TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRI A DE 1996, REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 9 " REGIÃO , DE 16 A 18 DE ABRI L DE 199 7.
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de hum mil novecentos e noventa e sete, às nove horas, compareceu à sede do Tribunal Regiona l do
Trabalho da 9• Região, à Avenida Vicente Machado no 147 - Curitiba Paraná, o Exce lentíssimo Senhor Min istro ALMIR PAZZIANOTTO PI NTO , Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, acompanhado dos Assessores da
Corregedoria -Geral Môn ica Vieira Caminha, Márcio Gomes Coelho e de Ana
Claudia Melo de La Pla ta, Técnico Judiciário . Recebidos pelo Excelentíssimo Senhor Dr. Pretextato Pennaforte Ribas Netto, Juiz Vice - Presidente do TRT, Dra . Adriana Nucci Paes Cruz, Juíza Corregedora Regional , Dr . Stélio Oli vé Malhadas, Secretário Geral da Presidênc-ia, Dr
Ubi r ajara Carlos Mendes , Diretor Geral, Dr . Osires Nadal, Assessor de
Comunicação Social, Dra . Izabel Cristina Fontanell i , Secretária da
Corregedoria , Dra_. Jacqueline Pierri, Assessora da Juíza Adriana Nucci
Paes Cruz, e pelos servidores Glória de Fátima Fonseca Marchesini Portugal, Secretária da 2• Turma,
Eleana Maria Carneiro de Almeida, Assistente Administrativo da 4 • Turma, Renato Wolf, Diretor da Secretaria Judiciária em exercício, Miguel Sándor Szollosi, Diretor Substituto do Serviço de Cadastramento Processual, Eduardo Silveira Rocha,
Diretor do Serviço Processual em exercício, Cirley Teresinha Loeblein,
Diretora do Serviço de Acordãos, Rosane Ferreira Rompkowski, Assistente Administrativo da Assessoria Jurídica da Presidência deram início
aos trabalhos da Correição Ordinária, os quais haviam sido precedidos
de Edital, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná e no Diário de Justiça da União,
como, também, de notificações, por ofício,
expedidas aos exmos. srs. Juízes do E. Tribunal, ao Presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas do Estado do Paraná, à Associação Paranaense dos Advogados Trabalhistas, ao Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB - Seção do Paraná, à Procuradoria Regional
do Trabalho e a todos os Presidentes de Federações e Sipdicatos de
Trabalhadores e de Empregadores.
Cumpridas, assim, as disposições
regimentais, foram abertos os trabalhos da Correição. o. Sr. -Ministro
Corregedor-Geral foi informado da estrutura funcional do -Tripunal,
destacando-se os seguintes aspectos: composição do Tribunal, - s:ruadro de
servidores, audiências aos srs. Juízes, recebimento de · ReclamaÇões
Correicionais. 1. AUTUAÇÃO. O Ministro Corregedor-Geral verificou que
o número de processos autuados desde a última correição realizada nos
dias 7,8,9,10 e 11 de Dezembro de 1992 , pelo então Corregedor-Geral,
Exmo. Sr. Ministro José Ajuricaba da Costa e Silva, apurando em recursos e ações originárias: 1994, 24.552; 1995, 23.915; 1996, 26.039. No
período
compreendido entre janeiro a abril de 1997 foram efetuadas
3.264 autuações. O setor de autuação desenvolveu eficiente sistema de
processamento das petições, denominado SIP
Sistema de Informação
Processual, possibilitando - a substituiçãõ do protocolo tradicional,
por mecanismo assemelhado ao serviço "on line" adotado em estabelecimentos bancários. Esse sistema resulta na imediata inserção do andamento de petições em -computador, facilitando, por meio de códigos registrados, · a localização do feito, imprimindo considerável dinamismo
aos serviço~ judiciários. Ressalta-se aindá, a criação da "carga prog~da" para advogados e notificações, interligadas ao SIP, permitindo que, com menor número de funcionários, a Secretaria desempenhe com
"'ênici2ncia as suas atribuições.
