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ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NA 1ª VARA DO 
TRABALHO DE UNIÃO DOS PALMARES 

- ANO 2020 - 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 1ª 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, presentes o Excelentíssimo Juiz Titular da Vara, Dr. Luiz 

Sávio de Lima Gazzanéo,  Diretor de Secretaria, Dr. Jaime Chaves Nobre Filho, 

e os demais servidores. Registrada a presença dos advogados Carlos Sampaio e 

Carlos Hidalgo, representando, respectivamente, a AATAL – Associação dos 

Advogados Trabalhistas de Alagoas e a OAB/AL. O Edital de Correição 

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

agosto de 2020, na página 1, tornou pública a Correição Ordinária. O 

Excelentíssimo Desembargador Corregedor iniciou a Sessão Solene de 

Correição cumprimentando a todos. Falou do seu imenso prazer em realizar a 

Correição na Unidade, desta feita de forma telepresencial, em face das restrições 

motivadas pela pandemia do Coronavírus, e renovou suas saudações a todos, 

magistrado, servidores e, em especial, agradeceu o prestígio da presença de 
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representantes da advocacia a quem atribuiu estar sempre presente, não só 

acompanhando as correições, mas igualmente se fazendo presente nos 

momentos em que foi chamada a se posicionar em defesa da Justiça do 

Trabalho, numa postura de colaboração histórica. Fez registrar a presença do 

Dr. Carlos Sampaio e do Dr. Carlos Hidalgo, representando a AATAL – 

Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas, ABRAT – Associação 

Brasileira de advogados Trabalhistas, e a própria OAB. Em seguida concedeu a 

palavra ao Secretário da Corregedoria para a apresentação do relatório da 

Correição. Este informou ser a correição telepresencial uma prática vedada 

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

advento da pandemia, todos estão se reinventando, inclusive o próprio Ministro 

Corregedor-Geral, que já avisou ter intenção de adotar essa prática para a 

manutenção do calendário das correições da Corregedoria Geral da Justiça do 

Trabalho – CGJT nos Tribunais. Julgou como satisfatória, até então, a 

experiência local, respaldado no bom número de pessoas presentes às 

audiências, o que tem ratificado o sucesso do uso das ferramentas de 

comunicação telepresencial, sendo uma forma mais dinâmica e interessante de 

se fazer correição. Explicou, então, de forma resumida, a metodologia 

empregada ao longo dos trabalhos correicionais, mencionando a sua 

periodicidade, que é de doze meses, informando ser feito um comparativo de 

desempenho da unidade entre si, em épocas diferentes, além de um 

comparativo, por meio de gráficos e tabelas, com as demais unidades do 

Regional. Ressaltou o objetivo de identificação de gargalos e a realização de 

discussão, com a proposição de soluções, de forma a se oferecer ferramentas de 

gestão e um direcionamento em relação às ações do gestor, sempre com o 

objetivo de aprimoramento dos trabalhos, perseguindo-se uma prestação 
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jurisdicional mais eficiente e célere, sem qualquer caráter punitivo ou 

acusatório, atuando de forma pedagógica e em regime de parceria para 

proporcionar a melhoria dos serviços oferecidos pela Justiça do Trabalho, que 

disse ser o maior dos objetivos e finalidade precípua. Na fase de conhecimento, 

nos últimos doze meses, observou-se uma oscilação na movimentação 

processual da Unidade com picos de recebimento de processos, por exemplo, 

no mês de outubro de 2019, e de soluções, em agosto do mesmo ano, bem como 

em janeiro e fevereiro do ano seguinte, quando houve maior quantidade de 

processos solucionados. No geral percebeu-se uma tendência de queda de 

processos recebidos, no ano presente, já durante a pandemia. Na média, o pico 

dessas soluções de processos detectadas no mês de agosto de 2019 pareceu 

salvar o total do período, do ponto de vista do equilíbrio da movimentação 

processual, concluiu.  Assim foram recebidos 267 e solucionados 289 processos, 

resultando em um IPJ de 108,2%, superando o índice desejado (100%+1 

processo), sendo uma das seis varas que conseguiram solucionar mais do que 

receber processos nesse período. A Taxa de Congestionamento da pauta em 

27%, por sua vez, seguiu a mesma tendência de aumento que foi a tônica de 

toda a região, com a média geral se elevando para 33% e 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 28,2%, taxa considerada como 

