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No período compreendido entre os dias três e seis do mês de setembro de 2007, o 

Excelentíssimo Ministro João Oreste Dalazen, Corregedor-Geral da Justiça do 

Trabalho, esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém, Pará, 

acompanhado dos Assessores da Corregedoria-Geral, Luis Henrique de Paula Viana, 

Marla Beatriz Miguel de Souza Lima, Valéria Christina Fuxreiter Valente e Valério 

Augusto Freitas do Carmo, para realizar Correição Ordinária divulgada em Edital 

publicado no Diário da Justiça da União - Seção 1 do dia 8 de agosto do ano em 

curso, à pagina 1.210, bem assim no Diário Oficial do Estado do Pará, do dia 9 de 

agosto de 2007, à página 64. Foram cientificados da realização desse trabalho, por 

meio de ofício, o Ex.mo Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal 

Superior do Trabalho; o Ex.mo Dr. Otávio Brito Lopes, Procurador-Geral do 

Trabalho; o Ex.mo Juiz José Edílsimo Eliziário Bentes, Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho da 8ª Região; a Ex.ma Juíza Paula Maria Pereira Soares, 

Presidente da AMATRAVIII; o Ex.mo Dr. José Cláudio Monteiro de Brito Filho, 

Procurador- Chefe do Ministério Público do Trabalho da 8ª Região; e a Dra. Ângela 

Serra Sales, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Pará. O 

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, com base na consulta aos autos 

de processos administrativos e judiciais que tramitam na Corte, bem assim nas 

informações prestadas pelo Tribunal Regional da 8ª Região e nas suas observações 

resultantes de numerosos contatos verbais, além do subsídio de dados obtidos 

junto à Subsecretaria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho, registra o 

seguinte: 1. ESTRUTURA E ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA 8ª REGIÃO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. 1.1. ORGANIZAÇÃO DO TRT DA 8ª REGIÃO. A Corte 

compõe-se dos seguintes órgãos, segundo o Regimento Interno: Tribunal Pleno; 

duas Seções Especializadas de onze membros; quatro Turmas de cinco membros; 

Presidência; Vice-Presidência; Corregedoria Regional; Conselho da Ordem do Mérito 

"Jus et Labor"; e a Escola da Magistratura. 1.2. COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com sede 

em Belém e jurisdição nos Estados do Pará e Amapá, é composto de 23 (vinte e 

três) Juízes. Integram o Tribunal os Ex.mos Juízes José Edílsimo Eliziário Bentes, 

Presidente; Francisca Oliveira Formigosa, Vice-Presidente; Pastora do Socorro 

Teixeira Leal, Corregedora Regional; Vicente José Malheiros da Fonseca; Rosita de 

Nazaré Sidrim Nassar; Georgenor de Sousa Franco Filho; Luiz Albano Mendonça de 

Lima; José Maria Quadros de Alencar; Walmir Oliveira da Costa; Elizabeth Fátima 

Martins Newman; Odete de Almeida Alves; Francisco Sérgio Silva Rocha; Suzy 

Elizabeth Cavalcante Koury; Herbert Tadeu Pereira de Matos; Alda Maria de Pinho 

Couto; Graziela Leite Colares; Gabriel Napoleão Velloso Filho; Marcus Augusto 

Losada Maia; Mario Leite Soares; Vanja Costa de Mendonça; Lucio Vicente 

Castiglioni; Sulamir Palmeira Monassa de Almeida; e Luis José de Jesus Ribeiro. 

Atualmente, o Ex.mo Juiz Walter Roberto Paro, titular da 9ª Vara do Trabalho de 
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Belém, atua no TRT, na condição de convocado, substituindo o Ex.mo Juiz Lúcio 

Vicente Castiglioni, afastado por motivo de licença médica, no período de 28 de 

maio de 2007 a 18 de setembro de 2007 (Resolução nº 170/2007). 1.3. 

INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL. Em prédio próprio, o edifício-sede do TRT da 

8ª Região localiza-se na Travessa D. Pedro I, 746, Umarizal, Belém/PA, e abriga 

toda a área judiciária e parte da área administrativa. Igualmente, em prédio próprio 

e anexo ao edifício-sede funcionam as seguintes unidades administrativas: o 

Serviço de Execução Financeira e Orçamentária; o Serviço de Material e Patrimônio; 

e o Serviço Integrado de Saúde. A Seção de Depósito Público, em edifício próprio, 

localiza-se na Travessa Manoel Evaristo, nº 244 - Telégrafo, e a Seção de Arquivo 

Geral, em prédio alugado, localizase na Travessa Manoel Evaristo, nºs 210 e 216 - 

Telégrafo. 1.4. VARAS DO TRABALHO. JURISDIÇÃO. A jurisdição da 8ª Região 

alcança os 143 (cento e quarenta e três) municípios do Estado do Pará e mais os 16 

(dezesseis) municípios do Amapá. Há 45 (quarenta e cinco) Varas do Trabalho 

criadas e instaladas na 8ª Região. No Estado do Pará, há 16 (dezesseis) Varas do 

Trabalho na Capital, Belém, e 24 (vinte e quatro) no Interior, assim distribuídas: 2 

(duas) em Abaetetuba, 1 (uma) em Altamira, 4 (quatro) em Ananindeua, 1 (uma) 

em Breves, 1 (uma) em Capanema, 1 (uma) em Castanhal, 1 (uma) em Itaituba, 2 

(duas) em Marabá, 1 (uma) em Óbidos, 1 (uma) em Paragominas, 2 (duas) em 

Parauapebas, 1 (uma) em Santa Izabel do Pará, 2 (uma) em Santarém, 1 (uma) 

em Redenção, 2 (duas) em Tucuruí e 1 (uma) em Xinguara. No Estado do Amapá, 

há 4 (quatro) Varas do Trabalho na Capital, Macapá, e 1 (uma) em Laranjal do Jari- 

Monte Dourado, no Interior. 1.5. QUADRO DE JUÍZES TITULARES E SUBSTITUTOS. 

A 8ª Região conta com 90 (noventa) cargos de Juiz do Trabalho: 45 (quarenta e 

cinco) titulares e 45 (quarenta e cinco) substitutos. Estão vagos, atualmente, 19 

(dezenove) cargos de Juiz do Trabalho Substituto. Em decorrência da aludida 

vacância de cargos, há concurso público deflagrado na 8ª Região, ora em fase final, 

para provimento dos cargos vagos de Juiz do Trabalho Substituto. 1.6. RESIDÊNCIA 

FORA DA SEDE DA JURISDIÇÃO. Há Juízes Titulares de Varas do Trabalho da 

Região que residem fora das respectivas jurisdições, sem a devida autorização do 

Tribunal. É o caso, por exemplo, dos Juízes Titulares das Varas do Trabalho de 

Abaetetuba (1ª), 2ª e 3ª de Ananindeua, e Castanhal. O Tribunal ainda não 

cumpriu a determinação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 37, de 

6/6/2007) de regulamentar internamente a autorização excepcional para que os 

magistrados residam fora da respectiva jurisdição. No entanto, tramita processo 

administrativo visando a regulamentar a situação dos magistrados que têm 

residência fixa fora da respectiva jurisdição (Processo Administrativo nº 

01291/2007). 1.7. QUADRO DE SERVIDORES DA 8ª REGIÃO. A 8ª Região compõe-

se de um quadro permanente de pessoal de 1.033 (um mil e trinta e três) cargos 

efetivos. Desses, estão vagos 11 (onze) cargos: a) 2 (dois) de analista judiciário; 

b) 8 (oito) de técnico judiciário; e c) 1 (um) de auxiliar judiciário. Ademais, dentre 

os servidores titulares de cargos efetivos, 12 (doze) estão à disposição de outros 

tribunais, 5 (cinco) obtiveram lotação provisória em outros tribunais e 2 (dois) 

encontram-se afastados: 1 (um) de licença para tratamento de assuntos 

particulares e 1 (um) para o desempenho de mandato eletivo até 31/12/2008. A 8ª 

Região conta, ainda, com 8 (oito) servidores requisitados, 13 (servidores) 

servidores sem vínculo com a administração pública, que desempenham cargos em 

comissão, e 9 (nove) com exercício provisório na Região. Portanto, estão em 

atividade na 8ª Região 1.033 (um mil e trinta e três) servidores: a) 448 

(quatrocentos e quarenta e oito) no Tribunal; e b) 585 (quinhentos e oitenta e 

cinco) nas Varas do Trabalho da Região. Sob o prisma da respectiva área de 

lotação, 765 (setecentos e sessenta e cinco) servidores, ou seja, 74% (setenta e 

quatro por cento) estão atuando na área judiciária, e 268 (duzentos e sessenta e 



 

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 6 nov. 2007. Seção 1, p. 847-
851. 

oito), ou 25% (vinte e cinco por cento), na área administrativa. Tramita no 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho o processo nº CSJT-180159/2006- 000-

90-00.1. Objetiva a aprovação do anteprojeto de lei referente à criação de 470 

(quatrocentos e setenta) cargos efetivos - 286 (duzentos e oitenta e seis) de 

analista judiciário e 184 (cento e oitenta e quatro) de técnico judiciário -, 283 

(duzentos e oitenta e três) funções comissionadas e 37 (trinta e sete) cargos em 

comissão. 1.8. DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS E DOS CARGOS EM COMISSÃO. A 

8ª Região conta com 478 (quatrocentos e setenta e oito) funções comissionadas, 

das quais 472 (quatrocentas e setenta e duas) são exercidas por servidores da 

carreira judiciária federal e 6 (seis) por servidores sem vínculo com órgão público, 

contratados sob a égide da Lei nº 9.421/96. Do total das funções comissionadas 

providas, 159 (cento e cinqüenta e nove) estão à disposição do Tribunal e 319 

(trezentos e dezenove) servem às Varas do Trabalho. Na Região, há 101 (cento e 

um) cargos em comissão, dos quais 94 (noventa e quatro) são exercidos por 

servidores do quadro de pessoal efetivo e 7 (sete) por servidores sem vínculo. Dos 

101 (cento e um) cargos em comissão existentes, 49 (quarenta e nove) são 

exercidos por servidores lotados no Tribunal Regional e 52 (cinqüenta e dois) por 

servidores das Varas do Trabalho. Em face dos números apresentados, constata-se 

que o quadro de pessoal do TRT obedece aos parâmetros estabelecidos no art. 5º, 

§§ 1º e 7º, da Lei nº 11.416/2006. Importa dizer que na 8ª Região, em relação às 

funções comissionadas, 98% (noventa e oito por cento) são exercidas por 

servidores da carreira judiciária federal, atendendo ao percentual mínimo exigido 

em lei, assim como 93% (noventa e três por cento) dos cargos em comissão são 

desempenhados por servidores do quadro. 1.9. ORÇAMENTO DE 2006. A dotação 

orçamentária autorizada para o exercício de 2006 foi de R$ 277.352.260,00 

(duzentos e setenta e sete milhões, trezentos e cinqüenta e dois mil duzentos e 

sessenta reais). Do aludido montante: a) R$ 199.780.339,00 (cento e noventa e 

nove milhões, setecentos e oitenta mil trezentos e trinta e nove reais), ou seja, 