2. DISTRIBUIÇÃO. Examinando boletins
-és'l:atrsticos, apurou-se que no período compreendido entre os anos de
1994 e 1997 foram distribuídos 81.335 processos. Entre 1995 e 1996
ocorreu um acúmulo de processos por distribuir, provocando o retardamento dos julgamentos. Em setembro de 1996, pela Resolução 137 /96 ,
ordenou-se a distribuição de 100 (cem) processos mensais para cada
~~ 328 processos aguardam distribuição, havendo, ainda, mais de 2.000
na Procuradoria Regional do Trabalho aguardando manifestação . A previsão é de se colocar a Pàuta em dia dentro de 90 a 120 dias, o que a
Corregedoria-Geral aguarda que aconteça. Como ocorre com o Serviço de
Autuação, a Distribuição de feitos é totalmente informatizada. Contando com programa de computação específico permite ao chefe do setor
proceder às compensações e redistribuições automaticamente, facilitando os serviços e reduzindo as possibilidades de erro. Observou-se ha-
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ver na seção apenas ·três funcionários , incluindo o Diretor . Registrouse que o Serviço de Distribuição substituiu os termos de certidão e
conclusão, contendo informações dos nomes de relator e rev isor, por
carimbo que não as menciona. Recomenda o Ministro Corregedo r seja retomado o procedimento anterior, pois o Setor não se acha s obrecarregado, como ocorria algum tempo atrás, podendo ser adotado o modelo abandonado ou aquele sugerido pelo sr.Juiz Luiz Eduardo Gunther. A recomendação fundamenta-s e na análise dos processos examinados nas cinco
Turmas, constatando -se, em var1os processos, carimbo de Dis t ribuição
em local não apropriado (verso de documentos particulares ) , ausência
de padronização para os Juízes aparem o "v isto", e inexis t ência, em
outros casos, dos nomes de relator e revisor e da data de entrada e
saída dos processos dos respectivos gabinetes.
3 . EXAME DOS PROCESSOS
- Pelo exame feito, em sistema de escolha aleatória, de recurso, ordinarlos e agravos de petição não se constatou anormalidade grave e m
matéria de prazos. Com prazos vencidos para relatarem, encontram-s e os
Juizes Fátima Teresinha Loro Ledra Machado (1 0 6), Robe rto Da l a Barba
(25), Luiz Celso Napp (39), Célio Horst Waldr aff (1 ) , Rubens Edgarci.
Tiemann (21), Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgament o, con vocados para substituição de Juízes titulares por algum motiv o j u s tificado afastados temporariam ente das suas ativ idades ne ste Tribunal .
Com 44 processos cujo prazo acha-se ultrapassado , na qua lidade d e revisor, encontra-se o Juiz Célio Horst Waldraff. O Corregedo r- Ge ral
ouv iu, em audiência, a dra . Fátima Terezinha Loro Ledra Machad o . e os
drs . Luiz Celso Napp, Rubens Edgard Tiemann e Ana Caro lina Za i na, os
quais assumiram compromissos escr itos d e d evolu ção nos prazos de 45 ,
30, 30 e 15 dias , devidamente relatados. Just ificaiam o ret ardamento
com o acúmulo de atividades e dificuldades i n erentes à substi t uição,
sendo as ponderações aceitas - como plausív eis , em face da conv incente
sinceridade com que foram formuladas . Deixar a m d e ser ouvido s os drs.
Roberto Dala Barba, em licença médica, e Cél io Horst Wa l draff, em go z o
de férias . O exmo . sr . dr . Luis Eduardo Gunther , Presidente da E. 2a .
Turma, compareceu perante o Corregedor-G era l para e s c l arecer que, em
face da sua con vocação para atua r junto a o Tr ibunal Su perior do Trabalho , o exmo. sr . dr. Ri cardo Sampa i o , integrant e do co legiado, não
desejando que os p rocessos aos quais se encont ra v inculado, como relator ou revisor, sejam redist r ibuí dos ou sofram atrasbs, solic itou pe r missão para colo c á -los em p a ut a em sessões p reviamente des i gnadas ,
e v itando , com isto, a necessidad e de sua sub s t ituição por J u i z Presi dente de J u nta de Conciliação e Julgament o . Na sessão de sign ada para o
dia 25 d e abr il dev erão ser jul g ado s 20 0 p roces sos a o s , guais o mencio n a d o juiz s e encontra v i ncu lado, res tando outros 3 6 8 na Secretaria,
aguardan do pauta . Quan t o a dissídios c ol etiv o s, é pequena sua quantidade nest e Tribunal, não alcançando a 1 0 (d e z ) a dis t ri bui ção mensal .
