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ATA DA 4ª REUNIÃO 
COMISSÃO INTERDISCIPLINAR PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO PARA 

UMA MELHOR UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS DO TRT 19ª REGIÃO  
 

REGISTROS 
1º ITEM OBJETIVOS DA REUNIÃO 

INFORMAÇÃO 

 

Aos 09 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 14h, na sala virtual de 
reuniões da Presidência, por meio da ferramenta Cisco Webex, reuniram-se os 
seguintes membros da Comissão para elaboração de planejamento para uma melhor 
utilização dos espaços físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, 
instituída pela Portaria TRT 19ª GP n.º 446/2020: Juiz do Trabalho FLÁVIO LUIZ 
DA COSTA, Presidente Suplente da Comissão, e os servidores MARY LIDIAN DE 
LIMA FERRAZ, Diretora – Geral, AURICÉLIO FERREIRA LEITE, Secretário de 
Administração, MANOEL MESSIAS FEITOZA, Secretário de Tecnologia da 
Informação e Comunicação, EMANOEL FERDINANDO DA ROCHA JÚNIOR, 
Coordenador de Manutenção e Projetos, MARCELO VITORIANO TORRES, 
Coordenador de Segurança Institucional Substituto, VICTOR REZENDE DÓRIA, 
Secretário de Gestão Estratégica, PAULO GOMES DE MELLO JÚNIOR, Secretário 
Judiciário e HUGO RODRIGUES SILVA. Ausente o Desembargador do Trabalho 
ANTÔNIO ADRUALDO ALCOFORADO CATÃO, Presidente da Comissão, em 
razão de licença médica, e RAUL JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, Secretário Geral da 
Presidência, por motivo de doença em pessoa da família. 
 

2º ITEM PAUTA DE DISCUSSÃO E DEBATES 

PAUTA, 
EXPOSIÇÃO, E 

DISCUSSÃO  

1- Mudança de local de salas da EJUD; 

2- Mudança da Biblioteca da EJUD; 

3- Mudança da Coordenadoria de Manutenção e Projetos; 

4- Destinação a ser dada ao imóvel próprio onde funcionava à Vara do 
Trabalho de Coruripe, em razão da transferência da aludida Unidade 
Judicial para o município de Arapiraca. 

5- Novo espaço para instalação de um estúdio para realização de gravações de 
aulas e eventos virtuais no TRT. 

No PROAD 3688/2020 foram apresentadas duas propostas, considerando os 
problemas enfrentados pela área de Gestão Documental do Tribunal, que encontra-se 
com sua capacidade física esgotada, além de outras dificuldades identificadas pela 
unidade responsável pela guarda dos documentos e também já  apontadas em auditoria 
realizada no Regional. 

Proposta 1 – Transferir a unidade de Arquivo Documental de São Miguel dos 
Campos para o imóvel novo de Coruripe e entregar o imóvel do atual arquivo em São 
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Miguel dos Campos para a Secretaria do Patrimônio da União.  

 

Proposta 2 – Entregar o imóvel de Coruripe à Secretaria do Patrimônio da 
União e, quanto aos problemas da unidade de Gestão Documental, adotar as seguintes 
medidas: 

a) investir nos trabalhos de análise dos processos e documentos 
arquivados para eliminação de autos findos, sem valor histórico, com 
o objetivo de liberar mais espaço; 

b) arquivar os processos e documentos das Varas do Trabalho do 
Interior, na própria unidade, até a liberação de novos espaços no 
Arquivo Geral da capital e no Arquivo de São Miguel dos Campos; 

c) Transferir a Coordenadoria de Manutenção e Projetos do imóvel do 
Arquivo Geral de Maceió para a Casa Verde, a fim de liberar mais 
espaço para a unidade de Gestão Documental, observando as 
limitações de carga quanto ao uso do pavimento superior. OBS: 
medida aprovada pela Presidente anterior, mas que após a mudança de 
gestão foi novamente trazida para discussão sobre outra opção. 

