TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 17a REGIAO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE:OUTUBRO DE 1995.
Aos dezessete dias do mês de outubro~do ano d e um mil novecentos e
noventa e cinco, às dez horas, compa:receu à sede do Trib unal Regional
do Trabalho da 17a Região, sito ná Rua Pietrângelo de Biase, 33, 7°
andar - Edifício Castelo Branco -, o Excelentíssimo Senhor Ministro
WAGNER PIMENTA, Corregedor-Geral da Justiça .do Trabalho, acompanhado
dos doutores Valéria Augusto Frei tas do Carmo e Rosângela de Moraes
Souza , Assessores da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e
Valéria · Furtado Holanda, Assistente Secretário. Após recebidos pelo
Excelentíssimo Senhor Hélio Mário de. Arruda,
Vice-Presidente do
Tribunal Regional
do ,· Trabalho da 17a Região,
no exercício da
Presidência, deram início aos trabalhos da correição, que foi precedida
de Edi tal, publicado no Diário da Justiça da União, Seção I, página
32727, de três de outubro de mil novecentos e noventa e cinco e no
Diário Oficial do "Estado .. do Espírito Santo, de cinco de outubro de mil
novecentos e noventa e cinco, como também de notificações, por oticlos,
expedidos para todos os Juíz~s do Tribunal, para os Juízes Convocados,
para os Juízes Temporários Suplentes, para o Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho no Estado do Espírito Santo , para o
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
Seção do Estado do
Espírito Santo, para o Presidente da Associação dos Magistrados
Trabalhistas da 17a Região, para o Presidente da Associação dos Juizes
Classistas da 17a Região, para a Associação dos Advogados Trabalhistas
do Estado do Espírito Santo e para todos os Presidentes de Federações e
Sindicatos de Trabalhadores e de Empregadores do Estado do Espiri to
Santo . Verificado o cumprimento das disposições regimentais, foi aberto
o ofício correicional. Houve o comparecimento de jurisdicionados
perante o Ministro Corregedor-Geral que apresentaram queixas sobre a
atuação da Justiça do Trabalho neste Estado. O Sindicato da Indústr ia
da Construção Civil no Estado do Espírito Santo
SINDICON, por
intermédio do Oficio n° 300/95, subscrito pelo seu Presidente Sr. Cézar
Augusto Villar de Mello e,;, também, pelo respectivo Assessor Jurídico,
Dr. Milton Murad, denunciou: 1- que são realizados atos de penhora sem
que se tenha dado ciência ao executado da existência de pedido nesse
se~tido;
ou, ainda, a oportunidade para o oferecimento de bens; 2- o
descumprimento do art. 655 do Código de Processo Civil, que trata da
gradação dos bens penhoráveis;
3- a incidência de penhora sobre linhas
telefônicas, causando ao executado sérios prejuízos; 4- a realização de
penhoras em valores superiores aos débitos trabalhistas ; 5- a prolação
de decisões pelo Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região
em
discordância com as orientações insculpidas em enunciados sumulados
pelo Tribunal Superior do Trabalho; 6- a exigênc~a de altos valores a
título de depósito recursal; 7- a prolação de votos divergentes, em
sessão, pelo eminente Juiz Temporário, Representante dos Trabalhadores,
sem nenhuma fundamentação; 8- rigor dos juízes desta Corte para com os
advogados que representam o segmento econômico, não dispensando igual
tratamento àqueles que defendem os interesses dos trabalhadores; 9- a
má - compreensão do instituto da sucessão e 10- a realização de
julgamentos açodados, com o comprometimento da prestação jurisdicional .
Ato contínuo, o Ministro Corregedor-Geral solicitou informações, ao
Presidente deste Tribunal acerca dos itens 6 e 10 , e
ao
Juiz
Representante dos Trabalhadores quanto ao item 7. Ambos responderam. O
Senhor Presidente esclareceu que "os valores fixados às condenações,
nos feitos trabalhistas referidos no item 6 (seis) do expediente, têm
como base o valor atribuído à causa ou arbitrados por ocaslao da
prolação das decisões, observados, para fins de depósitos recursais, os
limites máximos previstos, expressamente, em atos da Presidência do
Cole~do Tribunal Superior do Trabalho ". No que se ref.ere ao item 10·,
foi
consignado, que sempre se imprime maior celeridade àqueles
julgamentos relativos às matérias cujo entendimento já está pacificado
no âmbito desta Corte . "Questões novas, · ou mais complexas,
são
ap:reciadas e decididas com o indispensável exajile de todos os aspectos
fáticos ou jurídicos". · Quanto às denúncias que se referem ao Juiz
Classista Representante do Empregados, este, ao informar, alegou que os
votos que profere são fruto da sua convicção jurídica,
co~ : os
)
r~lh
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fundamentos que ele julga serem os mais apropriado:s.. : AcrescentOUia i nda, que a motivação está sempre presente nos .seus votos, :.até . porque~
com freqüência, estes são ratificados pelo Tribunal . De,l cid indo sobre -a
que i xa, o Ministro Corregedor-Geral a julgou improced~ n te . Quanto às
penhoras, porque além de ser possível discuti- las em sede de embargos,
referem-se a atos praticados pelo juízo de 1 o grau, sobre o i qual _não -:há
competência da Corregedoria-Geral. No que concerne aos dêpó_i!i:j:Ofos
recursais, porque em nenhum dos proces:;;os. examinados em cbrre~Ção
detectou-se
a · exigência
de
valores · excess i vos .