72,03% (setenta e dois vírgula zero três por cento), destinaram-se a despesas com 

"pessoal ativo e inativo"; b) R$ 24.750.948,00 (vinte e quatro milhões, setecentos 

e cinqüenta mil novecentos e quarenta e oito reais), ou seja, 8,92% (oito vírgula 

noventa e dois por cento), destinaram-se a "contribuição para custeio de regime 

previdenciário"; c) R$ 27.086.218,00 (vinte e sete milhões, oitenta e seis mil 

duzentos e dezoito reais), ou seja, 9,76% (nove vírgula setenta e seis por cento), 

destinaram-se ao "cumprimento de precatórios e precatórios - SPV - sentenças de 

pequeno valor"; d) R$ 24.043.105,00 (vinte e quatro milhões, quarenta e três mil 

cento e cinco reais), equivalente a 9,76% (nove vírgula setenta e seis por cento), 

destinaram-se a "outras despesas correntes"; e e) R$ 892.757,00 (oitocentos e 

noventa e dois mil setecentos e cinqüenta e sete reais), equivalente a 0,32% (zero 

vírgula trinta e dois por cento), destinaram-se a "projetos - instalações e 

construções". A Oitava Região recebeu ainda os seguintes valores descentralizados 

pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho: a) R$ 378.915,00 (trezentos e 

setenta e oito mil novecentos e quinze reais); e b) R$ 399.974,00 (trezentos e 

noventa e nove mil novecentos e setenta e quatro reais). Tais valores destinaram-

se, respectivamente, à "implantação de sistema integrado de gestão da 

informação" e "modernização de instalações da Justiça do Trabalho". 1.10. 

ARRECADAÇÃO. A arrecadação total das Varas do Trabalho da Região, em 2006, 

atingiu o montante de R$ 54.037.998,82 (cinqüenta e quatro milhões, trinta e sete 

mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos), expressando um 

aumento de 43% (quarenta e três por cento) em comparação com o ano anterior. 

Desse total, houve arrecadação de R$ 3.680.345,70 (três milhões, seiscentos e 

oitenta mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), a título de custas 

processuais, R$ 95.162,41 (noventa e cinco mil cento e sessenta e dois reais e 
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quarenta e um centavos) de emolumentos, R$ 25.625.033,70 (vinte e cinco 

milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trinta e três reais e setenta centavos) de 

créditos previdenciários, R$ 24.348.162,72 (vinte e quatro milhões, trezentos e 

quarenta e oito mil cento e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) a título 

de Imposto de Renda e R$ 289.294,31 (duzentos e oitenta e nove mil duzentos e 

noventa e quatro reais e trinta e um centavos) decorrentes de multas aplicadas 

pela Delegacia Regional do Trabalho. 1.11. PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL. 

A Resolução Administrativa nº 137/2005 do TRT instituiu oficialmente o Programa 

de Gestão Documental no âmbito da 8ª Região. Resultou criada a Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos, cujos trabalhos são acompanhados por 

um servidor com conhecimento de Arquivística e Biblioteconomia. Compete à 

Comissão apresentar proposta para elaboração, aperfeiçoamento e atualização da 

tabela de temporalidade e das normas para produção, tramitação, uso, avaliação, 

sigilo e arquivamento de documentos. A Resolução contempla classificação dos 

arquivos, de modo a evitar a eliminação de autos em que haja a necessidade de 

recolhimento ou devolução de depósito recursal, custas, honorários, entrega de 

alvarás, levantamento de penhoras e outras pendências, bem assim daqueles de 

relevância histórica. A partir de dezembro de 2006, desenvolveram-se ações em 

prol da efetivação das diretrizes traçadas na Resolução 137/2005, voltadas para o 

desenvolvimento das seguintes atividades: a) curso sobre gestão de documentos e 

arquivos, proferido por empresa especializada aos servidores, em setembro de 

2006; b) reuniões periódicas com os membros da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos; c) realização de vistorias no telhado do Depósito Público, 

com vistas a remediar problema de umidade excessiva que causava a deterioração 

dos processos; d) formação de grupo de seleção de processos judiciais para 

digitalização; e e) projeto de elaboração do Manual de Arquivamento. Outrossim, 

todos os atos normativos produzidos pela Presidência já foram disponibilizados na 

Internet e na Intranet. 1.12. REMESSA DE BOLETINS ESTATÍSTICOS DO TRT DA 8ª 

REGIÃO. A Subsecretaria de Estatística do Tribunal Superior do Trabalho informou 

que, no ano de 2007, os boletins estatísticos não apresentaram erros, a par de 

haverem sido enviados pelo TRT no prazo estabelecido na Consolidação dos 

Provimentos da Corregedoria- Geral da Justiça do Trabalho. 1.13. CARTÃO 

CORPORATIVO (CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL). O Ministro 

Corregedor-Geral constatou que o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 

utiliza o Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF, também denominado de 

"Cartão Corporativo". Aludido cartão é instrumento de movimentação da conta 

"Suprimento de Fundos" no âmbito do TRT, operacionalizado pelo Banco do Brasil 

S.A., instituição financeira autorizada, e utilizado por servidores do Tribunal 

Regional do Trabalho da 8ª Região, nos seguintes casos: "I) a despesa eventual em 

diligência judicial a ser realizada fora da sede de lotação do Analista Judiciário - 

Executante de Mandado, excluída a que for indenizada mediante diária e 

indenização de transporte; II) a despesa eventual com serviço especial que exija 

pronto pagamento em espécie; III) a despesa de caráter sigiloso, justificado o sigilo 

em processo administrativo; IV) despesa de pequeno vulto, assim compreendida a 

que não ultrapasse os limites individual e global da espécie, fixados em portaria do 

Ministério da Fazenda.". O Cartão de Pagamento do Governo Federal é disciplinado 

pelas Portarias nºs 22, de 6 de janeiro de 2003, e 36, de 9 de janeiro de 2003, que 

dispõem sobre a concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento de 

fundos, no âmbito da Justiça do Trabalho da Oitava Região. Posteriormente, a 

Secretaria Administrativa e Ordenadora de Despesa do Tribunal Regional do 

Trabalho da Oitava Região editou a Portaria nº 71, de 10 de outubro de 2005, 

estabelecendo cotas mensais de valores para utilização pelo portador do cartão de 

crédito corporativo nas unidades administrativas e judiciárias identificadas no 
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Anexo I da aludida Portaria. Para as Varas do Interior do Estado do Pará, por 

exemplo, a cota mensal limita-se à importância de R$ 200,00 (duzentos reais). As 

cotas mensais concedidas para atender à modalidade de despesas de pequeno vulto 

são disponibilizadas no primeiro dia útil de cada mês, podendo o portador do cartão 

corporativo fazer uso do valor creditado até o último dia de cada trimestre. Na 

hipótese de efetivação de gastos com a utilização da cota mensal, a prestação de 

contas realiza-se 15 (quinze) dias após o encerramento de cada trimestre. Nos 

demais casos, ou seja, na hipótese de a despesa ultrapassar a cota mensal, o 

portador do cartão corporativo solicita ao Ordenador de Despesas do Tribunal, 

mediante pedido formal, a concessão de verba de suprimento de fundo, 

especificando a finalidade da despesa. A Diretoria do Serviço de Execução 

Financeira e Orçamentária manifesta-se quanto à legalidade e necessidade da 

concessão da verba de suprimento de fundos. Seguem-se a manifestação da 

Secretaria de Contabilidade e, posteriormente, a concessão de crédito no cartão 

corporativo do servidor-autorizado, mediante Portaria expedida pelo Ordenador de 

Despesa do TRT. Nessa hipótese, o portador do cartão corporativo conta com 30 

(trinta) dias para aplicação da verba concedida e 15 (quinze) dias para 

comprovação da despesa. No ano de 2007, o Ordenador de Despesas do Tribunal 

da 8ª Região conta com a importância de R$ 171.603,09 (cento e setenta e um mil 

seiscentos e três reais e nove centavos) para provimento da conta "suprimento de 

fundos", a fim de cobrir despesas previstas no art. 1º da Portaria nº 36/2003. 

Desse total, R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) são disponibilizados 

gradualmente, mediante cotas mensais aos servidores das Unidades 

Administrativas e Judiciárias da Corte, denominados de "Supridos", que estão 

autorizados a portar o cartão corporativo. Ressalta o Ministro Corregedor- Geral 

que o Tribunal mantém controles mensais e trimestrais dos gastos efetuados por 

meio do cartão corporativo (Processo nº 108/2006 - Suprimento de Fundos - 

Suprido: Maria Iria Pinto de Castro e Processo nº 66/2007 - Suprimento de Fundo - 

Suprido: Jidivan Rosa dos Santos). 1.14. ESCOLA DA MAGISTRATURA DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO DA VIII REGIÃO. A Resolução Administrativa nº 68, de 11 de abril 

de 2001, instituiu a Escola da Magistratura da Justiça do Trabalho da 8ª Região. A 

Escola oferece cursos de especialização, cursos de extensão e palestras, 

objetivando o aperfeiçoamento de magistrados. Igualmente oferece outros Cursos 

de Extensão e palestras destinados a público mais amplo, atingindo servidores, 

advogados, estudantes e pessoas interessadas, que podem inscrever-se 

diretamente na EMATRA ou pelo "e-mail". A Escola, todavia, somente foi instalada 

em 2005 e realizou o primeiro curso de formação inicial de magistrados em 2006. 

Para o segundo semestre de 2007, a programação da Escola envolve palestras, 

seminários, bem assim o 3º Curso de Formação Inicial de Magistrados. 1.15. 