   

3º ITEM REGISTROS 

ENCERRAMENTO 
E 

DELIBERAÇÕES 

Assim, os presentes deliberaram no sentido de que: 
 
1 – Quanto à mudança da sala do laboratório de Informática da EJUD para o 9º 

andar do Fórum Pontes de Miranda: 
 
- a CMP deverá realizar estudos da viabilidade da proposta (tanto do ponto de 

vista estrutural, como de prazo para efetivação da mudança, a ser alinhada com a 
SETIC). Estudo a ser apresentado aos membros da comissão no prazo de 40 dias. 

 
2 – Quanto à mudança da Biblioteca para a Casa Verde: 
 
- estará condicionada ao sucesso da solução do item 1, pois com a proposta 

trazida pelo Presidente Suplente da presente comissão, havendo a mudança do 
laboratório de Informática para o nono andar do FPM, a Coordenadoria de 
Manutenção e Projetos poderá ser instalada no pavimento 2 do Anexo (imóvel do 
Setor de Saúde e CML); 

 
3- Quanto à destinação do imóvel de Coruripe: 
 
a) foi ponderado que o fato de o custo de manutenção do Arquivo Judicial de 

São Miguel dos Campos ser menor decorre da ausência de posto de vigilância armada 
no imóvel, medida já recomendada em auditoria realizada na área de Gestão 
Documental, uma vez que o posto de vigilância foi suprimido em razão de cortes 
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orçamentários.   
 
b) também foi sugerida a realização de contratação de empresa para 

digitalização total dos processos da Vara do Trabalho de Arapiraca que estão 
arquivados em São Miguel dos Campos, como projeto piloto para avaliar a viabilidade 
e vantajosidade da medida ser expandida para outras unidades judiciárias, tendo a 
SJ/SGD como unidade demandante da contratação;  

 
c) ainda foi sugerido que a SJ identifique as Varas do Trabalho do interior que 

já tem seu arquivo próprio; 
 
d) e recomendar que as Varas do Trabalho do Interior que possuem processos 
arquivados em São Miguel dos Campos e espaço físico em suas sedes,  
organizem-se para receber seus processos de volta, sem prejuízo das medidas 
apontadas no 2º item da Ata, da Proposta 2, letra “a”. 
 
Foi aberta votação para escolha de uma das duas propostas apresentadas, na 

qual foi vencedora a proposta de transferência do Arquivo de São Miguel para 
Coruripe e devolução do imóvel do Arquivo de São Miguel dos Campos para a 
Secretaria do Patrimônio da União, por 5 votos, contra 3 votos para devolução do 
imóvel de Coruripe para a Secretaria de Patrimônio da União.  

 
4 – Quanto à destinação de uma sala para instalação de um estúdio para 

gravação de aulas e eventos virtuais foi deliberado pelo encaminhamento da proposta à 
Coordenadoria de Comunicação para análise técnica dos ambientes da Casa Verde a 
fim de que promova a indicação da sala mais adequada para instalação do estúdio. 

 
Às 15h43min, os trabalhos foram encerrados pelo presidente suplente da 

comissão, com agradecimentos pela participação e colaboração de todos. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada esta ata que segue assinada por todos os presentes. 

 

4º ITEM ENCAMINHAMENTO 

 

 

Enviar o PROAD que trata dos trabalhos dessa comissão à Presidência e do 
Proad 3688/2020, com cópia da ata desta reunião, para conhecimento das propostas 
aqui apresentadas e deliberação. 

 
 
 
 

FLÁVIO LUIZ DA COSTA 

 
 
 

MARY LIDIAM DE LIMA FERRAZ 
 
 
 

AURICÉLIO FERREIRA LEITE 
 

 
 
 

MANOEL MESSIAS FEITOZA 
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VICTOR REZENDE DÓRIA 

 
 

PAULO GOMES DE MELLO JÚNIOR 

 
 
 
 

MARCELO VITORIANO TORRES 

 
 
 
 

EMANOEL FERDINANDO DA ROCHA JÚNIOR 
 
 
 

HUGO RODRIGUES SILVA 
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