Ao
contrário,
verificou-se o absoluto respeito às normas expedidas pelo Tribunal
Superior do Trabalho . Como exemplo, tem- se o RÓ-::- 5.194/94 . - Arbitrou- se,
ria sentença, o valor da condenação em R$ 3.ooo;oo · (três mil reais),
recolhendo - se, na oportunidade da interposiÇão dei recurso ordinário, a
importância de ·R$ 1. 577,39 (hum mil, quinhentOs e setenta e sete: reais
e trinta e nove centavos), exatamente o valor exigido como · teto pelo
Ato n° 409/94 do Tribunal Superior do Trabalho, em vigor na épo6a. Para
a interposição do .recurso de revista, ·foi depositada a quantia de R$
3.154,78 (três mil, cento e cinqüenta e quatro reais e setenta e oito
centavos), estando, também, o depósito em consonância com
aludido
Ato. Em relação à alegação de julgainen·i.os açodados, porque nada nesse
sentido
ficou
caracterizado,
sendO perfeitamente · normal" que
os
Tribunais imprimam maior celeridade aos julgamentos de matérias Ja
conhecidas pela Corte e sobre as quais já se firmou convicção. Por fim,
no que se ref·ere à atuação do eminente Juiz Classista Representante dos
Empregados, porque não se demostrou esteja ele descumprindo os seus
deveres de magistrado .
Dirigiu-se,
também,
ao eminente Ministro
Corregedor- Geral
o Senhor Vilson Lúiz, narrando - lhe ser parte da
Reclamação Trabalhista n° 1204 /78, que corre perante a 1 a Junta de
Conciliação e Julgamento desta Capital, estando esta em fase de
execução, após l 'ongo caminho percorrido: 1 a JCJ de Vitória, Tribunal
Regional do Trabalho da 1 a Região, Tribunal Superior do Trabalho ,
Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região e retorno -à JCJ de origem.
Postula o queixoso se imprima maior celeridade ao prOcesso, por ele já
tramitar nesta Justiça Especializada por 17
(dezessete)
anos. o
Ministro Corregedor-Geral entendeu que o exame da matéfia escapa da sua
competência, pois as alegações não se dirigem a procedimento praticado
em segundo grau de jurisdi~ãci . Por esti razão, despachou o expediente
para o eminente Juiz Vice~Presidente desta Corte, no exercício da
Presidência, para que aquela autoridade adotasse as providências que
entendesse cabíveis, dela solicitando, entretan~ó, que mantivesse a
Corregedoria-'-Geral informada . Ainda apresentou reclamação a Caixa
Econômica
Federal,
por
intermédio
· do
seu patrono, Dr. José
Humberto Lordello dos Santos Souza, acerca do que ela denominou
"proliferação de Alvarás Judiciais e Mandados dé Cumprimento" para o
levantamento do FGTS, sem que sequer lhe haja sido dado conhecimento da
existência de ação riesse sentido. Resolveu o Ministro Corregedor-Geral,
em razão da exigüidade de tempo, da complexidade da matéria e das suas
impl icações,
examinar
o
pedido,
a
p o steri o ri,
comunicando
aos
interessados a sua decisão. 2- EXAME DOS -LIVROS: A seguirt solicitou o
Corregedor-Geral que lhe fossem apresentados os li vros em uso no
Tr ibunal ,
tendo - lhe sido entregues, no total,
H (o it o) :
l
(um)
pertencente à Secretaria do Tribunal Pleno e 7 (sete) de uso da
Secretaria Judiciária. Foi verificado por S . Exa que todos eles
encon travam-se em bom estado de conservação e devidamente formali~ados .
Apôs, então, o Ministro Corregedor, em todos os livros, o Visto
Correicional.