VITALICIAMENTO DOS JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS. A Secretaria da 

Corregedoria Regional elabora, trimestralmente, um quadro de produção relativo ao 

magistrado vitaliciando, contendo diversas informações para o Juiz Corregedor, tais 

como número de audiências presididas, freqüência e cumprimento do expediente, 

etc. Afora isso, há procedimento administrativo específico de avaliação final para o 

vitaliciamento, que se inicia 90 (noventa) dias antes de o Juiz completar dois anos 

de exercício (Resolução nº 69, de 20 de abril de 1994, alterada, em parte, pela 

Resolução nº 139, de 22 de junho de 1995). A Resolução nº 215, de 8 de junho de 

2006, fixou os critérios objetivos, atinentes à produtividade e presteza, para fins de 

promoção e, no que couber, para a avaliação do desempenho do magistrado 

vitaliciando. No tocante ao vitaliciamento, após a abertura de procedimento 

administrativo na Secretaria de Recursos Humanos, os autos são encaminhados à 

Corregedoria para aferir a produtividade do magistrado. Para tanto, são analisados 

os itens constantes no art. 2º, da Resolução nº 69/94, dentre os quais se destacam 
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o número de sentenças prolatadas na fase de execução e o respectivo prazo de 

conclusão para a prática desse ato. O Juiz em regime de vitaliciamento remete à 

Corregedoria Regional uma sentença por mês, à sua escolha, para efeito de 

avaliação. Após o parecer de desempenho funcional e ético elaborado pela 

Corregedoria, o processo é encaminhado à Comissão de Vitaliciamento, composta 

por 5 (cinco) Juízes do Tribunal, incluídos os Juízes Presidente, Vice-Presidente e 

Corregedor, que examinará os autos e apresentará ao Pleno um parecer conclusivo 

escrito, para efeito de assegurar ao magistrado a vitaliciedade. Apreciado o parecer 

pelo Pleno, a Presidência expede ato, se for o caso, confirmando o Juiz no cargo. No 

período da correição, foi analisado o processo relativo ao vitaliciamento do Ex.mo 

Juiz do Trabalho Substituto Dennis Jorge Vieira Jennings (Processo nº 

00436/2007). O Ministro Corregedor-Geral reputou essencialmente adequados e 

satisfatórios os mecanismos de controle do Juiz do Trabalho substituto vitaliciando, 

ao constatar que o parecer da Corregedoria Regional funda-se em tabela de 

produtividade e em apreciação de cada uma das sentenças juntadas, aquilatadas 

sob o aspecto de o Juiz vitaliciando apreciar todos os pedidos formulados nas 

respectivas petições iniciais, no uso correto do vernáculo e na justificativa para 

eventual atraso na prolação da sentença. Pondera o Ministro Corregedor, todavia, 

que lhe parece conveniente que a Secretaria da Corregedoria Regional elabore, 

mensalmente, e não a cada três meses, um quadro de produção relativo ao 

magistrado vitaliciando. Treze magistrados aguardam vitaliciamento: Andrey José 

da Silva Gouveia, Cezar Alberto Martini Toledo, Giovanna Corrêa Morgado Dourado, 

Gabrielle Amado Boumann, Danielle Viana Soares, Karla Martins Frota, Érika 

Moreira Bechara, Meise Oliveira Vera, Milene da Conceição Moutinho da Cruz (todos 

com posse e exercício em 17/2/2006); Bianca Libonati Galúcio, Saulo Marinho 

Mota, Jorsinei Dourado do Nascimento e Wellington Moacir Borges de Paula (posse 

e exercício em 13/3/2007). 1.16. ZONEAMENTO. Não há, ainda, normatização do 

zoneamento dos juízes do trabalho substitutos da 8ª Região. A Resolução 

Administrativa nº 150, de 30 de setembro de 2005, revogou as Resoluções nºs 

123/97 e 182/2000, que disciplinavam o zoneamento, e instituiu apenas um 

sistema de lotação dos juízes do trabalho substitutos da Justiça do Trabalho da 8ª 

Região. O art. 1º dispõe, genericamente, que em cada Vara do Trabalho, cujo 

movimento, na fase de conhecimento, atinja 1.500 processos por ano, será lotado 

um juiz do trabalho substituto. Para tanto, observa-se a ordem de antigüidade, 

cabendo ao magistrado, depois de consultado, optar por aquela onde funcionará. 

Os juízes do trabalho substitutos que não obtiverem lotação funcionarão como 

"volantes", lotados na sede da Região, preferencialmente em Vara do Trabalho da 

8ª Região que ostentar maior movimento processual na fase de execução e que 

permanecer por mais tempo somente com o Juiz do Trabalho Titular. A 

Corregedoria Regional é incumbida da designação do juiz do trabalho substituto, 

divulgando esses dados, mensalmente, para publicidade e controle. A aludida 

Resolução, todavia, não vem sendo fielmente aplicada, em virtude do reduzido 

quadro de juízes do trabalho substitutos, por conta do deferimento de onze 

remoções para outras Regiões em 2006. Não obstante, percebe-se que a Juíza 

Corregedora esmera-se na tentativa de solucionar o problema, promovendo a 

lotação de juízes do trabalho substitutos de acordo com a maior necessidade 

detectada na Vara do Trabalho. 1.17. AVALIAÇÃO DOS JUÍZES DO TRABALHO PARA 

FINS DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. O Tribunal, em 8 de junho de 2006, 

editou a Resolução nº 215/2006, disciplinando os critérios objetivos para aferição 

do merecimento nas promoções dos Juízes do Trabalho, estando a norma em 

consonância com o disposto no art. 4º da Resolução nº 6, de 13 de setembro de 

2005, do Conselho Nacional de Justiça. 1.18. REMOÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO 

PARA OUTRAS REGIÕES. No período de 19 de julho de 2006 a 1º de junho de 
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2007, foram deferidas pelo Pleno do Tribunal dez remoções para outras Regiões da 

Justiça do Trabalho requeridas por Juízes do Trabalho, sendo que quatro delas 

ocorreram após a regressão dos interessados ao cargo de Juiz do Trabalho 

Substituto, conforme processos nºs 1453/2006, 110/2007, 573/2007 e 609/2007. 

De acordo com o art. 2º da Resolução nº 38, de 28 de junho de 2007, do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho, promovido o magistrado ao cargo de Juiz Titular 

de Vara do Trabalho, é vedada a regressão ao cargo de Juiz do Trabalho Substituto. 

O art. 3º da referida Resolução, por outro lado, preservou as situações já 

consolidadas. Registre-se, outrossim, que o total de remoções deferidas pelo Pleno 

no lapso temporal de doze meses (10 remoções) despertou a atenção do Ministro 

Corregedor- Geral, pois poderá comprometer a entrega da prestação na 1ª 

instância, diante do reduzido quadro de Juízes do Trabalho Substitutos do Tribunal 

Regional do Trabalho da 8ª Região. 1.19. AJUDA DE CUSTO E PASSAGENS PARA 

MAGISTRADO. O Tribunal, em 10 de fevereiro de 2005, editou a Resolução nº 

14/2005, disciplinando a concessão de ajuda de custo e passagens aos 

Magistrados. Constata-se, no entanto, que a Resolução, no que autoriza o 

deferimento de ajuda de custo e transporte na hipótese de remoção do magistrado 

a pedido, contraria a lei e a remansosa jurisprudência do Pleno do Tribunal Superior 

do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, conforme se ilustra com 

o seguinte precedente: processo CSJT-183/2006-000-90-00.6, Relator Ministro 

Rider Nogueira de Brito. O Ministro Corregedor-Geral, preocupado com os 

desdobramentos para o Erário da observância de norma administrativa de tal 

natureza, suspende imediatamente, ad cautelam, a eficácia da Resolução nº 

14/2005, no que defere ajuda de custa em caso de remoção a pedido, bem como 

determina que a referida Resolução seja prontamente submetida a procedimento 

administrativo de controle de legalidade perante o Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho. 1.20. VARAS ITINERANTES. As Varas do Trabalho de Tucuruí e Xinguara-

PA realizaram atividades itinerantes, respectivamente, nos municípios de Mocajuba 

e São Félix do Xingu, em 2006. A despeito da inexistência de qualquer ato oficial do 

Tribunal, o então Corregedor Regional encorajou tais atividades. Finalmente, em 14 

de dezembro de 2006, a Resolução nº 504, do TRT, acrescentou o inciso XVII ao 

art. 43 do Regimento Interno do Tribunal para fazer constar que incumbe ao 

Corregedor Regional administrar a justiça itinerante quando executada pelas Varas 

do Trabalho. Em 17 de janeiro de 2007, a atual Corregedora Regional, mediante 

ordem de serviço, regulamentou o aludido dispositivo regimental (Ordem de 

Serviço nº 1/2007). Dispõe referido ato que a Secretaria da Corregedoria 

acompanhe a realização das Varas Itinerantes e solicite às Varas do Trabalho de 

fora da Sede que encaminhem à Corregedoria Regional a quantidade de ações 

recebidas por município no semestre imediatamente anterior. Recomenda, 

outrossim, que, para a realização das atividades itinerantes, sejam priorizados os 

Municípios com demanda igual ou superior a 25% do total da demanda da Vara do 

Trabalho. O Ministro Corregedor- Geral assinala que, sendo o Estado do Pará, 

desafortunadamente, uma das maiores fontes de aliciamento de mão-de-obra 

escrava em todo o País, faz-se necessário mais intenso engajamento da Justiça do 

Trabalho da Região na repressão e erradicação dessa chaga social. Para tanto, 

recomenda que as atividades das Varas Itinerantes priorizem os Municípios em que 

é mais constante a ocorrência de trabalho escravo. 1.21. CORREGEDORIA 

REGIONAL. Em 2006, foram autuados 38 (trinta e oito) reclamações correicionais e 

39 (trinta e nove) pedidos de providências. Desses, 3 (três) pedidos de 

providências e 6 (seis) reclamações correicionais não foram solucionados no mesmo 

período. De 1º de janeiro a 31 de agosto de 2007, a Secretaria da Corregedoria 

Regional recebeu 26 (vinte e seis) reclamações correicionais e 61 (sessenta e um) 

pedidos de providências. Em 31 de agosto de 2007, 28 (vinte e oito) pedidos de 
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providências e 5 (cinco) reclamações correicionais estavam pendentes de solução. 

Em 2006, houve correição ordinária em todas as Varas do Trabalho da Capital e do 

Interior. Em 2007, até 30 de junho, foram realizadas correições em 26 (vinte e 

seis) Varas do Trabalho. 1.22. REEXAME NECESSÁRIO DE DECISÃO DO 

CORREGEDOR. Por força de norma regimental, submete-se a decisão do Corregedor 

Regional ao reexame necessário do Tribunal na hipótese de acolhimento do pedido 

formulado em reclamação correicional (art. 52, parágrafo único, do RITRT). O 

Ministro Corregedor-Geral obtempera que semelhante diretriz é desaconselhável 

porquanto fragiliza a autoridade das decisões da Corregedoria Regional, 

transferindo, injustificadamente, a solução do problema para o Pleno do Tribunal, 

nem sequer instado pelas partes a rever a decisão da Corregedoria. Ademais, a 

atividade correicional apresenta peculiaridades não enfrentadas freqüentemente 

pelos Juízes dos Tribunais, exceto pelo Corregedor Regional, o qual, em princípio, 

pela natureza do cargo, dispõe de melhores condições de avaliar a medida a ser 

tomada em relação aos incidentes que lhe são submetidos. Assim, transparece 

nítido ao Ministro Corregedor-Geral que as decisões proferidas pelo Corregedor 

Regional, quando não impugnadas por recurso, devem ser prestigiadas pela Corte. 

A presunção é de acerto e razoabilidade nas decisões emanadas da Corregedoria, e 

não o inverso. Daí por que confia o Ministro Corregedor-Geral na revogação da 

aludida norma regimental o mais prontamente possível. 1.23. ÁREA DE INFORMÁ- 

TICA. SISTEMA INTEGRADO DA GESTÃO DE INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO. Na Região, uma Comissão de Informática delibera sobre o 

planejamento e a implementação das ações da área de informática, segundo o art. 