bastante confortável, celebrou, quando a média regional é de 40,5%. No que se 

refere aos prazos médios de audiências, vê-se que boa parte da coleta se deu 

ainda na gestão do Dr. Luiz Carlos Coutinho, havendo também a marca da 

curta passagem do Dr. Gustavo Tenório. Lembrou o Corregedor ter havido um 

hiato, com a posse do Dr. Luiz Sávio Gazzanéo ficando sua efetivação na 

Unidade condicionada à volta do trabalho presencial. Desse modo, o juiz 
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assumiu a Unidade no final do mês anterior, razão pela qual a correição não 

terá ainda dados de sua atuação, mas funcionará como um marco do que veio 

antes, responsabilizando-se por tudo que virá depois. Percebeu-se uma variação 

no prazo entre o ajuizamento e o julgamento, que diminuiu de 129 para 65 dias, 

para o rito ordinário, e aumentou de 60 para 86 dias, para o rito sumaríssimo, 

alterando, via de consequência, o indicador Tempo Médio de Duração do 

Processo – TMDP para esses últimos valores. O prazo médio para a prolação de 

sentenças, por sua vez, apresentou média de 14 dias, para o rito sumaríssimo, e 

07 dias, para o rito ordinário, prazo considerado muito satisfatório. O 

percentual de prolação de sentenças líquidas, com 85,7%, conquanto tenha 

diminuído em relação ao comportamento constatado na correição anterior, que 

apresentou índice de quase 95%, é considerado um percentual ainda muito 

bom, superando a média regional que é de 77,8%. O Secretário da Corregedoria 

celebrou o histórico positivo da Região no que respeita à prolação dessas 

sentenças, pontuando que os juízes já incutiram a cultura de sentenças líquidas, 

o que não tem precedente na maioria das regiões do país, tratando-se do fruto 

de um trabalho coletivo incessante de quase uma década. Em seguida 

apresentou um quadro de incidentes pendentes na fase de conhecimento, 

lembrando que tais pendências no regional foi objeto de determinação 

constante da última correição do TST na Região, quando houve a detecção de 

uma quantidade elevada desses incidentes. Transmitiu  apelo do Corregedor 

Regional, lançado em todas as correições, no sentido de que as Varas 

dedicassem parte do seu tempo para a resolução dessas impropriedades, caso 

existam. Quanto aos dados da fase de execução, percebeu-se que a 1ª Vara do 

Trabalho de União dos Palmares apresentou índice de execução no percentual 

de 138,6%, acima da média geral do Regional, cujo índice foi de 116%. Observou 
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o Secretário que para efeito de efetividade da gestão do processo de execução, a 

Corregedoria tem considerado a quantidade de execuções baixadas em relação 

ao resíduo da própria unidade e não meramente o Índice de Execução (IE). 

Assim, a unidade iniciou 184 execuções e baixou 255, o que representou cerca 

de 11% do seu resíduo anterior. Atualmente esse resíduo monta em 2.044 

processos. Por se tratar do terceiro maior acervo da fase de execução, um foco 

dos gestores no sentido de tentar diminuí-lo certamente repercutirá diretamente 

na queda da taxa de congestionamento nesta fase processual que, com 88,91%, 

chega a ser a segunda pior da Região. Lembrou que o Ministro Corregedor 

chamou à atenção para os elevados números da execução do Regional, 

recomendando atenção para a sua diminuição, de forma a se tornar mais efetiva 

essa fase processual, recomendando um uso mais intenso das ferramentas de 

pesquisa patrimonial disponíveis. Mencionou que essa média regional já foi 

superior a 90%, configurando um gargalo histórico do Regional. Logo a seguir 

passou a exibir uma série de ferramentas de pesquisa patrimonial constante da 

página do TST e que estão à disposição das varas para serem utilizadas. 