Não o bstante - e este é um pequeno registro a ser feit o - certa demora
se observ a nos re spectivos julga mentos . Rec lamam particu l ar atenção os
RDCs (revisões de sentenças normativ as ) 12/9.6 (Rel . Jui z Ri ca rdo Sampaio ), 1 9/9 6 , 7/96 (Rel . J u i z Helmut h Ka mpmann ) e o s DC s 61 / 95
(Re l . Juiz Ga brie l Zandonai ) e 17/96 (Jui z La uremi Camarosk i) . O Minis t r o Correqedor - Ge r a l deixa r ecomendação no sent i do de ser observada a
p r ocedimentos e m dissídios colet i vos , dando - se ênfase ao exame das
assembl éias - ge r ais,
"qu oru ns " mínimos, ata con ten do reivindicaçõ es
ap ~ov~ das e obrigatoried ade do e x auriment o das negoc iações prévi as . 4 .
ACORDAO - Assim c omo os demais s etores , o Se tor de Acórdãos e n contras\e 80%- informatizad o, contando com o efetivo de 6 serv i dores ( dire tc;:r
e c:i,nco funcionários ). Há ho j e 3. 681 acórdão s aguarda_ndc:_ pub l1c a~ ao
imediata. A média de publicação do Setor, é de 3.000 a cordaos p or me s .
S . PRESIDÊNCIA - RECURSOS DE REVISTA. No perío do c ompreendido de j~ neiro a dezembro de 19 9 6, segundo d a d o s fo r n e c idos pela Assessor1a
Jurídica da Presidência verificou-se a i nte r posição de 5 . 98 2 ( cinco
V~il, 1 novecentos e oite~ta e. dois) recursos de revista , a dmitindo -se
: B. 29b ( três mil
duzentos e noventa ) ou 55 % do tota l . Reg1stra-se
acelerado aument~ do número de recurso de rev ista subme t ido s ao juízo
'de admissibilid ade no ano de 19 97, chegando o acumulado, entre o s me se J de janeiro a abril, a 2.3 64 feitos.Não s e constataram atra sos nos
des pachos. 6. CORREGEDORIA REGIONAL. Apurou o Mini s tro Corregedor q~e,
no períod o correicionad o, f o ram protoco l a d as, e~ 1 996, 71 ~eclamaçoes
corre i c iona is, 76 expedientes d i vers os, e exped1dos 5 p rov1me ~tos. Em
1997, foram prosocoladas até o presente mon,tent o , 1 2 :;:-eclamaçoes cor reicionais, 22 expedientes di versos e expe~1d<? 1 prov1mentc:: .. A As s e ssoria da Corregedoria -Geral forneceu estat1st1ca da produt1~ 1dade dos
Exmos . Srs . Juízes de Primeiro Grau e cronog r ama relat1vo a s 6 8 cor reições realizadas em 1995, as quais se e ncontram a nexas . O mesmo
ocorre em relaç ã o a 70 correiçõ es o corri d as em 199 6 e 1 3 e m 1997, e n :
contrando- se pro gramadas out r as 24 corre i ções par a se rem efe t1vas ate
o f inal dest e ano~Encon t ran-se em f ase d e e xe c u ção 64 .5 87 p r ocessos .
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7 . PROCURADORIA REGIONAL . Verificou o Ministro Corregedor-Geral, examinando os processos, escolhidos por amostragem, não haver anormalidade quanto aos prazos para manifestação do Mi nis tério Público do Trabalho, havendo até o momento 2.192 processos para exame naquele órgão.8.