294 do Regimento Interno do Tribunal Regional. Compõem a comissão: dois Juízes 

do Segundo Grau, um deles na função de coordenador; um Juiz de Primeiro Grau; 

um Diretor de Secretaria de Vara, todos eleitos pelo Tribunal Pleno; o Diretor-Geral 

e o Diretor da Secretaria Especial de Tecnologia da Informação da Corte, ambos do 

Tribunal. Incumbe ao Diretor da Secretaria da Informação a execução das diretrizes 

traçadas pela Comissão de Informática (art. 85 do Regulamento Geral da Secretaria 

do Tribunal). Em cumprimento ao planejamento definido pela Comissão de 

Informática e aprovado pelo Tribunal Pleno, destacam-se as seguintes medidas 

encetadas na área de informática, voltadas ao cenário local: 1ª) a implantação de 

um sistema de acompanhamento processual próprio para o primeiro grau de 

jurisdição (denominado APT- 1), que proporciona a automação e geração on-line de 

todos os atos procedimentais, ordinatórios, decisórios e executórios do processo em 

tramitação nas Varas do Trabalho da Região; a ferramenta permite aos magistrados 

de primeiro grau a elaboração, no próprio sistema, de despachos e de atas de 

audiência; o sistema promove, em suma, a informatização de toda a tramitação do 

processo trabalhista no primeiro grau; permite, inclusive, que todos os atos sejam 

instantaneamente disponibilizados a advogados e usuários na internet; a única 

função não inserida no sistema é a assinatura digital dos documentos gerados; 2ª) 

a implantação do sistema de acompanhamento processual de segundo grau 

(denominado APT-2), que armazena as informações relativas à tramitação do 

processo no Tribunal, permitindo acesso ao usuário, por meio da internet; e 3ª) o 

desenvolvimento e a utilização de sistema próprio de elaboração de cálculos 

trabalhistas, denominado "Juriscalc". De outra parte, embora a Região louve-se de 

tais aplicativos próprios em primeiro e segundo graus, a área de tecnologia da 

informação do Tribunal assegura que os sistemas em foco já propiciam plenamente 

ao TST, no manejo da ferramenta "e-recurso", a possibilidade de importar dados 

como o teor integral da sentença, do acórdão ou do "despacho de admissibilidade" 

do recurso de revista. No que tange ao Sistema Integrado da Gestão da Informação 

da Justiça do Trabalho, estão, efetivamente, instalados, porém não integrados ao 

sistema interno de acompanhamento de processos, os seguintes aplicativos: 1º) da 
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sala de sessões, denominado "e-jus"; 2º) cálculo rápido, este de baixa utilização 

pelos magistrados de primeiro grau; e 3º) "e-recurso". A região utiliza sistema 

próprio de peticionamento eletrônico, em vez do sistema "e-doc" (peticionamento 

eletrônico) aprovado para a utilização em toda a Justiça do Trabalho. Trata-se de 

sistema que, em princípio, ostenta as mesmas funcionalidades. No entanto, o 

sistema de peticionamento eletrônico "edoc", concebido para toda a Justiça do 

Trabalho, exibe grau de segurança maior, uma vez que a sua utilização requer a 

certificação digital e o uso de equipamento específico denominado "protocolizadora 

eletrônica". Do quanto se expôs extrai-se, em resumo, que a 8ª Região não se 

alinha quase que integralmente ao Projeto Nacional de Informática da Justiça do 

Trabalho, não obstante o expressivo investimento de verbas públicas em infra-

estrutura de equipamentos e serviços na Região. Basta relembrar que em 2004, 

2005 e 2006 tais investimentos alcançaram a cifra de R$ 4.046.019,90 (quatro 

milhões, quarenta e seis mil, dezenove reais e noventa centavos). O Ministro 

Corregedor-Geral reputa imperativo, por conseguinte, que o Tribunal determine à 

Comissão de Informática a implantação e, portanto, a adequação ao sistema de 

acompanhamento processual interno de todos os aplicativos inseridos no Sistema 

Integrado da Gestão da Informação da Justiça do Trabalho, a saber: a) 

peticionamento eletrônico - "e-doc"; b) "cálculo unificado da Justiça do Trabalho"; 

c) sala de audiências - "aud"; d) "carta precatória eletrônica"; e e) "gabinete 

virtual". 1.24. AUTUAÇÃO DOS RECURSOS. A Resolução nº 350, de 31 de agosto de 

2006, reestruturou os Serviços Auxiliares do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 

Região. Dentre outras alterações, destaca-se a autuação de recursos ordinários, de 

agravos de petição e de agravos de instrumento para o TRT, cuja atribuição passou 

a ser confiada às Varas do Trabalho (art. 60, inciso XIII). Sob a coordenação da 

atual Juíza do Trabalho Diretora do Fórum de Belém, do Diretor da Secretaria-Geral 

e do Diretor da Secretaria Especial de Tecnologia da Informação, a iniciativa 

consubstancia- se no encaminhamento do recurso diretamente pela Vara do 

Trabalho à Secretaria do Pleno e Seções Especializadas do Tribunal, por meio do 

sistema informatizado, após a emissão de nova capa. A celeridade imprimida ao 

trabalho importou na redução do prazo entre a admissibilidade do recurso e a 

autuação de 13 (treze) para 4 (quatro) dias, haja vista que suprimiu a repetição do 

trabalho de cadastramento de partes e advogados pelo Serviço Processual, setor, 

que, de resto, em virtude da aludida medida, acabou por ser extinto, com melhor 

aproveitamento dos servidores em outras atividades. Resultou, outrossim, de 

janeiro a junho de 2007, no aumento da quantidade de recursos autuados em 

relação ao mesmo período de 2006: de 3.735 (três mil setecentos e trinta e cinco) 

para 5.911 (cinco mil novecentos e onze). 1.25. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR Nº 256/2006. MAGISTRADO. Em representação dirigida à Corte, em 

novembro de 2003, o então Corregedor Regional, Juiz Edílsimo Eliziário Bentes, 

solicitou a abertura de sindicância para a apuração de responsabilidade funcional do 

Ex.mo Juiz Suenon Ferreira de Souza, da 2ª Vara do Trabalho de Belém, no tocante 

a supostas infrações disciplinares de extrema gravidade. Em 12 de fevereiro de 

2004, o Tribunal Pleno, por maioria de votos, acolheu proposição do Juiz Georgenor 

de Souza Franco Filho, então Presidente do Tribunal, e autorizou a abertura de 

processo de sindicância para apurar os fatos. Designou-se Comissão de Sindicância, 

em 16/2/2004, cujo Relatório Final foi apresentado cerca de quatro meses após 

(29/6/2004), propondo "seja levado ao conhecimento do referido magistrado todo o 

conteúdo do procedimento de Sindicância [...], a fim de que o Exmo. Juiz Suenon 

Ferreira de Souza Júnior possa manifestar-se, em defesa prévia, no prazo de 15 

(quinze) dias. [...]". Seguiram-se sucessivos incidentes: em duas ocasiões, decidiu-

se remeter o processo para o Tribunal Superior do Trabalho, por ausência de 

quorum. Em ambas, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a falta de quorum e 



 

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 6 nov. 2007. Seção 1, p. 847-
851. 

determinou o retorno dos autos ao Regional para prosseguimento. Esses incidentes 

deveram-se a um expressivo número de juízes que se declararam suspeitos, por 

motivo de foro íntimo. Em dado momento, havia 14 (quatorze) juízes que 

averbaram suspeição no processo, num Tribunal composto de 23 (vinte e três) 

membros. Posteriormente, quatro refluíram. Hoje, portanto, ainda há 10 (dez) 

juízes suspeitos, ou seja, remanescem apenas 13 (treze) desimpedidos. 

Finalmente, em 5/6/2006, o Tribunal Pleno do TRT decidiu instaurar processo 

administrativo disciplinar para apurar a responsabilidade do Juiz Suenon Ferreira de 

Souza Júnior, permanecendo o magistrado no exercício das suas funções. Sorteou-

se relator, então, o Juiz Lúcio Vicente Castiglioni. No dia seguinte, 6/6/2006, o 

relator dirigiu ofício ao então Presidente da Corte, Juiz Luiz Albano Mendonça de 

Lima, solicitando "afastamento da distribuição de processos" no Tribunal "até a 

conclusão do relatório". A Presidência deferiu. Em 12/3/2007, o Relator 

encaminhou os autos do processo disciplinar à Presidência da sessão, para designar 

data de julgamento. Ressaltou que o relatório e o voto seriam apresentados em 

sessão. Designou-se, então, o dia 26 de março de 2007 para o julgamento do 

processo. Lamentavelmente, houve cancelamento da sessão em face da ocorrência 

de fato superveniente: a concessão de licença médica ao relator, a partir de 

21/3/2007, cujo término está previsto para 18/9/2007. Importante anotar que, 

exceto em uma semana, a distribuição de processos ao relator, Juiz Lúcio Vicente 

Castiglioni, somente foi retomada em 8/3/2007. Releva também acentuar que o 

Juiz Lúcio Vicente Castiglioni, nos nove meses em que praticamente atuou como 

relator tão-somente do processo disciplinar em apreço, não ordenou a realização de 

qualquer diligência ou prova visando à elucidação dos fatos. A rigor, exceto a 

emissão de voto no julgamento de 4 (quatro) exceções de suspeição, que 

suspenderam o processo por menos de trinta dias, o Juiz Lúcio Vicente Castiglioni, 

então relator, nenhuma providência tomou na direção do processo praticamente 

único que lhe foi confiado nesse interregno. Com efeito. Até o momento não houve 

instrução do processo administrativo disciplinar como tal. Unicamente na fase 

prévia de sindicância foram colhidas provas. A despeito de afastado o relator, como 

exposto, em virtude de licença médica, a partir de 21/3/2007, apenas cerca de 

cinco meses após, precisamente em 30/8/2007, vésperas do início da presente 

correição, o processo foi redistribuído para o Juiz Francisco Sérgio Silva Rocha. 