Explanou sobre os 13 convênios listados e acessíveis em página da web no portal 

da CGJT, bem como 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 feitas para o 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 6%. Isso equivale a 

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

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

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

quadro dos trabalhos efetuados durante a pandemia, que demonstram não ter 
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havido paralisação nos trabalhos das unidades nesse período. No que se refere 

ao cumprimento das metas institucionais, verificou-se que a 1ª Vara do 

Trabalho de União dos Palmares pontuou integralmente em cinco das sete 

metas, deixando de pontuar apenas em uma delas, a de conciliação, e atingindo 

90% da meta de processos julgados, alcançando assim, ao final, 42 dos 51 

pontos possíveis. Continuando a apresentação, o Secretário da Corregedoria 

expôs os dados da Vara referentes ao iGest, lembrando tratar-se de ferramenta 

de gestão de desempenho desenvolvida pela 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, 

constituindo-se de 5 índices chamados mesoindicadores, a saber, Acervo, 

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

compostos, por sua vez, de 13 indicadores outros construídos com base em 17 

variáveis, todas extraídas dos dados oficias do Sistema e-Gestão. Da análise dos 

dados do iGest, verificou-se que a Vara continua no quartil das unidades com 

desempenho mediano, passando da 7ª para a 10ª 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 mais no iGest da Unidade. 

Encerrada a apresentação, foi devolvida a palavra ao Corregedor. Este 

concedeu a oportunidade para os pronunciamentos. O advogado Carlos 

Sampaio saudou a todos, agradeceu pela chance de participação e mencionou 

ser delegado da ABRAT e ex-Presidente da AATAL. Elogiou a equipe, apesar 

de não atuar na jurisdição, mas conhece a grande maioria, incluindo o 

magistrado Dr. Sávio Gazzanéo, que reputou muito competente em suas 
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sentenças, a maioria líquidas, realizando trabalho de excelência. Comunicou 

que usa o site e as redes sociais da instituição para saber a posição dos colegas 

sobre cada vara em correição. Disse que as críticas apresentadas dizem respeito 

à não observação de contratos de honorários advocatícios, bem como aos prazos 

dilatados e congestionamento das execuções, sugerindo para diminuí-los a 

realização de um mutirão. Complementou que expõe essas observações com o 

intuito de contribuição. Por fim, desejou sucesso a todos. O advogado Carlos 

Hidalgo disse não ter situações pontuais a criticar, mas solidarizou-se quanto à 

questão atinentes às retenções de honorários já pontuadas. Resumiu sua fala 

afirmando estarem todos de parabéns e colocou a OAB à disposição para o que 

for institucionalmente necessário e que estiver ao seu alcance fazer. Agradeceu 

a oportunidade e disse que o seu intuito era também de contribuir. O Diretor de 

Secretaria, Jayme Chaves, elogiou a Corregedoria pela exposição didática e 

esclarecedora, prometendo observar o que foi exposto e tentar incrementar 

medidas para que esses números sejam melhorados, bem como a prestação 

jurisdicional. O Juiz Titular agradeceu o trabalho de toda a equipe e ressalvou 

que a maior parte do resíduo da execução vem de empresas falidas ou em 

recuperação judicial, a exemplo das usinas Bititinga, Taquara e Porto Alegre, 

responsáveis por mais de mil processos, o que muito impacta nas execuções. 

Em relação aos honorários advocatícios, disse que vai rever o seu 

posicionamento jurídico, obviamente respeitando os normativos pertinentes, a 

lei e o estatuto da advocacia. O Desembargador Corregedor agradeceu ao Juiz 

titular e toda a equipe de servidores, capitaneada pelo Diretor de Secretaria. 

Agradeceu a participação que atribuiu ter sido muito proveitosa dos advogados 

presentes, falando em nome de entidades muito respeitadas, a exemplo da 

AATAL, ABRAT e OAB. Em relação aos honorários advocatícios e sua retenção, 



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
CORREGEDORIA REGIONAL 

Continuação da Ata de Correição – 1ª Vara do Trabalho de União dos Palmares        f. 8 

 

ATA CORREICIONAL 2020 1ªVTUNIÃO 

disse que já está sendo deferida nos limites da lei e da proporção do processo. 

Afirmou que na Corregedoria recebeu um único pedido a esse respeito que, por 

sinal, foi indeferido, por não ser caso de correição, sendo arquivado. Comentou 

que o Tribunal tem tomado posição e tem caminhado bem em relação a essa 

questão. Quanto aos números da Unidade, falou que alguns pontos e gargalos 

são plenamente justificáveis, pela superveniência da pandemia, e, em relação 

aos processos de execução, ratificou o que foi dito pelo Juiz Titular, que estão 

concentrados em empresas fechadas ou em recuperação, não havendo culpa da 

gestão da Vara. Deu as boas-vindas ao Dr. Sávio Gazzanéo pela sua chegada à 

1ª VT de União e entende que será mantida a mesma qualidade no trato com as 

partes e advogados, como tem sido de costume, arrematando que todos têm 

cumprido o seu ofício e que, nesses seis anos de Tribunal, como 

Desembargador, tem procurado fazer o melhor, dentro das suas possibilidades. 