3
MOVIMENTO
PROCESSUAL:
Foram
examinados ,
por
amostragem, 272 (duzentos e setenta e dois) processos, sendo 120 (cento
e vinte) em tramitação na Secretaria do Tribunal Pleno, 69 (sessenta e
nove)
oriundos da Secretaria Judiciária e 83
(oitenta e três)
requisitados
aos
gabinetes
dos
Excelentíssimos
Senhores
Juízes.
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO : DC - 5/9-5 ; DC-36 /94 ; R0- 92/95; R0-100/95;
R0- 159/95; ~P~226/95;
HC - 289/95;
MS - 344/95;
AP-375/95;
AI-384/95;
AP - 425/95;
R0- 433/95;
AP-457/95;
AP-473/95;
AP-474/95;
R0- 494/95;
R0-498/95;
AP-546/95;
AP-648/95;
AP-773/95;
AP-808/95;
AP-814/94;
AG-837 /95;
R0-901/ 95;
AP-91 7 /95 ;
R0-94 6/95;
R0- 951/ 95;
AI ~960 / 95;
AP-1048/95; R0-1055/95; AP-1057 /95 ; R0- 1079/95; R0-1140/95; R0-1149/95;
R0 - 1150/95; AI - 1153/95; R0 - 1164/95; R0- 1176/95; R0-1180 /95; AP-1186/95;
R0- 1190/95; R0 - 1208/95; AP - 1290/95; R0-1299/95; AP-1303/95; R0-1313/95;
R0- 1333/95; R0- 1356/95; R0- 1389/95; R0-1415/95; R0-1421/95; R0-1433/95;
R0-1495/95; R0-1527/95; R0- 1531/95; R0-1568/95; R0-1711/95; R0-1793/93;
R0-1810/95; R0-1816/95; R0- 1886 /95 ; R0-1957/95; R0-2037 /95 ; R0-2056 /95 ;
R0-2066/95; R0-2078/95; R0-2091 /95 ; R0-2135/95; R0- 2144/95; R0-2146/95;

o

~
l

Biblioteca Digit al

~1~ Tribun al Su perior do Trabalho

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 9 no v. 1995. Seção 1, p. 38265-382 68.

R0- 222ll95i
R0- 2320I95i
R0-2457I95i
R0-2595I9Si
R0- 2677I95i
R0-2792I95i
R0- 2895I95i
R0- 3068I95i
R0-4 715194 i
AI - 422I95i
R0-7131 95 i
R0-98:2I95i
R0-119ll95i
R0-1309I95i
R0- 139ll95i
R0- 1473I95i
R0-1582I95i
R0-196ll95i
RÔ-23011 95 i

R0- 2260I95i R0 - 2~268I95i R0-2312I95i R0- 2316195i R0-2319I95i
R0- 2329I95i RO- 359l95i R0-2376I95i R0- 2414I95i R0-2415/95i
R0-2465I95i RO- 472l95i · R0-2522I95i R0-2549I95i R0-2552I95i
R0-2603I95i R0- 2645I95i R0-2649I95i R0-2654I95i R0- 2659I95i
R0-2678/95i R0- 2703I95i R0- 2706I95i R0-2718I95i R0-277ll95i
R0-2809I95i R0- 2814I95i R0-2823I95i R0-2885I95 i R0- 2891I95i
R0-2903I95i R0-292ll95i R0 - 293ll95i R0-3058I95i R0-3059I95i
R0-3079I95i R0-3117I95i R0-3170I95i R0-3175I95i R0- 4709I94i
R0-5132194. SECRETARIA JUDICIÁRIA: AP-254I95i AP-395I95i
AP-472I94i
AP-493/95i
R0- 595I95i
R0-63ll95i
AP - 655I95i
AG-7131 94 i
AI -8 03195 i
AI -842195 i
R0- 8 84195 i
R0-9231 95 i
R0- 1033I95i R0-1142I95i R0- 1147I95i R0-1172I95i R0-1175I95i
R0-1238I95i R0- 1242I95i R0- 1260I95i R0-129ll95i R0-1294I95i
R0-1343I95i R0- 1374I95i R0- 1375I95i R0-1379I95i R0-138ll95i
R0-1408I95i R0- 1403I95i R0- 1433I95i R0-1434I95i R0-1445I95i
R0-1476I95i R0- 1487I95i R0-1522I95i R0-1556I95i R0-1575I95i
R0-179ll95i R0- 1808I95i R0- 1812I95i R0-1869I95i R0 - 1947I95i
R0-197ll95i R0- 206ll95i R0-2148I95i R0-2245I95i R0-2256l95i
R0-2 8 05195 i R0-45941 94 i R0-4 693194 i R0-53361 94. PROCESSOS

REQUISITADOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA PARA O EXAME EXCLUSIVO · DA
ADMISSIBILIDAD~DO RECURSO DE REVISTA: R0-14195; R0-158I95i R0-175195;
AP - 2 94 I 95 i R0-31 7 I 95 i R0- 13951 94 i R0-2 060195 e R0- 51941 94. GABINETES
DOS SENHORES JUÍZES:R0-4I95i
R0- 35I95i .