Descumpriu-se, assim, também a norma regimental da Corte que determina a 

redistribuição do processo em caso de afastamento do relator superior a 60 

(sessenta) dias (art. 110 do Regimento Interno). Impende consignar que o 

mencionado retardamento na redistribuição, a seu turno, talvez encontre explicação 

em normas regimentais conflitantes (arts. 39 e 124), mediante as quais prevalece 

na Corte o entendimento de que, no impedimento do Presidente e da Vice-

Presidente, incumbe à Juíza mais antiga presidir o processo e à Corregedora 

Regional presidir a sessão de julgamento. Semelhante conflito de normas, à 

primeira vista derivante de atribuições não bem definidas no Regimento, decerto 

igualmente concorreu para a injustificada delonga na redistribuição do processo a 

outro relator, o que denota a urgente necessidade de aperfeiçoamento do 

Regimento Interno da Corte, no particular e em outros pontos. Objetivamente, 

porém, o quadro que se delineia, em conclusão, é o seguinte: a) decorridos quase 

quatro anos do oferecimento da representação pelo Corregedor Regional, até o 

momento o Tribunal, no essencial, somente deliberou pela abertura do processo 

disciplinar; b) mais de um ano após a referida decisão de apurar a responsabilidade 

funcional do Ex.mo Juiz Suenon Ferreira de Souza, até o momento nem sequer 

houve instrução do processo administrativo disciplinar; e c) o relator anterior, Juiz 

Lúcio Vicente Castiglioni, incumbido exclusivamente de instruir e relatar o processo, 

ao longo de cerca de nove meses, com distribuição suspensa, absteve-se, em tese, 
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em princípio injustificadamente, de cumprir dever primacial inerente ao exercício do 

cargo. O Ministro Corregedor-Geral anota, profundamente desconfortável e 

desapontado, que os fatos ora relatados não estão à altura da respeitabilidade e do 

prestígio merecidamente granjeados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 

Região, ao longo de décadas, desde a sua instalação. Um Tribunal de tão caras 

tradições e de tanta grandeza não pode abster-se de apurar, de forma resoluta, a 

responsabilidade funcional de magistrado, em face de virtuais infrações 

disciplinares, sob pena de enodoar a imagem do próprio Poder Judiciário e, em 

especial, da Justiça do Trabalho. Em face do exposto e da gravidade de que se 

reveste a situação, o Ministro Corregedor vê-se na contingência de determinar ao 

Tribunal a adoção das seguintes providências, sem prejuízo de outras que 

parecerem apropriadas: 1ª) a instrução e o julgamento do processo administrativo 

disciplinar nº 00256-2006-000-08-00-7, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias, a 

contar da leitura da ata; 2ª) a oportuna instauração de procedimento 

administrativo disciplinar, na forma da lei e da Resolução nº 30, de 7/3/2007, do 

Conselho Nacional de Justiça, destinado a apurar a responsabilidade do Juiz Lúcio 

Vicente Castiglioni, por eventual descumprimento grave de dever funcional, na 

condição de relator do aludido processo administrativo disciplinar nº 00256- 2006-

000-08-00-7; 3ª) aprimoramento do Regimento Interno, em especial dos arts. 39 e 

124, para melhor e mais clara delimitação do âmbito de atuação da Juíza decana e 

da Juíza Corregedora Regional, nos casos de impedimento ou de suspeição do 

Presidente e da Vice- Presidente da Corte; 4ª) determina ainda a cada Juiz da Corte 

que haja averbado suspeição, por motivo de foro íntimo, para atuar no referido 

processo administrativo disciplinar, que, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 

leitura da presente ata, em ofício reservado e confidencial ao Ministro Corregedor-

Geral da Justiça do Trabalho, decline, de forma sintética, os motivos que 

concretamente ditaram a suspeição, caso não a reconsidere; e 5ª) determina 

também que, doravante, em todo processo administrativo disciplinar destinado a 

apurar responsabilidade de magistrado na Corte, em caso de declaração de 

suspeição, por motivo de foro íntimo, ao pronunciá-la, o Juiz do Tribunal cuide de 

comunicar os motivos ao Ministro Corregedor- Geral, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do item anterior. 2. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL NA REGIÃO. 

2.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO TRIBUNAL. DADOS RELATIVOS A 2006. No 

ano de 2006, o TRT da 8ª Região recebeu 10.426 (dez mil quatrocentos e vinte e 

seis) processos, que, somados ao resíduo de anos anteriores, totalizaram 13.019 

(treze mil e dezenove) feitos para solução (informações prestadas pela 

Subsecretaria de Estatística do TST). Sob o prisma de processos novos recebidos, 

constata-se que, em 2006, o TRT da 8ª Região ocupou a 13ª (décima terceira) 

posição, em confronto com os demais Regionais. Tal posição repetiu-se ao longo do 

período 2002-2006. No ano de 2006, o TRT julgou 9.393 (nove mil trezentos e 

noventa e três) processos, significando que, neste ponto, comparativamente, foi o 

12º (décimo segundo) Tribunal que mais solucionou processos. Igualmente em 

2006, as 4 (quatro) Turmas do Tribunal realizaram 229 (duzentos e vinte e nove) 

sessões, julgando, em média, 40 (quarenta) processos por sessão. 2.2. 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO TRIBUNAL. DADOS REFERENTES A 2007. No 

período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2007, o Tribunal recebeu 9.333 (nove mil 

trezentos e trinta e três) novos processos e solucionou 7.427 (sete mil 

quatrocentos e vinte e sete). Em 31 de agosto de 2007, 119 (cento e dezenove) 

processos aguardavam pauta na Secretaria da 1ª Turma, 107 (cento e sete) na 

Secretaria da 2ª Turma, 229 (duzentos e vinte e nove) na Secretaria da 3ª Turma e 

116 (cento e dezesseis) na Secretaria da 4ª Turma. 2.3. TAXA DE 

CONGESTIONAMENTO NO REGIONAL. Em 2006, a taxa de congestionamento no 

TRT da 8ª Região, correspondente ao percentual de processos não resolvidos, 
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atingiu o patamar de 25% (vinte e cinco por cento), porquanto o Tribunal julgou 

75% (setenta e cinco por cento) do seu estoque de processos (casos novos de 

2006 adicionados ao resíduo de 2005). Tal percentual correspondeu, no âmbito da 

Justiça do Trabalho, à décima segunda maior taxa do País, no ano de 2006, cuja 

média foi de 24% (vinte e quatro por cento). No particular, o TRT da 8ª Região 

aumentou consideravelmente a taxa de congestionamento, que, em 2005, limitou-

se a 20% (vinte por cento). Importa notar, também, que o Tribunal ocupou a 23ª 

(vigésima terceira) posição na relação de processos recebidos por juiz. Esse dado 

reflete que cada Juiz do 8º Regional, em 2006, recebeu, em média, 453,30 

(quatrocentos e cinqüenta e três vírgula trinta) processos. Comparativamente, esse 

quantitativo é maior apenas que o recebido pelos Juízes do TRT da 14ª Região, que 

foi da ordem de 362,13 (trezentos e sessenta e dois vírgula treze) processos, 

embora o TRT da 14ª Região haja ostentado, em 2006, a menor movimentação 

processual do País. 2.4. PRAZO MÉDIO NO TRIBUNAL, APURADO POR 

AMOSTRAGEM. Durante o período da presente correição ordinária, o exame, por 

amostragem, da tramitação, exclusivamente no Tribunal, de 87 (oitenta e sete) 

processos, 77 (sessenta e sete) dos quais sob rito ordinário, revelou que o prazo 

médio, da autuação à publicação do acórdão, é de 94 (noventa e quatro) dias, ou 

seja, cerca de 3 (três) meses. A seu turno, os feitos submetidos ao rito 

sumaríssimo, considerando 10 (dez) processos examinados, tramitam, em média, 

por 43 (quarenta e três) dias no Tribunal, desde a autuação até a publicação do 

acórdão. Assim, no caso de recurso ordinário, despende o Tribunal: 1 (um) dia para 

autuação; 1 (um) dia para distribuição; 38 (trinta e oito) dias para exame do 

Relator e 8 (oito) dias para exame do Revisor; 40 (quarenta) dias para julgar o 

recurso; 1 (um) dia para redação do acórdão; e 7 (sete) dias para publicação. 

Observe-se que os prazos ora especificados referem-se ao período em que o 

processo permaneceu exclusivamente em determinado setor do Tribunal ou em 

Gabinete de Juiz, não se computando outros trâmites processuais. 2.5. 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NAS VARAS DO TRABALHO EM 2006. No ano de 

2006, ingressaram 66.832 (sessenta e seis mil oitocentas e trinta e duas) novas 

reclamações trabalhistas. As novas ações recebidas, somadas ao resíduo de anos 

anteriores - 9.436 (nove mil quatrocentas e trinta e seis) - e às sentenças anuladas 

- 105 (cento e cinco) -, totalizaram 76.373 (setenta e seis mil trezentos e setenta e 

três) processos para instrução e julgamento. Do apontado montante, as Varas do 

Trabalho da 8ª Região solucionaram 65.642 (sessenta e cinco mil seiscentas e 

quarenta e duas) ações trabalhistas (Relatório do TRT da 8ª Região). Do contexto, 

sobressai que o índice de produtividade dos magistrados de primeiro grau da 

Região, na fase cognitiva, da ordem de 85% (oitenta e cinco por cento), foi muito 

positivo. 2.6. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NAS VARAS DO TRABALHO EM 2007. 

Em 2007, até 30 de agosto, ingressaram, nas Varas do Trabalho da 8ª Região, 

44.690 (quarenta e quatro mil seiscentas e noventa) reclamações trabalhistas, que, 

acrescentadas ao acervo de anos anteriores - 10.726 (dez mil setecentas e vinte e 

seis) - e ao número de sentenças anuladas pelo Regional - 163 (cento e sessenta e 

três) -, somaram 55.579 (cinqüenta e cinco mil quinhentos e setenta e nove) 

processos para instrução e julgamento. Do aludido total, até 30 de agosto de 2007, 

44.856 (quarenta e quatro mil oitocentos e cinqüenta e seis) foram solucionados. 

Destes, 17.544 (dezessete mil quinhentos e quarenta e quatro) foram conciliados. 

Daí se segue que, no período, as Varas do Trabalho da 8ª Região solucionaram 

80,7% (oitenta vírgula sete por cento) dos processos novos, na fase cognitiva. 