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E TURMAS. Ao se examinar proce ssos no
âmbito das Turmas, não se constatou irregularidade no manuse i o dos
autos, verificando-se que as Secretarias func i o nam com reduzido número
de funcionários( diretor e três funci onários ) . O movimento p roces sual
das Turmas é bastante significativo, contando com eficiente sistema de
informatização que permite a elaboração de paut 'as com elevado número
de processos. As Turmas apresentam a seguinte média de julgament o com preendida no perío do de janeiro a abril do corrente ano: PRI MEIRA TURMA - 348; SEGUNDA TURMA - 361; TERCEIRA TURMA - 48 6; QUARTA TURMA 345; QUINTA TURMA - 410. A Secretaria do Tribunal Pleno possui estru t $ ra semelhante aquela adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho com
s pbdivisão de turmas e órgãos especializados. 9. VISITAS. Durante os
trabalhos da correição, o exmo . sr. Ministro Corregedor - Geral recebeu
as seguintes viiitas: Dr . Fernando Eizo Ono, Ju iz do TRT; Dra. Rosalie
Michaele Bacila Batista, Juíza do TRT; Dr. -Lu iz Felipe Haj Mussi, Juiz
do TRT; Dr. Luiz Celso Napp, Juiz Presidente da 12 •JCJ de Curitiba;
Dra . Fátima Teresinha Loro Ledra Machado, Juíza Presidente da 1 0• JCJ
,d e Curitiba; Dra. Ana Çarolina Zaina, Juíz a Pres idente da 14• JCJ de
Curitiba; Dr. Rubens Edgard Tiemann, Juiz Presidente da 4• J CJ de Cu ritiba; Dr. Júlio Malhadas(Juiz apose nt ado do TRT da 9•Região); sr.
Alcides Guimarães, Presidente do SINJUTRA. 10 . RECOMENDAÇÕES. As r eco mendações feitas pelo Corregedor-Geral são encontradas no corpo da
Ata . 11 . CONSIDERAÇÕES FINAIS. As propostas de instituição de mecanis mos de controle externo do Poder Judiciário partem da constatação, nem
sempre · fundada em fatos reais , da existência de impropriedades nas
ativ idades ligadas à administração dos Tribunais e Juizados . Não se
pensa, presumo, e m controle externo das sentenças e demais decisões ,
uma vez que estas são reexaminadas de acordo com o sistema de recurpotencialmente capaz de atrair críticas dos jurisdi cionados e da opi nião pública, em desfavor da sua excelente imagem junto à comunidade
paranaense. Refiro-me à decisão adotada no pedido de afastamento, sem
prejuízo de vencimentos e demais vantagens, de ferido ao exmo . sr.Juiz
Presidente da E . Junta de Conciliação e Julgamento Umuruama, dr. Irã
Alve s dos Santos. Desejando se reunir à esposa que havia se mudado
para Vitória (ES) e à filha há pouco vinda ao mundo, o citado magistrado formulou requerime nto ao e xmo .sr . Presidente deste TRT em 28 de
janeiro p.p., alegando que seu pedido visava "primeira é evidentemente
aperfeiçoamento de conhecimentos jurídicos, através da pós - graduação
em matéria diretamente relacionada com a minha funçã o de mag istrado ".
