. 1. 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A 2ª Vara do Trabalho de União dos 

Palmares 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 261 

2 Processos resolvidos 317 

 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 424 

5 Execuções Baixadas 259 
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2. PRODUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO: 
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3. AUDIÊNCIAS: 
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Normalmente há apenas uma pauta semanal de audiências. Sempre que 

necessário, o juiz abre uma segunda pauta ou altera seu dia em razão de 

coincidência com feriados. Via de regra, não há designação de dia diferente do 

de audiência para atendimento às partes. Em correição realizada neste 

Regional, no período de 10 a 14 de fevereiro de corrente ano, o Exmo Ministro 

Corregedor Geral da Justiça do Trabalho fez lembrar a necessidade da presença 

física do magistrado na unidade de atuação não apenas para a realização de 

audiências, mas inclusive para atendimento de partes e advogados. Revela-se, 

portanto, a necessidade de 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, 

para conhecimento prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional. 

Durante o período da Pandemia esse atendimento observará o disposto na 

Recomendação nº 08, de 3 de agosto de 2020, da Corregedoria Regional. 

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 

ainda persiste um índice muito elastecido, inclusive sendo destacado na última 

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

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

recomendado a sensibilização de magistrados e servidores para o uso mais 

eficaz das ferramentas de pesquisa patrimonial. Conclama, assim, o Corregedor 

Regional para o 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. Tais ferramentas também podem ser acessadas diretamente no PJe, 
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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 examinados 12 processos, a saber: 

0000445-34.2018.5.19.0260 0000148-90.2019.5.19.0260 0000026-14.2018.5.19.0260 

0000141-35.2018.5.19.0260 0000421-69.2019.5.19.0260 0000712-40.2017.5.19.0260 

0000339-14.2014.5.19.0260 0000246-46.2017.5.19.0260 0000159-90.2017.5.19.0260 

0000085-46.2011.5.19.0260 0000083-61.2020.5.19.0260 0000103-52.2020.5.19.0260 

Foi verificada a existência da certidão de que trata o art. 3º do Ato Conjunto 

TRT 19ª GP/CR nº 142, de 18 de dezembro de 2019, encaminhado às unidades 

judiciárias por meio do Ofício Circular nº 2/2020/SCR, enviado em 10 de 

janeiro de 2020 (Malote Digital – código de rastreabilidade: 519202015430729). 

Ressalte-se que a certidão de inexistência de depósitos nos moldes tratados art. 

3º do Ato Conjunto TRT 19ª GP/CR nº 142/2019 mostra-se de suma 

importância para a continuidade e sucesso do Projeto Garimpo, instituído 

conjuntamente pelo CSJT e CGJT, sob coordenação das Corregedorias 

Regionais, com a finalidade de dar tratamento adequado aos depósitos judiciais 
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e recursais existentes em processos arquivados definitivamente e evitar 

arquivamentos futuros de processos com contas ativas. A Vara faz os registros 

da 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. 

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 

 

 

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, 
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em face de só terem sido encontrados processos conciliados, com sentenças 

líquidas ou não sujeitos à liquidação, dentre os examinados. 

 

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 2ª Vara do Trabalho de União 

dos Palmares os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Maria Ronilda Aguiar M. Tavares Diretora de Secretaria Efetivo 
2 Adriano Brito da Rocha Pereira  Assistente de Diretor Efetivo 

3 Alessandro Lanusso A. de Macêdo Assistente de Juiz I Efetivo 

4 Gilda Goes Martins Mendes  Calculista I Requisitado 

5 Girleide Cardoso de Barros Assistente de Serviço Efetivo 

6 José Carlos da Silva Júnior   Oficial especializado Requisitado 

7 Luciana Cristina de Melo Souto Assistente Efetivo 

8 Nercy Jannayzze de Melo Neto  Efetivo 

9 Paula Ravenala Brandão M. Lopes Sec. de Audiência I Efetivo 
 

 

11. RECOMENDAÇÕES: Em virtude do que se constatou ao longo da 

correição ordinária e à face do seu escopo preventivo e pedagógico, o 
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Desembargador Corregedor Regional fez registrar as seguintes recomendações:  

A) 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: A1) que 

buscasse  a magistrada dar publicidade dos horários diferentes dos destinados à 

realização de audiências, com o intuito de manter-se disponível para 

atentimento ao seu público, para conhecimento prévio dos jurisdicionados e da 

Corregedoria Regional. Durante o período da Pandemia esse atendimento 

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

Corregedoria Regional; A2) 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; A3) 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;  B) em razão da recente edição 

da nova Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho, recomenda: B1) 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; 

B2) que sejam adotados os procedimentos elencados no seu Art. 108, relativo 

aos processos na fase de execução; C) que seja adotado na rotina da Vara o uso 

das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial inseridas no link : 

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

taxa de congestionamento na execução. 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao 

final dos trabalhos, o Exmo. Sr. Desembargador Corregedor cumprimentou a 
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todos os presentes e agradeceu a presença do advogado Dr. Carlos Sampaio. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, nesta data, deixando 

assinalado o prazo de 10 dias, a contar do recebimento da respectiva Ata de 

Correição, para a Vara, querendo, oferecer suas considerações, bem como para 

que seja a presente ata, por igual prazo, afixada no seu átrio. E, para constar, 

lavrou-se a presente, que vai devidamente assinada, na forma da lei. 

 

 

 

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO 
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor 

 

 
 
 
 
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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