Trata-se, pois, de performance bastante positiva. 2.7. PRAZO MÉDIO DE 

TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES TRABALHISTAS NAS VARAS E NO TRIBUNAL. As ações 

trabalhistas submetidas ao rito ordinário tramitam, em média, na 8ª Região, do 

ajuizamento até a publicação do acórdão pelo Tribunal, em recurso ordinário, por 
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cerca de 351 (trezentos e cinqüenta e um) dias, ou seja, por aproximadamente 11 

(onze) meses e meio. É o que evidenciou o exame de 21 (vinte e um) processos, 

tomados aleatoriamente por amostragem, a saber: RO-1865/2006-114-08-00-4, 

RO-2148/2006- 205-08-00-7, R0-459/2007-008-08-00-5, RO-401/2006-105-08-

00-0, RO-1934/2006-114-08-00-0, RO-1141/2006-006-08-00-8, RO- 656/2006-

001-08-00-9, RO-11/2007-013-08-00-7, RO-1250/2006- 003-08-00-6, RO-

1926/2006-114-08-00-03, RO-1702/2005-015-08- 00-9, RO-1309/2006-005-08-

00-9, RO-852/2006-016-08-00-2, RO- 1984/2006-202-08-00-5, RO-69/2006-106-

08-00-0, RO-318/2007- 010-08-00-9, RO-1695/2006-107-08-00-0, RO-

1281/2006-002-08-00- 0, RO-1157/2006-101-08-00-7, RO-616/2006-203-08-00-

6, AP- 1272/1999-116-08-00-0 e RO-1304/2006-125-08-00-9. 2.8. OBSERVAÇÕES 

PONTUAIS DO EXAME DE PROCESSOS, POR AMOSTRAGEM. O exame de 28 (vinte e 

oito) processos, por amostragem, no período da correição, permitiu ao Ex.mo 

Ministro Corregedor- Geral anotar algumas ponderações em relação a atos 

processuais praticados no âmbito da 8ª Região, a saber: 1ª) na quase totalidade 

dos processos examinados, observou-se que a remessa dos autos ao Tribunal, em 

virtude da interposição de recurso ordinário, não é precedida por qualquer exame 

prévio de admissibilidade do recurso pelo juízo de origem, constando, não raro, 

mero despacho ordinatório de encaminhamento. Mencionam-se, 

exemplificativamente, os seguintes casos: processos nºs RO-300/2007-125-08-

00.4 (1ª VT de Abaetetuba), RO-214/2007-013-08-00.3 (13ª VT de Belém), RO- 

1055/2006-101-08-00.1 (1ª VT de Abaetetuba), AP-248/2007-016-08- 00.7 (16ª 

VT de Belém), RO-61/2006-013-08-00.3 (13ª VT de Belém), RO-1321/2006-002-

08-00.4 (2ª VT de Belém), RO-211/2006- 108-08-00.1 (VT de Óbidos), RO-

1343/2006-008-08-00.2 (8ª VT de Belém), RO-443/2006-107-08-00.3 (1ª VT de 

Marabá), RO- 454/2006-107-08-00.3 (1ª VT de Marabá), RO-1343/2006-008-08- 

00.2 (8ª VT de Belém) e RO-948/2006-120-08-00.8 (8ª VT de Belém); 2ª) 

constata-se que, em diversos processos, algumas folhas em branco não foram 

inutilizadas, tampouco se certificou nos autos a existência dessas folhas, tal como 

se exemplifica: processos nºs RO- 214/2007-013-08-00.3 (13ª VT de Belém), AP-

248/2007-016-08-00.7 (16ª VT de Belém), RO-61/2006-013-08-00.3 (13ª VT de 

Belém), RO-1321/2006-002-08-00.4 (2ª VT de Belém) e RO-211/2006-108- 08-

00.1 (VT de Óbidos); 3ª) em alguns processos - nºs RO- 1055/2006-101-08-00.1 

(1ª VT de Abaetetuba) e RO-61/2006-013-08- 00.3 (13ª VT de Belém) -, verificou-

se a juntada aos autos de documentos de tamanho irregular, sem que haja sido 

observada a recomendação de afixá-los em papel ofício; 4ª) igualmente em alguns 

processos - nºs RO-300/2007-125-08-00.4 (1ª VT de Abaetetuba), RO-214/2007-

013-08-00.3 (13ª VT de Belém), RO-1343/2006-008- 08-00.2 (8ª VT de Belém) e 

RO-948/2006-120-08-00.8 (8ª VT de Belém) -, verificou-se que, embora remetidos 

à Procuradoria Regional do Trabalho, não constaram dos respectivos autos os 

termos de remessa e de recebimento, dificultando aferir o tempo de 

disponibilização dos autos ao Ministério Público do Trabalho, como também o prazo 

para distribuição do processo no âmbito do Tribunal; 5ª) constata-se que na quase 

totalidade dos processos a peça inaugural dos autos de reclamação trabalhista na 

Região não é a petição inicial, mas certidão de distribuição subscrita pelo Servidor 

responsável pelo Registro da Reclamação; 6ª) notou-se, também, em alguns casos, 

a desnecessária abertura de prazo em embargos de declaração, para manifestação 

da parte contrária, sem a efetiva concessão de efeito modificativo, tal como se deu, 

a título ilustrativo, nos processos nºs AP-1235/1992-007-08-00-7, RO-852/2006-

016-08-00-2 e RO- 69/2006-106-08-00-0; 7ª) no processo nº RO-1702/2005-15-

08-00-9, a circunstância de o recurso de revista não conter a assinatura dos 

advogados subscritores não foi certificada nos autos, embora esse haja sido o único 

fundamento para se denegar seguimento ao recurso; 8ª) no que tange ao Sistema 
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de Autuação Unificada, observou-se também em muitos processos que, embora 

cada volume seja numerado isoladamente, o Tribunal não informa, na capa, a 

quantidade de volumes do processo, tal como exigido pelo art. 2°, inciso I, da 

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

(exemplos: Processos nºs RO-656/2006-001-08-00-9, RO- 810/2007-005-08-00-9 

e RO-1722/2006-015-08-00-2; e 9ª) o Ministro Corregedor-Geral observou 

também que, em alguns casos, em causas submetidas ao rito sumaríssimo, o 

Tribunal, ao negar provimento ao recurso, consignou extensa fundamentação na 

certidão de julgamento lavrada, o que se afigura impróprio e desnecessário (RO-

775/2007- 125-08-00-0 e RO-1639/2006-011-08-00-6). 2.9. RECLAMAÇÕES 

VERBAIS. A 8ª Região apresenta números atípicos e exorbitantes de reclamações 

verbais, mormente em Belém e Macapá. Dados fornecidos pela Corregedoria 

Regional revelam que, em 2006, formularam- se 13.033 (treze mil e trinta e três) 

reclamações verbais, das quais 11.178 (onze mil cento e setenta e oito) no Estado 

do Pará e 1.955 (mil novecentos e cinqüenta e cinco) no Estado do Amapá. Em 

2007, até 30 de junho, foram apresentadas, no Estado do Pará, 7.048 (sete mil e 

quarenta e oito) reclamações verbais e 1.002 (mil e dois) no Estado do Amapá. 

Especificamente para as Varas do Trabalho de Belém, foram distribuídas, em 2006, 

5.009 (cinco mil e nove) reclamações verbais, o que corresponde a 21% (vinte e 

um por cento) do total das reclamações ajuizadas nas Varas de Belém. Em 2007, 

tomando-se em conta dados apurados até 30 de junho, distribuíram-se nas Varas 

do Trabalho de Belém 3.198 (três mil cento e noventa e oito) reclamações verbais, 

montante equivalente a 21,45% (vinte e um vírgula quarenta e cinco por cento) do 

total das reclamações ajuizadas. Comparativamente, as 4 (quatro) Varas do 

Trabalho de Macapá tomaram, proporcionalmente, maior quantidade de 

reclamações nãoverbais em relação às verbais, resultando nos seguintes valores: 

9.768 (nove mil setecentas e sessenta e oito) reclamações não-verbais, equivalente 

a 82% (oitenta e dois por cento) do total das reclamações ajuizadas em 2006, e, 

em 2007, 3.885 (três mil oitocentos e oitenta e cinco) reclamações não-verbais, o 

que resulta em 81% (oitenta e um por cento) da totalidade de reclamações 

ajuizadas em 2007 na Capital do Estado do Amapá. Pior ainda: em muitos casos, o 

advogado é constituído pelo reclamante a partir da audiência inaugural. Outro 

aspecto que denota quão inquietante e injustificável é o excesso de reclamações 

verbais na Região é o quadro que, no particular, exibe a Vara do Trabalho de 

Parauapebas, no interior do Estado do Pará: lá, apenas 2% (dois por cento) das 

reclamações trabalhistas foram tomadas verbalmente em 2006 e apenas 3,8% 

(três vírgula oito por cento) em 2007. Nesses valores já estão computadas as 

reclamações verbais tomadas por ocasião das atividades itinerantes da Vara do 

Trabalho. A aludida situação da Vara do Trabalho de Parauapebas constitui 

evidência clara de que se pode e deve reduzir drasticamente o número de 

reclamações verbais na Região, tanto mais tendo presente que o Tribunal, hoje, 

ressente-se de um contingente maior de servidores. O Ministro Corregedor-Geral, 

em face de reputar tal quadro sobremodo preocupante para o resguardo do direito 

de defesa dos litigantes, conclama o Tribunal e Juízes de primeiro de grau de 

jurisdição à adoção de medidas que reduzam substancialmente as reclamações 

verbais, seja mediante a conscientização dos jurisdicionados para os desequilíbrios 

e percalços advindos do exercício do jus postulandi, seja mediante a mobilização de 

sindicatos e OAB para o recomendável concurso do advogado no patrocínio de 

causas trabalhistas. Nesse sentido, inúmeras providências são concebíveis: 

encaminhamento prioritário ao sindicato profissional, se houver; concurso da 

Defensoria Pública; convênio com a OAB para a prestação de assistência judiciária 

gratuita; convênio com Faculdades de Direito para a participação de acadêmicos, 

etc. 2.10. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 874/2002 DO TST. A Resolução 
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Administrativa nº 874/2002 do TST recomenda ao Ministro Corregedor-Geral a 

adoção das providências necessárias junto à Presidência dos Regionais a fim de que 

haja a identificação na capa dos autos dos processos remetidos ao TST - agravos 

de instrumento e recursos de revista admitidos - sempre que abranjam teses 

jurídicas reiteradas no âmbito do Tribunal Regional e ainda não apreciadas no TST. 

A assessoria da Vice-Presidência do 8º Regional, responsável pela elaboração de 

"despachos de admissibilidade" de recursos de revista, declara que, desde julho de 

2002, registra as hipóteses de incidência da aludida Resolução. Informa apenas que 

são raras as hipóteses, porquanto, em regra, as matérias submetidas ao exame do 

Regional já foram objeto de deliberação do TST. Em 2007, a assessoria da Vice-

Presidência relata que em relação a apenas um processo identificou hipótese de 

incidência da Resolução Administrativa nº 874/2002. No tocante aos agravos de 

instrumento, a assessoria jurídica da Vice-Presidência registra que, no ano de 2007, 

ainda não se deparou com nenhum processo em tais circunstâncias. O Ministro 

Corregedor-Geral não pôde constatar a efetiva adoção da providência requerida na 

RA nº 874/2002 do TST, porquanto a assessoria da Vice-Presidência não forneceu o 

número do processo identificado com o carimbo "RA nº 874/2002". O Ministro 

Corregedor-Geral anota que lhe parece bastante improvável que, em 2007, apenas 

uma matéria nova haja sido julgada no âmbito da Corte e impugnada mediante 

recurso de revista admitido, e nenhuma mediante agravo de instrumento, de modo 

a justificar a identificação na capa dos autos. Exorta-se a Vice-Presidência da Corte 

a que aprimore a emissão dos despachos de admissibilidade, no particular, para a 

estrita observância da RA nº 874/2002, providência essencial a que o Tribunal 

Superior do Trabalho possa antecipar-se na tarefa primacial que lhe toca de 

uniformização da jurisprudência. 2.11. DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS. O 

Regimento Interno do Tribunal prevê que a distribuição de processos dá-se 

diariamente, por meio eletrônico, em sessão pública e em horário previamente 

estabelecido (art. 105). Os habeas corpus, os mandados de segurança, os dissídios 

coletivos de greve, os submetidos a tramitação preferencial e sob rito sumaríssimo 

submetem-se a distribuição imediata, logo após a autuação. Incumbe à Secretaria 

do Pleno a distribuição dos processos, considerada a média apurada, a partir de 

janeiro de 2006, de processos recebidos pelos Juízes do Tribunal em cada dia útil. A 

título de ilustração, em 4 de setembro de 2007 foram distribuídos 36 (trinta e seis) 

processos, não remanescendo nenhum processo pendente de distribuição. 