Esclareceu, porém, o requerente , que uma segunda razão o fazia recorrer ao Presidente do Tribunal, e que "não fora est e outro motivo, não
ousaria formular pedido . que implica, a inda que por curto período, em
deixar de prestar minha contri_b uição ao trabal-ho, quando nossas· Juntas
de Conciliação e Julgamento estão rep l etas de demandas a serem solu cionadas". Referia-se o Juiz "à quase .i mperiosa ne cessidade de estar,
ao menos durante o corrente ano, na cidade de Vitória-ES, aonde se
encontram minha amada companheira: e nossa querida filha 1 capixaba 1 ,
recém-nascida (documento anexo ) , a·s quais em decorrênci a de conveniências familiares (sic) - e mesmo verdadeira nece ssidade - não poderão ,
no mesmo período, estar comigo em Umuarama". O curso de pós -graduação
que o requerente apresentou como fundament ado inicial, mas n ão primordial, do pedido prevê a real izaÇão de aulas de abril/97 a abr il/ 98 "às
sextas-feiras de 18:30h às 23 : 00 h e aos sábados de 08:00h às 13:00",
sendo ministrado por professores da PUC de São Paulo e da PUC ou da
Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro que, obviamente , se deslocam
das capitais de orígem para Vitória todas as semanas e nos dias de
aula . Tudo está a indicar, a este Corregedor-Geral, que o exmo.sr.Juiz
Presidente da E.JCJ de Umuarama foi beneficiado com decisão que_ permitiu a s.exa. se afastar da sua jurisdição por p r o l ongado pe ríodo de no
mínimo doze meses, com vencimentos e demais v antagens, para se reunir
à sua exma . -esposa e filha, sob a alegação d o desejo de s e aperfeiçoar
em processo civil e direito civil, curso disponível, com professores
d e igual reputação em Curitiba ou Capital mais próxima, como São Pa u lo. Em época de gerais dificuldades, todas as medidas de economia e de
moderação devem ser adotadas, evitando-se gastos desnecessários, so bretudo com Juíz que, afastando-se da sua Junta de Conciliação e Jul gamento, obriga a presença de pelo menos um subst ituto. A escolha da
Faculdade de Direito de Vitória não se deu pela excelência de sua reputação CQmo centro avançado da c 1encia jurídica, mesmo porque são
profess ores de outras capitais, como o dr Donaldo Armelin , que irão
ministrá-lo.
Este E. Tribunal. na verdade. e com absoluto resoeito,
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proporcionou o reencontro da familia cuja separação se dera por iniciativa da esposa, transferindo-se para· Umuarama . Especialmente na · JÚstiça .do Trabalho o preceden~e é perigoso, pois são numerosos os bacha réis em direito e advogados que se deslocam da cidade em que residem
para prestar cçmcurso de ingresso em outras unidades da · Federação,
leyando mulher e filhos ou deixando com ânimo temporário . O Corregedor-Geral sugere o reexame da matéria, eis que ineqdste trânsito em
julgado na espéc-ie, ou qu_e não se tome !: ~ ~a deliberação como precedente. Não devemos, em hipótese · alguma, oferecer argUmentos àqueles que, '
sob inspirações várias, desejam submeter o ~oder Judiciário _em geral e
a Justiça do Trabalho em particular, às incertezas. de sistema de con.
·
trole externo.
12.ENCERRAMENIO. O encerramento desta Correição se deu com a realiiação de Sessão Plenária do Tribunal Regional do Trabalho da go Região,
presidida pelo Juiz Presidente, Dr. José Fernando Rosas, realizada às
Trabalhos, que, lida e achada conforme, é assinada pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9 o Região, Juiz José
Fernando Rosas, e por MON~CA VIEIRA CAMINHA, MÃRCIO GOMES COELHO E ANA
CLAUDIA MELO DE LA PLATA, assessores da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho. Dada e passada nesta .cidade de CUritiba, Paraná, aos 18
dias do mês de abril do ano de 1997. O Corregedor-Geral deseja agradecer todas as atenções . e a colaboração que lhe foL dispensada, e aos
seus assesssores dr. Márcio Gomes Coelho e Mônica Vieira Caminha, e à
té.cnica..:juÇliciária Ana Cláud:j.a Melo De La Plata, ·sem o que os trabalhos da Corregedoria não teriam sido possiveis.O Corregedor-Geral deseja· consignar elogio aos seus assessores e à técnica-judiciária já
.referidos e aos senhores servidores deste Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho pela sua excelente qualificáção profissional, . permitindo a
este TRT exercer sua jurisdição de forma exemplar, não obstante a
constante elevação do númer~ ~e feitos.
MINISTRO ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, Corregedor-Geral da Justiça do Traba
lho~ JÚIZ JOSt FERNANDO ROSAS, Presidente do Tribunal Regional do Trã
balho da 9A Região~ MONICA VIEIRA CAMINHA, Assessora da Corregedoria:
Geral da Justiça do· Trabalho~ MARCIO GOMES COELHO, Assessor da Correge
daria-Geral da Justiça do Trabalho~ ANA CLAUDIA MELO DE LA PLATA, Téc
nico Judiciário. ·
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