R0~5l l 95i
R0- 94I95i

R0-169/95 i
R0-1921 95 i
R0-4161 94 i
AP- 6211 94 i
AP-7231 94 i
AI -7 66194 i
AP-890I94i R0-939I94i R0- 1262I93i R0- 1816I93i R0-2027I94i R0-2288I95i
R0- 2774I94i R0-2874I95i R0- 2887195; R0-2896I95i R0-2909I95i R0- 2919195;
R0- 2929I95i R0-2955I95i R0- 2965I95i R0- 2968I95i R0-2970I95i R0-2972I95i
BQ- 2983I95i R0-2985I95i R0-299ll95i R0-3256I94i R0-3258I95i R0-3276I95i
R0-3683I94i R0-4Ü4I94i RÜ-4298I94i R0- 4395I94i R0-4403I94i R0-4417I94i
R0-4520I94i R0-4529I94i RQ - 4556I94i R0- 4666I94i R0-477ll94i R0- 4939I94i
R0-4976I94i R0-5044I94i R0 - 5073l94i R0-5163I94i R0-5280I94i R0- 1560I95i
R0-1592I95i R0-1836I95i R0- 1864I95i R0-4582I94i R0-5060I94i AP - 1185I95i
R0- 2648I95i R0- 2772I95i R0- 2816/95i R0~2833I95i R0-2859I95i R0- 3124I95i
R0-1537I95i R0-1615195i R0- 1616195; R0-1632I95i RO-i637I9Si R0-164 1 I95i
R0- 1643I95i R0- 1653I95i R0- 1656I95i . ~0-1658I95i R0- 168ll95i R0-1723I95i
RO-l 7 36 1 95 i RO-l 7 65195 i R0-1805195 i R0- 1814 I 95 i R0-1827 I 95 i R0~2191 93 i
R0-4715191. 3 . 1 - AUTUAÇÃO . O exal!le da amostragem, em relação à
autuação, revelou que t ; Q : .prazo cons~ido para a prática do ato é pouco
representativo, quando comparado com o de tramitação do processo no
Tribunal,
justificando
a
inexistência
de
resíduo .
O ~inistro
Corregedor - Geral verificou, ainda, que foram recebidos" ·'no · 'l'Rj:-; _
_qa:· ; ;pa
Região, de janeiro de 1994 a 30 de setembro de 1995, 12.907 (doze · mil,
novecentos e sete) processos, equivalendo à média . mensal de 615
(seiscentos e quinze) processos. No ano de 1994, o movimento processual
desta Corte representou, em estimativa, 1, 94 (um vírgula noventa e
quatro) por cento do quantitativo de processos recebidos pel~ 2a
instância da Justiça do Trabalho, esperando - se para o ano de 1995 pouca
ou nenhuma alteração do · quadro, . tendo €m vista o volume de processos
que, até esta data, deu entrada no Tribunal. 3.2
DISTRIBUIÇÃO :
Quanto à distribuição, constatou o. Ministro Wagner Pimenta que, no
período de janeiro de 1994 a 30 de ' setembro de 1995, foram designados
relatores para 13.549 (treze mil, quinhentos e quarenta e nove) feitos,
quantitativo correspondente a 105 %(cento e cinco) por cento do total de
processos que deram entrada ·
Tribunal dura,nte aquele período
(12 . 907) . No que concerne à â.ist:dbuição semanal, a média · recebida por
magistrado é de 23 . (vinte ~ t~ês)
proc~ssos,
considerando - se· o
quantitativo distribuído no . período . .correicionado, 13.549 (treze mil,
quinhentos e _quarenta e nove) proc-essos, o total de · meses (21) e o
número de juízes (7). Apurou , outro·ssim, Sua ExCelência a existêncià .de
resíduo aguardando distribuição : 262 (duzentos e sessenta e dois)
processos, sendo 260 (duzentos e sessenta) recursos e 2 (duas) ações
originárias. 3 . 3 - PRAZOS DE TRAMITAÇÃO: No que se refere aos prazos de
tramitação dos processos nci Tribunal, a amostra examinada revelou que
alguns Juízes que compõem esta - Corte estão com dificuldades em observar
os prazos regimentais . Constatou- se que pro.cessos encaminhados ao
eminente Ju i z Jorge Antônio Saadi Filho, nos meses de janeiro a agosto
deste ano, para a redação de acórdão; · apenas foram devolvidos no inês de
outubro . Aquela autoridade,
entretanto, · justificou~se reputando o
at:taso à dific~ldade de formação dei seu g~binete. Verificou- se, ainda ,
que outro Juiz desta Corte, Dr ·. Altam±r Rod-rigues Xavier, está de · posse
de processos que lhe foram conclusos em maio, julho e agosto. Este ,
todavia, declina como moti~o da retenção dos autos ó fato de não lhe
ser designado gabinete nesta Corte, para trabalho, quando convocado a
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substituir . Há, também, ·processos com o Dr. Vinicius Alves desde
os
meses de junho e julho. ·o Hinistro Corregedor -G eral, em face destas
constatações, e para preservar o interesse dos jurisdicionados, como
também o conceito da Justiça do Trabalho,
exarou
despacho
correicional em todos os feitos nos quais detectou extrapolação de
prazos, recomendando preferência quanto às respectivas tramita ções. Nos
feitos
correicionados
foram encontrados
excessos de prazo.