Conquanto a Secretaria do Pleno proceda a uma verificação de virtuais 

impedimentos, a análise mais apurada realiza-se nos gabinetes dos Juízes, após a 

distribuição. 2.12. TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL E RITO SUMARÍSSIMO. Os feitos de 

tramitação preferencial e submetidos ao rito sumaríssimo ostentam essa 

informação na capa dos autos, seguindo determinação contida no art. 19 da 

Consolidação de Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. É o que 

se verificou durante a correição, em exame, por amostragem, dos processos nºs 

RO-544/2007-010-08-00-0 e RO-739-1986-007-08-00-1 (Lei nº 10.741/2003, 

Estatuto do Idoso) e RO-136/2007-125-08-00-5 (rito sumaríssimo). 2.13. 

REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉ- RIO PÚBLICO DO TRABALHO. O Regimento 

Interno do TRT dispõe que somente se remetem ao Ministério Público do Trabalho, 

obrigatoriamente, alguns tipos de processos, em que tal se justificar, na forma da 

lei (art. 103). Conforme se pôde apurar do exame de processos por amostragem, o 

Tribunal obedece estritamente ao disposto no Regimento Interno. Há, em síntese, 

observância de um critério seletivo na remessa de autos ao Ministério Público do 

Trabalho, o que constitui boa prática apurada no Tribunal. 2.14. EXECUÇÃO 

DIRETA. Em 30 de junho de 2007, a impactante cifra de 52.409 (cinqüenta e dois 

mil quatrocentos e nove) processos estavam em execução nas 45 Varas do 

Trabalho da 8ª Região. Desses, 24.312 (vinte e quatro mil trezentos e doze), em 
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arquivo provisório. De outro lado, em 2007, até 31 de julho, 5.405 (cinco mil 

quatrocentas e cinco) novas execuções foram iniciadas nas Varas do Trabalho da 

Região e 4.112 (quatro mil cento e doze) extintas mediante o pagamento do 

débito. Percebe-se, assim, que o número dos processos solucionados em execução 

é inferior à quantidade das execuções iniciadas, no mesmo período, ou seja, de 1º 

de janeiro a 31 de julho de 2007. De outro lado, como visto, é expressivo o número 

de execuções em arquivo provisório. O índice alcança a impressionante marca de 

46% (quarenta e seis por cento) dos processos em execução na Região. A situação 

exige imediata intervenção do Presidente e da Corregedora Regional para, 

identificando o ponto de estrangulamento na tramitação dos processos em 

execução, buscar sensível melhoria no sentido de obter mais pronta satisfação do 

crédito trabalhista exeqüendo. Como primeiras providências para se aquilatar de 

forma apropriada a real dimensão do fenômeno, o Ministro Corregedor-Geral 

recomenda à Corregedoria Regional que: a) determine às secretarias dos órgãos 

judicantes da Região a realização, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, de 

rigorosa e precisa contagem física dos autos de todos os processos em execução na 

Região e o lançamento das respectivas informações no sistema, inclusive a fase 

correta em que se encontram; b) determine igualmente que haja, no cumprimento 

do item anterior, distinção entre os casos de execução definitiva e de execução 

provisória, acompanhada do respectivo registro no sistema; e c) determine também 

seja lançada no sistema, em igual prazo, a data de conclusão ao juiz para sentença 

dos autos dos processos em execução. 2.15. PRECATÓRIOS. Em 2007, até 30 de 

junho, 1.145 (um mil cento e quarenta e cinco) precatórios aguardavam 

pagamento no Tribunal. Desses, 755 (setecentos e cinqüenta e cinco) estavam no 

prazo constitucional e 390 (trezentos e noventa), com prazo vencido (Ofício nº TRT 

8ª GP 0412/2007). Do número de precatórios vencidos, até 30 de junho de 2007: 

a) 13 (treze) correspondem a débitos da União; b) 14 (quatorze) correspondem à 

soma dos débitos dos Estados do Pará e do Amapá; e c) 363 (trezentos e sessenta 

e três) correspondem à soma dos débitos dos municípios da região. É auspicioso 

registrar que, embora esteja longe de ser satisfatória, a situação dos precatórios na 

8ª Região é relativamente positiva, mormente se considerarmos a quantidade de 

precatórios que aguardam pagamento em outros Regionais, inclusive de menor 

porte. Assim, por exemplo, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em abril 

de 2007, estavam pendentes de pagamento 4.251 (quatro mil duzentos e 

cinqüenta e um) precatórios; no Tribunal Regional da 13ª Região, em maio de 

2007, 2.420 (dois mil quatrocentos e vinte) precatórios; e no Tribunal Regional da 

17ª, em março de 2007, 2.040 (dois mil e quarenta) precatórios. Ressalte-se, por 

fim, que não há Juízo de Conciliação de Precatórios na Região. No entanto, na 

assentada do dia 30 de agosto de 2007, o Tribunal Pleno do Regional, examinando 

a matéria proposta no Processo Administrativo nº 908/2007, deliberou pela 

conveniência de especialização de 1 (uma) Vara do Trabalho em Belém e de 2 

(duas) em Macapá, de modo que lhes fiquem afetas, exclusivamente, os feitos em 

que a Fazenda Pública - Federal, Estadual e Municipal - figurar como parte. 

Atualmente, a aludida proposição encontra-se na Assessoria Jurídico-Administrativa 

para a elaboração de anteprojeto de lei que verse sobre a criação das 3 (três) 

Varas do Trabalho, assim distribuídas: a) 2 (duas) na cidade de Macapá; e b) 1 

(uma) na cidade de Belém. 2.16. BACEN-JUD. Observa-se que as Varas do Trabalho 

da 8ª Região acionam, satisfatoriamente, o sistema Bacen-Jud. Em 2007, até 30 de 

junho, por exemplo, o instrumento foi acessado 22.089 (vinte e duas mil e oitenta 

e nove) vezes. 3. INICIATIVAS RELEVANTES E LOUVÁVEIS. Merecem louvor o 

Tribunal e/ou a Presidência por conta das seguintes iniciativas: 1ª) delegação de 

competência à Vara do Trabalho de origem para que realize audiência de 

conciliação em processos que se achem em grau de recurso de revista, ainda não 
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despachado; trata-se de medida que vem produzindo ótimos resultados na Região, 

desde abril do fluente ano de 2007, quando implantada, reduzindo o número de 

recursos de revista submetidos ao TST; 2ª) o Ministro Corregedor aplaude 

igualmente a diretriz da Resolução nº 350, de 31 de agosto de 2006, pela qual a 

autuação de recursos ordinários, de agravos de petição e de agravos de 

instrumento para o TRT passou a ser confiada às Varas do Trabalho, com apreciável 

proveito em celeridade processual; 3ª) louva- se também a presteza na outorga da 

prestação jurisdicional na Região, apesar de cuidar-se de um Tribunal de porte 

médio e com notórias dificuldades de acesso à Justiça do Trabalho; e 4ª) digno de 

encômios também é a manutenção do projeto da área de cidadania, instrumento 

posto à disposição da sociedade para simplificar o acesso a serviços de utilidade 

pública, com vistas a complementar a prestação jurisdicional ofertada pela 8ª 

Região. 4. RECOMENDAÇÕES. Em virtude do que se constatou ao longo da 

correição e à face do seu escopo também pedagógico, o Ministro Corregedor-Geral 

da Justiça do Trabalho recomenda: 1ª) ao Presidente do Tribunal, à Corregedora 

Regional e aos Presidentes das Turmas, que orientem os servidores das secretarias 

dos órgãos judicantes quanto às seguintes práticas: a) obrigatoriedade de se 

inutilizarem as folhas em branco constantes dos autos ou de emitir certidão 

registrando o número das respectivas folhas; b) necessidade de afixar em papel 

ofício os documentos apresentados pelas partes em tamanho irregular, a fim de 

que todas as folhas dos autos do processo possuam dimensão uniforme; e c) seja 

certificada a ausência de assinatura dos advogados que deveriam firmar a petição 

de interposição do recurso, de modo a evitar eventual alegação de incorreta 

apreciação dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade; 2ª) recomenda-se ao 

Presidente do Tribunal que oriente os servidores em relação à necessidade de apor 

nos autos os termos de remessa e de recebimento dos autos, quando remetidos à 

Procuradoria Regional do Trabalho; 3ª) recomenda que, nos embargos de 

declaração, os Ex.mos Juízes da Corte concedam prazo para manifestação da parte 

contrária somente na hipótese de efetiva perspectiva de atribuição de efeito 

modificativo no julgado; 4ª) recomenda- se ao Presidente e à Corregedora Regional 

determinação no sentido de que, na autuação, haja observância do Sistema de 

Autuação Unificada, lançando na capa dos autos a quantidade de volumes; 5ª) 

recomenda-se ao Tribunal que proceda à adequação da Resolução nº 133/2005, 

que instituiu o Serviço de Protocolo Integrado - SPI e o Serviço de Protocolo Postal 