Lamentou a impossibilidade do encontro físico, dizendo-se adepto de uma boa 

confraternização e que isto tem feito falta nos dias atuais. 1. 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL: A 1ª 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 267 

2 Processos resolvidos 289 

EXECUÇÕES 

4 Execuções iniciadas 184 

5 Execuções Baixadas 255 
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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. 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 horário 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 imperatividade 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 considerável baixa na taxa de congestionamento nessa fase,  o 

fato é que essa taxa continua muito elevada, inclusive sendo destacada na 

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

pelo Exmo Ministro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, Tendo  Sua 

Excelência recomendado a sensibilização de magistrados e servidores para a 

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

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

podem ser encontradas na página de internet da CGJT, 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-se 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: 

0000446-03.2019.5.19.0060 0000871-69.2015.5.19.0060 0000692-67.2017.5.19.0060 

0000430-83.2018.5.19.0060 0000069-37.2016.5.19.0060 0000425-37.2013.5.19.0060 

0000832-72.2015.5.19.0060 0000255-26.2017.5.19.0060 0000487-38.2017.5.19.0060 

0000136-94.2019.5.19.0060 0001018-95.2015.5.19.0060 0000101-13.2014.5.19.0060 

Foi verificada a ausência 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 
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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. 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. 

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 1ª Vara do Trabalho de União 

dos Palmares os seguintes servidores: 

 Nome Função Situação 

1 Jaime Cheves Nobre Filho  Diretor de Secretaria Efetivo 

2 Douglas Correia Cerqueira  Efetivo 

3 Elza Lourenço da Silva  Assistente  Requisitada 

4 Gustavo Henrique Caitano Lopes   Assistente Efetivo 

5 Jussara Josedite de Jesus Cavalcante  Assistente de Diretor Efetivo 

6 Maria Natalie Guerra da Silva Santos  Efetivo 

7 Maria Rejane Pimentel Gomes  Assistente de Serviço Requisitada 

8 Michelle Sheyla Tenório Carvalho   Calculista I Efetivo 

9 Silvio Antonio da Silva Costa Oficial Especializado Efetivo 

10 Wilson Augusto Ourives Macedo Secretário de Audiência I Efetivo 

11 Zaneli Malta Prata Assistente de Juiz I 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 só se proceda ao 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); B) 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: B1) que busque o magistrado dar 

publicidade dos horários diferentes dos destinados à realização de audiências, 

com o intuito de manter-se disponível para atentimento ao seu público, para 

conhecimento prévio dos jurisdicionados e da Corregedoria Regional. Durante 

o período da Pandemia esse atendimento observará o disposto na 

Recomendação nº 08, de 3 de agosto de 2020, da Corregedoria Regional; B2) 

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; B3) 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;  C) em razão da recente edição da nova Consolidação 

dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, recomenda : 

C1) que no controle de admissibilidade dos recursos sejam observadas as 
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disposições contidas no Art.102 e seus parágrafos, daquela Consolidação dos 

Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho; C2) que sejam 

adotados os procedimentos elencados no seu Art. 108, relativo aos processos na 

fase de execução; D) 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 o 

Juiz Titular da Vara, Dr. Luiz Sávio de Lima Gazzanéo,  o Diretor de Secretaria, 

Dr. Jaime Chaves Nobre Filho, e os demais servidores. Agradeceu a presença 

dos advogados Carlos Sampaio e Carlos Hidalgo, representando, 

respectivamente, a AATAL – Associação dos Advogados Trabalhistas de 

Alagoas e a OAB/AL. Nada mais havendo a tratar, encerrou os trabalhos, nesta 

data, deixando assinalado o prazo de 10 dias, a contar do recebimento da 

respectiva Ata de Correição, para a Vara, querendo, oferecer suas 

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

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

assinada, na forma da lei. 

 

 

 

JOSÉ MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO 
Desembargador  Corregedor  

 

 

 

 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
Secretário da Corregedoria 
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