Para
relatar: R0-159/95: 58 dias; AP-226/95: 63 dias; AP-375/95: 44 dias;
R0-433/95:
37
dias;
AP-474/95:
55
dias;
R0-1055/95:
56
dias;
R0-1149/95:
42 dias;
R0-1333/95:
44
dias:
R0-1356/95:
62
dias;
R0-1433/95:
91
dias;
R0-1568/95:
91 dias;
R0-1711/95:
91
dias;
R0-1793/93:
47 dias;
R0-1810/95;
36 dias;
R0-2078/95:
48
dias;
R0-2146/95:
41 dias;
R0-2268/95:
35 dias;
R0-2595/95:
36 dias;
R0-4715/94: 40 dias; AP-395/95: 44 dias; AG-713/94: 59 dias; R0-884/95:
47 dias; R0-1172/95: 58 dias; R0-1191/95: 4p dias; R0-1242/95: 42 dias;
R0-1294/95:
37 dias;
R0-1476/95:
42
dias;
R0-1522/95:
44
dias;
R0-4594/94: 66 / dias; R0-158/95: 40 dias; R0-1395/94: 70 dias. Para
revisar: R0-946/95: 32 dias; R0-1150/95: 41 dias; R0-2056/95: 41 dias;
R0-2091/95:
4I dias;
R0-2135/95:
41 dias;
R0-2144/95:
41
dias;
R0-2221/95:
4ID dias;
R0-2465/95:
33 dias;
R0-2549/95:
36 dias;
R0-2552/95:
52 dias; R0-2603/95: 34 dias; R0-1033/95: 32 dias;
R0-1175/95:
5;6 dias;
R0-1309/95:
4~ dias: R0-1343/95:
43 dias;
R0-1381/95:
42 dias;
R0-1408/95:
42
dias;
R0-1423/95:
44
dias;
R0-1434/95:
62 dias;
R0-1487/95:
52
dias;
R0-1812/95:
44
dias;
R0-1961/95: 44 dias; R0-1495/95: 40 dias; AP-294/95: 54 dias. Para
relatar ~ para revisar: R0-92/95: 62 dias para relatar e 32' para
\

revisar; R0-1313/95: 60 dias para relatar e 34 dias para revisar;
R0-1531/95: 57 dias para relatar e 41 dias para revisar; R0-5336/94: 36
dias para relatar e 55 dias para revisar. Para redigir acórdão:
R0-951/95:
41 dias;
R0-1208/95:
26
dias;
R0-1793/93:
28
dias;
AP-493/95:
26
dias;
R0-1379/95:
26
dias;
R0-1391/95:
26
dias;
R0-2021/95:
30
dias;
R0-4594/94:
35
dias;
R0-317/95:
33
dias;
R0-1395/94:
51 dias;
R0-2060/95:
24 dias;
R0-5194/94;
33
dias.
Aguardando publicação do acórdão: R0-1208/95: 6 dias; R0-1495/95: 33
dias. 3.4 - PREPARAÇAo])o PROCESSO: Quanto à preparação; à ordenação e
à tramitação dos processos I o Tribunal Regional do Trabalho da 17 a
Região, segundo o M.inistro Corregedor-Geral, necessita aperfeiçoar-se.