- SPP, ao que foi decidido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no 

julgamento do processo nº CSJT-287/2006-000-90-00.0, excluindo do art. 1º a 

possibilidade de recebimento de petições ou recursos judiciais, por meio do Serviço 

de Protocolo Integrado - SPI, dirigidas ao "terceiro grau de jurisdição"; 6ª) 

recomenda-se que o Presidente vele pela solução rápida e prioritária de todos os 

procedimentos administrativos disciplinares envolvendo magistrados em trâmite na 

Corte; 7ª) recomenda-se que o Tribunal adapte as normas do Regimento Interno à 

Resolução nº 30, de 7/3/2007, do Conselho Nacional de Justiça, acerca do 

procedimento administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade 

funcional de magistrado; 8ª) recomenda- se a adoção, de conformidade com a 

Recomendação nº 11, de 22/5/2007, do Conselho Nacional de Justiça, de política 

pública visando à formação e recuperação de um ambiente ecologicamente 

equilibrado, além da conscientização dos próprios servidores e jurisdicionados sobre 

a necessidade de efetiva proteção ao meio ambiente, bem como a instituição de 

comissões ambientais para o planejamento, elaboração e acompanhamento de 

medidas, com fixação de metas anuais, objetivando a correta preservação e 

recuperação do meio ambiente, tais como, por exemplo: a) utilização de papel 

reciclado e não clorado em todos os impressos; b) instituição de coleta seletiva de 

resíduos; e c) aquisição de bens e materiais de consumo que levem em 
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consideração o tripé básico de sustentabilidade: ambientalmente correto, 

socialmente justo e economicamente viável; 9ª) recomenda que, no afã de 

emprestar maior celeridade à execução trabalhista, os juízes de primeiro grau de 

jurisdição, titulares e substitutos, sejam estimulados a proferir sempre sentenças 

líquidas, se condenatórias em pecúnia, constituindo a observância de tal diretriz um 

dos critérios objetivos de aferição do merecimento, para promoção, bem assim para 

a obtenção do vitaliciamento; 10ª) recomenda que também o Tribunal, em caráter 

pedagógico e de exemplaridade, passe a proferir acórdãos condenatórios líquidos, 

sob pena de frustrarem- se os propósitos que animam a exigência de sentença 

líquida; 11ª) recomenda a realização de cursos de cálculos para juízes e 

assistentes, bem como para servidores dos Gabinetes dos Senhores juízes do 

Tribunal; 12ª) exorta-se também a Vice-Presidência da Corte a que aprimore a 

emissão dos despachos de admissibilidade, para a estrita observância da RA nº 

874/2002, providência essencial a que o Tribunal Superior do Trabalho possa 

antecipar-se na tarefa primordial que lhe toca de uniformização de jurisprudência; 

13ª) recomenda igualmente o Ministro Corregedor-Geral à Presidência e à 

Corregedoria Regional, em face do elevado índice de reclamações verbais na Região 

e do virtual comprometimento do direito de defesa, a adoção das seguintes 

providências, entre outras que se afigurem adequadas à redução acentuada dessa 

forma de reclamação: a) encaminhamento prioritário ao sindicato da categoria 

profissional, se houver, para o cumprimento do dever legal de prestar assistência 

judiciária gratuita; b) se não houver sindicato profissional, direcionamento do 

interessado à Defensoria Pública, caso instalada na localidade; c) sucessivamente, 

gestões junto à Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil visando à 

celebração de convênio com o Tribunal para, sem prejuízo de franquear-se o 

exercício do jus postulandi e a reclamação verbal na Justiça do Trabalho, também 

se propiciar ao interessado, devidamente esclarecido, mecanismo de outorga de 

assistência jurídica gratuita por advogado aos necessitados, ou mediante módicos 

honorários advocatícios; e d) paralelamente, onde for possível, convênio com 

Faculdades de Direito para o concurso de acadêmicos na assinatura conjunta da 

petição inicial juntamente com o reclamante; 14ª) recomenda-se que seja mensal a 

avaliação dos Juízes do Trabalho substitutos para efeito de vitaliciamento, de modo 

a que haja acompanhamento mais constante de cada magistrado até obter o 

vitaliciamento; 15ª) recomenda-se igualmente que, em causas submetidas ao rito 

sumaríssimo, o Tribunal, ao negar provimento ao recurso, não consigne 

fundamentação na certidão de julgamento lavrada, de tal modo que, no caso, a 

decisão do Tribunal seja lançada apenas na certidão de julgamento, conforme 

determina a lei; 16ª) na área de informática, recomenda-se à administração da 

Corte que encete esforços para: 1º) imediatamente, implantar os sistemas de 

peticionamento eletrônico - "e-doc", de "cálculo unificado da Justiça do Trabalho", 

de sala de audiências - "aud", de "carta precatória eletrônica" e de "gabinete 

virtual"; 2º) desenvolva os sistemas auxiliares internos necessários à integração 

dos sistemas "e-jus" e "e-recurso" ao sistema de acompanhamento processual; e 

3º) encaminhe à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho relatórios 

circunstanciados à medida que forem cumpridas as recomendações na área de 

informática; 17ª) em virtude do atual quadro reduzido de juízes do trabalho 

substitutos, recomenda o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal Pleno exerça um 

controle mais rígido da conveniência administrativa na apreciação de requerimento 

de remoção, a pedido, para outra Região, bem assim de autorização de 

afastamento para freqüentar cursos, condicionando o deferimento de pleitos desse 

jaez somente após completar o quadro de juízes do trabalho substitutos; 18ª) 

reitera-se a recomendação já apontada em ata anterior consistente em se instituir 

Juízo Auxiliar de Execução, designando um Juiz Substituto para conferir andamento 
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a todos os processos de determinadas empresas que estejam em fase de execução, 

tornando concentrados e homogêneos os procedimentos em relação a tais feitos; 

19ª) recomenda-se também que o Tribunal, com a brevidade que a situação 

requer, observe a determinação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 37, 

de 6/6/2007), de regulamentar internamente a autorização excepcional para que os 

magistrados residam fora da respectiva jurisdição e, portanto, aprecie, com 

urgência, a matéria inserida no Processo Administrativo nº 01291/2007; e 20ª) 

recomenda-se ao Tribunal a revogação do disposto no art. 52, parágrafo único, do 

Regimento Interno, no que contempla reexame necessário das decisões do 

Corregedor Regional, na hipótese de acolhimento do pedido formulado em 

reclamação correicional. 4.1. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORA REGIONAL. O 

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho recomenda que a Juíza 

Corregedora Regional: 1ª) expeça orientação aos Juízes das Varas do Trabalho: a) 

sobre a imprescindível necessidade de emissão explícita de pronunciamento acerca 

da admissibilidade dos recursos ordinários e agravos de petição interpostos; b) 

para que se abstenham de recusar petições iniciais em razão da falta de informação 

do CPF e de outros documentos não exigidos por lei; e c) para que observem, de 

forma estrita e rigorosa, o dever de presidir pessoalmente as audiências 

designadas, jamais consentindo na prática de tal ato processual, solene e 

indelegável, no todo ou em parte, sem a sua presença; 2ª) oriente as Secretarias 

das Varas do Trabalho quanto às seguintes práticas: a) obrigatoriedade de se 

inutilizarem as folhas em branco constantes dos autos ou de emitir certidão 

registrando o número das respectivas folhas; b) necessidade de afixar em papel 

ofício os documentos apresentados pelas partes em tamanho irregular, a fim de 

que todas as folhas dos autos do processo possuam dimensão uniforme; e c) 

oriente também as Secretarias das Varas do Trabalho a juntar as peças aos autos 

na ordem estritamente cronológica de prática dos atos processuais, evitando-se, 

em particular, que a peça inaugural dos autos de reclamação trabalhista seja a 

certidão de distribuição subscrita pelo Servidor Responsável pelo Registro da 

Reclamação; 3ª) determine à Secretaria da Corregedoria Regional que elabore, 

mensalmente, e não a cada três meses, um quadro de produção relativo ao 

magistrado vitaliciando; e 4ª) determine às secretarias dos órgãos judicantes da 

Região a realização, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, de rigorosa e precisa 

contagem física dos autos dos processos em execução, bem assim o cumprimento 

das demais providências constantes do tópico relativo à "execução direta". 5. 

COMUNICAÇÃO À CGJT. A Presidência e a Corregedoria do Tribunal Regional do 

Trabalho da 8ª Região devem informar à Corregedoria-Geral da Justiça do 

Trabalho, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicação da 

presente ata, as providências adotadas acerca de todas as recomendações 

constantes da presente ata, salvo casos de estipulação específica de outro prazo. 6. 

REGISTROS. Durante o período da Correição, estiveram com o Ex.mo Ministro 

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o Ex.mo Sr. Juiz Presidente, a Ex.ma Sra. 

Juíza Vice-Presidente e a Ex.ma Juíza Corregedora do TRT da 8ª Região, 

respectivamente, Dr. José Edílsimo Eliziário Bentes, Dra. Francisca Oliveira 

Formigosa e Dra. Pastora do Socorro Teixeira Leal; os Ex.mos Srs. Juízes do 

Tribunal, Vicente José Malheiros da Fonseca, Rosita de Nazaré Sidrim Nassar, 

Georgenor de Sousa Franco Filho, Luiz Albano Mendonça de Lima, José Maria 

Quadros de Alencar, Elizabeth Fátima Martins Newman, Odete de Almeida Alves, 

Francisco Sérgio Silva Rocha, Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, Alda Maria de Pinho 

Couto, Marcus Augusto Losada Maia, Mario Leite Soares e Vanja Costa de 

Mendonça. Visitou, também, o Ministro Corregedor-Geral a Procuradora-Chefe da 

Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, Dra. Loana Lia Gentil Uliana. 

Igualmente visitaram o Ministro Corregedor-Geral a ilustre Presidente da Ordem 
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dos Advogados do Brasil - Seccional Pará, Dra. Ângela Sales, e o Conselheiro da 

Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Antônio dos Reis Pereira. Estiveram com o 

Ministro Corregedor-Geral os Drs. Bernardino Greco e Cândido Barra Monteiro de 

Brito Filho, Presidente e Representante da Associação dos Advogados Trabalhistas 

do Estado do Pará. Estiveram com o Ministro Corregedor-Geral as Dras. Andréa 

Costa Pereira e Márcia Maria Teixeira Ciuffi, advogadas do Escritório Dr. Jarbas 

Vasconcelos. Estiveram, também, com o Corregedor-Geral a Sra. Maria Adélia 

Oliveira e o Dr. José de Ribamar França da Silva, respectivamente Coordenadora 

Jurídica e Coordenador-Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário 

Federal dos Estados do Pará e Amapá. O Ministro Corregedor-Geral também se 

encontrou no Edifício Sede do TRT com os Juízes do Trabalho de primeiro grau de 

jurisdição, a fim de tratar de temas institucionais, bem como concedeu entrevista 

coletiva à imprensa local. 7. AGRADECIMENTOS. O Ministro Corregedor- Geral 

agradeceu ao Tribunal, na pessoa do Ex.mo Juiz José Edílsimo Eliziário Bentes, 

Presidente da Corte, a fidalguia e amabilidade que lhe foram dispensadas, bem 

assim à sua equipe, por ocasião das atividades da Correição. Estende-se esse 

agradecimento aos numerosos servidores e diretores da Corte, que também 

prestaram valiosíssima colaboração. 8. ENCERRAMENTO. A Correição Geral 

Ordinária foi encerrada em sessão plenária realizada às onze horas e trinta minutos 

do dia 6 (seis) de setembro de 2007, com a presença dos Ex.mos Srs. Juízes 

integrantes da 8ª Região da Justiça do Trabalho. A ata vai assinada pelo Ex.mo Sr. 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo 

Ex.mo Sr. JOSÉ EDÍLSIMO ELIZIÁRIO BENTES, Presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho da 8ª Região, e por mim, MARLA BEATRIZ MIGUEL DE SOUZA LIMA, 

Assessora do Ministro Corregedor- Geral, que a lavrei. 
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