A formação do processo e a sua tramitação são confusas e, não muito
raro,
têm causado preJUlZO aos jurisdicionados,
com paralisações
desnecessárias do feito. Verificou-se que, após aberta a conclusão para
o magistrado, nem sempre os autos lhe são encaminhados com a celeridade
necessarla, ficando eles retidos por dias n·a Secretaria do Tribunal
Pleno, aparentemente, sem motivo justo. Em relação aos Termos de
Remessa e, também de Recebimento, em face do verificado, há que se dar
pouca credibilidade às datas registradas, . pois estas, quase sempre, não
são coincidentes. A disparidade chega a ser gritante, como o observado
no Prot. TRT-RO- 1812/95, no qual está certificado pela Secretariá- do
Tribunal . Pleno o encaminhamento dos autos no dia 31/8/95, atestando o
gabinete destinatário, no entanto, que apenas o recebeu no dia 13/9/95.
Portanto, 13 (treze) dias após a respectiva remessa. O mesmo sucede com
o encaminhamento dos autos a esta Corte, quando remetidos por Junta de
Conciliação e
Julgamento.
Caso levadas em consideração as datas
certificadas, chegar-se-ia ao absurdo de se ter que admitir que foram
consumidos 33 (trinta e três) dias no deslocamento de um processo de
uma das Juntas de Conciliação e Julgamento da Capital para a sede do
Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região (Proc. TRT- RO- 1142/95).
Outro procedimento para o qual não se encontrou explicação refere-se à
juntada das petições pelos gabinetes, tarefa que mais se afeiçoa . às
atribuições
das
secretarias.
Este
procedimento
tem
retardado
o
andamento do processo, porque, não mui to raro, consome-se para
a
prática
do ato tempo maior que o necessário. Sua Excelência menciona
como exemplo o RO- 1816/95, no qual se peticionou vista dos autos.
Entre a conclusão, o · despacho e a juntada da petição transcorreram 4 7
(quarenta
e
sete
dias) .
Quanto
aos
Provimentos
edita dos
pela
Corregedoria-Geral
da
Justiça
do
Trabalho,
eles
estão
sendo
satisfatoriamente cumpridos por esta Corte, com exceção do Provimento
n° 3/75, que se refere à obrigatoriedade de se inutilizar e rubricar as
folhas em branco, não satisfazendo à orientação a mera aposição de
riscos diagonais, e do Provimento n° 8/80, quanto à necessidade de se
consignar nas certidões de julgamento a situação do JUlZ,
caso
convocado. 3.5
JULGAMENTO : Para a análise da produtividade do
~
)
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Tribunal Pleno, foram colhidas, perante sua Secretaria, informações
acerca do número de sessões e de julgamentos ocorridos naquele
Órgão
ao longo do período correicionado. Foram realizadas 262 (duzentas e
sessenta e duas) sessões, para a apreciação de processos judiciários e
julgados 12.831 (doze mil, oitocentos e trinta e um) processos,
quantitativo que corresponde a 98,0% (noventa e oito) por cento do
volume de processos que deram entrada no Tribunal no mesmo período. A
média de feitos julgados, por sessão, é de 49 (quarenta e nove),
enquanto o resíduo, aguardando julgamento, é de 495 (quatrocentos e
noventa e cinco) processos. 3. 6- PRESIDÊNCIA: No .que concerne à atuação
e à produtividade da Presidência deste Egrégio Tribunal, no período de
janeiro de 1994 a 30 de setembro de 1995, segundo dados fornecidos ao
Ministro Corregedor-Geral, foram protocolizados nesta Corte 3.965 (três
mil, novecentos e sessenta e cinco) recursos de revista, e despachados
3.8:72 (três mil, oitocentos e setenta e dois), em média, 184 (cento e
oitenta e quatro) por mês. Nesta data, remanescem para o exame do
eminente Juiz Presidente 4 (quatro) revistas. Foram admitidos no
período informado 1. 775 (um mil·, setencentos e setenta e cinco)
recursos e não . admitidos 2.097 (dois mil e noventa e sete). A amostra
revelou, ainda, que o prazo médio para a prolação do despacho de
admissão é de 4,5 (quatro vírgula cinco) dias. Quanto ao exercício pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região da sua
competência correicional, constatou o Ministro Corregedor-Geral, pelo
exame dos dados estatísticos que lhe foram fornecidos pela Secretaria
da Corregedoria Regional, que, ao longo do período correicionado, foram
protocolizados 116 (cento e dezesseis) pedidos de providências e 99
(noventa e nove) reclamações correicionais, tendo sido solucionados,
neste mesmo período,
137
(cento e trinta e sete)
pedidos de
providências e 94
(noventa e quatro)
reclamações correicionais.
Verificou, também, S. Ex. a que, neste ano, todas as 18 (dezoito) Juntas
de Conciliação e Julgamento instaladas no Estado do Espírito Santo
foram inspecionadas. No que diz respeito à formação do processo em
primeiro grau de jurisdição, cuja fiscalização compete ao Corregedor
Regional, no caso ao Presidente desta Corte, foi observado o não
cumprimento por Juntas de Conciliação e Julgamento desta Região, em
grande número dos processos examinados em correição, do Provimento n°
3/75, que estabele além da obrigatoriedade de se inutilizar e rubricar
as folhas em branco, não satisfazendo à orientação a mera aposição de
riscos diagonais, a necessidade da lavratura de Termo de Conferência de
Numeração de Folhas, sempre que se remeta os autos do processo para a
superior instância. 5- PROCURADORIA REGIONAL: Quanto ao trabalho
desempenhado pelo Ministério Público, embora não seja da competência do
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a sua àvaliação, s. Ex a I em
razão do
reflexo da atuação deste Órgão no desempenho do Tribunal,
entende necessário sejam feitas algumas considerações. Em 30 de
setembro deste ano,
encontravam-se na Procuradoria Regional do
Trabalho, para parecer, 323 (trezentos e vinte e três) processos. O
quanti ta ti vo é mui to próximo do saldo que foi informado quando da
realização da última correição nesta Corte, em novembro de 1992 (um
mil, novecentos e noventa e dois), 372 (trezentos e setenta e dois)
processos. A situação, portanto, tem se mantido inalterada. Para o
Ministro Corregedor-Geral, o resíduo, embora não seja pequeno, não
diminui o reconhecimento do · esforço que vem sendo empreendido pelo
Ministério Público na busca de soluções para as dificuldades que
vivencia. Os processos examinados em correição não deixam dúvida quanto
ao empenho da Procuradoria Regional em acelerar a entrega da prestação
jurisdicional, ficando os autos em seu poder pelo tempo estritamente
necessário para o lançamento da sua cota. Por esta razão, Sua
Excelência congratula-se com os P~ocuradores Regionais, mas, deles
solicita que persistam na regularização dos seus serviços, afim de que,
efetivamente,
se possa atender aos anseios dos jurisdicionados .
6-CONSIDERAÇÕES GERAIS: Avaliando o desempenho do Tribunal Regional do
Trabalho da 17 ~ Região, foi ele considerado razoável pelo Ministro
Corregedor-Geral, necessitando esta Corte, segundo Sua Excelência, de
aperfeiçoar procedimentos que vem adotando, de modo a tornar melhor e
mais célere a prestação jurisdic_ional que oferta. Como virtudes do
Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, aponta o Ministro
Corregedor-Geral: a autuação quase que imediata dos processos que
recebe; a distribuição semanal de 23 (vinte e três) "feitos para cada
magistrado, quantitativo que não é pequeno; o propósito de não se
permitir o crescimento do saldo de processos aguardando distribuição,
na medida em que se distribui pouco mais do que dá entrada nesta Corte;
e, por fim, o número de julgados, que é ligeiramente inferior ao número
de processos que chega a:o Trlibúnal. Há, no entanto, problemas a serem
~
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enfrentados por esta Co rte, p o is, não obstante o esforço empreendido
pelos Magistrados que a compõem, persiste o resíduo de processos
aguardando distribuição, o que não se deseja. É, também, grande o s.aldo
de processos que esperam por . julgamento, devendo ser buscadas formas
que possam reverter tal quadro. Merece, ainda, registro a dificuldade
qu_e tem encontrado o Tribunal na formação e na tramitação dos
pro cessos, dispendendo -se, na o rdenação, prazo superior ao necessário .
7- CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES : Com base nas constataçõ es propiciadas
considerando a intenç ão da Corregedoria-Geral de
pela correlçao
c olaborar com o Tribunal, _ de modo a possibilitar maior agilidade nos
jurisdicionados;
e proporcionar melhor assistência a o s
processos
instalação;
considerando tratar-se de Corte com poucos anos de
considerando a aparente dificuldade deste Tribunal na formação e na
tramitação do processo; considerando o movimento processual do Tribunal
( 615 processos/mês), que é compatível com a sua estrutura orgânica e
funcional; considerando o resíduo de processos aguardando distribuição
(2 62 processos); considerando o número de feitos aguardando julgamento
( 495 processos); considerando o grande número de proc essos com prazos
regimentais expirados; considerando a delonga com que são despa c hadas e
juntadas as petiçõ es aos autos; considerando a não observ ância dos
Proviment o s da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho n°s 3 / 75 e
8 / 8 0 pelas Secretarias desta Corte; e considerando o não cumprimento
p o r Juntas de Co nciliação e Julgamento desta Região, principalmente, do
Proviment o n ° 3 / 75 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;
RECOMENDA o Ministro Corregedo r-Geral : 1- às Se c retarias: 1.1- que
dos Termos de Remessa e de
prenchimento
no
tenham maior cuidado
Recebimento de autos, vigiando para que não certifiquem data que não
c o rresponda à da efetiva movimentação do processo; 1.2- que zelem pela
c eleridade processual, evitando a paralisação dos autos em cartório por
prazo superior ao necessário; e 1.3- que observem os Provimentos
editados pela Corregedo ria-Geral da Justiça do Trabalho, em particular ,
o s de n ° s 3/75 e 8/80; 2- ao Tribunal: 2.1- que reestude o procedimento
por já se ter mostrado
de juntada de petições nos gabinetes,
inadequado; 2.2- que reveja o número de processos a serem distribuídos,
não limitando este número, caso possível, até que se elimine o resíduo
existente; e 2.3- que seja buscada solução para o grande saldo Je
processos aguardando julgamento, que pers -i ste, embora estejam se:.'io
sessões de julgamentos por semana. Uma :. :s
(três)
realizadas 3
alternativas, é a adoção de pautas dirigidas. 3- Aos senhores juiz,-:;
desta Corte: 3.1- que observem os prazos regimentais , devendo dé' _·
abs o luta prioridade àqueles processos nos quais for~m apostos despacho~
co rreicionais, c om a recomendação de maior celeridade; e 3.2- que
pro curem de s pachar com brevidade as petições que lhes são dirigidas; e,
p o r fim, ao eminente Presidente desta Corte, no exercício da atividade
c orregedora, que insista perante os juizes de primeirn grau sobre a
pela
editados
provimentos
dos
observância
da
necessidade
Co rregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em particulc . . no que se
r e fere ao Provimento n ° 3 / 75, que estabelece além da obrigatoriedade de
s e inutili z ar as f o 1has em branco, a necessidade da lavratura de Termo
de Conferência de Numeração de Folhas, sempre que o s aut o s do processo
são r e me t i d o s para a superior instância. 8- VISITAS: o Excelentissimo
Senhor Ministro Co rregedor-Geral determinou, ainda, fossem registradas
e m ata as v isitas que recebeu dos Excelentíssimos Senhores Juízes Drs.
Hélio Mári o de Arruda, Maria de Lourdes Vanderlei e Souza, J o sé Carlos
9Xavier.
Rodrigues
Altamir
e
Saadi
Ant ô ni o
J or ge
Riz k ,
ao
agradecimentos
seus
expr€ssa
Excelência
Sua
AGRADECIMENTOS:
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Tribunal Regional d o Trabalho
d a 17 a Região, n o exerc í c i o da Pre si d ência, Dr. Hélio Má r io de Arruda,
pe la s ol i citude e · cordiali dade com qu e · o r ec e beu e a s u a equipe d e
t raba l ho . Os agr a dec iment o s se estendem, a inda, a t odos os fun c i o ná r ios
que , d ir e t a o u i ndiretamente, contr i buíram par a a rea l ização d os
t r a b alho s co rrei c i ona i s, e , em parti cu lar, ao Dr . Elson Castanhei r a
Fr e i t a s, Sec ret ár i o - Ge r al da Pre si d ê n cia , Januz a Ma ri a Rupf Monte iro,
Assessora d a Presidê n c ia e De n e lda Mart a Fe hlberg , Técni co Jud i c i ár i o.
1 0 - ENCERRAMENTO : O ence rra mento d e sta correição foi feito em sessão
plená r i a do Tribun a l Regiona l do Traba l ho da 17 a Re g ião, presidida pe l o
Min istro Corre g edor - Gera l, r ealizada às 9 ho r as e 30 minutos d o dia 20
de outubro de um mil nove cen tos e n ovent a e cinco , com a
(v~ nte )
l e ltur a da present e ata, que , depo is de l ida e ·ach ada con forme , va i
a s si nad a pe l o Mini s t ro Co rre ge do r-Geral d a Ju s ti ç a do. Tr a balho, WAGNER
PI MENTA, pelo Vi ce - Pr es i d ente do Trib una l Regi o n a l do Tr ab a l ho da 17a
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Região, no exercício da Presidência, Juiz HÉLIO MÁRIO DE ARRUDA, e por
mim, ROSANGELA DE MORAES SOUZA, Assessora da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho . Dada e passada nesta cidade de Vitória - Espírito
Santo , aos 20 (vinte) dias do mês de outubro do ano de um mil
novecentos e noventa e cinco .
WAGNER PIMENTA
Ministro Corregedor - Geral da Justiça do Trabalho
HÉLI O MÁRIO DE ARRUDA
Vice - Presidente , n o exerc~cio da Pres i dência
ROSANGELA DE MORAES SOUZA
Assesso ra da Co rregedo ria- Geral da Justiça d o Trabal h o
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