
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 


os três dias do mês de abril do ano de hurti mil novecentos e noventa e cinco, às nove horas, 
ompareceu à sede dÓ Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região, à Avenida Getúlio Vargas, 225, 
airro-dos Funcionários, Belo Horizonte - Minas Gerais, o Excelentíssimo Senhor Ministro WAGNE 
!MENTA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, acompanhado dos Assessores d 
orregedoria-Geral Valério Augusto Freitas do Carmo, Carla Isabelle Teixeira Aloise de Freitas 
osãngela de Moraes Souza e de Valéria Furtado Holanda, Assistente Secretário. Recebidos pel 
xcelentíssimo Senhor Juiz JOSÉ MARIA CALDEIRA, Vice-presidente do TRT, no exercício d 
residência, deram inicio aos trabalhos da Correição, que foi precedida de Edital, publicado no Diári 
ficial do Estado de Minas Gerais e no Diário de Justiça da União, como também de notificações, po 
ficio, expedidas para todos os Juízes do Tribunal, para o Presidente da Associação dos Magistrado 
rabalhistas do Estado de Minas Gerais, para a Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado d 
· as Gerais, para o Presidente da OAB - Seção de Minas Gerais, para a Procuradoria Regional d 

rabalho e para todos os Presidentes de Federações e Sindicatos de Trabalhadores e de Empregadores. 
umpridas, assim, as disposições regimentais, foram abertos os trabalhos da correição, e tendo o Sr. 
'nistro Corregedor-Geral indagado se haviam comparecido advogados ou litigantes para queixas sobr 

s trabalhos do Tribunal, obteve resposta negatjva .. Apenas o Dr. Luíz Carlos da Cunha Avellar , Ju· 
orregedor.Regional, deu conhecimento ao Ex.mo Sr. Ministro Wagner Pimenta de Pedido de Providênci 
presentado, perante ele, pelo Magistrado de 2° Grau, Dr. Dárcio Guimarães de Andrade, postulando 
ossem adotadas medidas enérgicas contra o Dr. Alaor Satuf Rezende, Juiz de 1 o grau, em face do 
escumprimento contumaz por aquela autoridade dos Provimentos n°s 6/80 da Corregedoria-Geral d 
ustiça . do Ttabalho e 23/88 do Tribunal ,Regional do Trabalho da 3" Região, que versam sobre 

. propriedade da condenação pró-rata de custas processuais~ Fez o Ministro Corregedor-Geral registr 
ue, em princípio, a mâtéria ainda se restringe à competência da Corregedoria Regional, que certament 

saberá conduzi~la de modo a conciliar o livre convencimento que a lei confere ao julgador com 
ecessidade da observância, sobretudo pelos juízes, das orientações emanadas dos Órgãos julgadores d 

Eerarquia funcional superior. Sua Excelência, no entanto, recomenda ao ilustre Juiz Corregedor Region 
que insista, perante os magistrados que funcionam nas Juntas de Conciliação e Julgamento desta Região, 
o empenho deles no cumprimento dos Provimentos editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pel 
ribunal Regional do Trabalho da 3" Região. 02. EXAME DOS LIVROS. A seguir, solicitou o 
- 'stro Corregedor-Geral que lhe fossem apresentados os livros em uso no Tribunal, tendo-lhe sid 

· ormado que o Tribunal Regional do trabalho da 3" Região, após a informatização dos seus serviços, 
ão mais faz uso deles. Sua Excelência analisando, então, os controles ora adotados os considero 
atisfatórios. Determinou, ainda, o Ministro Corregedor-Geral ficasse consignado em ata que o Ministro 
osé Ajuricaba da Costa e Silva, quando em correição realizada nessa Corte, no período de 3 a 7 de agost 
e 1992, já havia observado a redução do número de livros em relação à última correição realizada nest 
orte. 03. EXAME DOS PROCESSOS : PRAZOS. Prosseguindo os ·trabalhos, o Ministr 
orregedor-Geral requisitou, por amostragem, processos que se encontravam em andamento na Diretori 
e Recursos, na Secretaria da Seção Especializada e na Presidência, no total de 176 (cento e setenta e seis 
havendo S. Ex" constatado excesso de prazo para providências em 50 (cinqüenta) feitos correicionados, 
as nenhum relacionado à relatoria ou à revisão. Verificou o Ministro Corregedor-Geral que, entre os 5 

cinqüenta) processos mencionados, 43 excessos referem-se à Procuradoria Regional e àpenas 7 (sete 
'zem respeito diretamente ao Tribu!}al Regional do Trabalho da 3" Região, pois se referem a prazo 
xtrapolados para a redação do acórdão. R0-193/95 : 29 (vinte e nove) dias; RO- 14628/94: 26 (vinte 
eis) dias; RO- 7367/94 : 21 (vinte e um) dias, para a redação do acórdão relativo ao recurso ordinário 
8 (sessenta e oito) dias, para a redação do acórdão referente aos embargos de declaração; RO- 8410/94 : 
5 (cinqüenta e cinco) dias; R0-16150/94: 75 (setenta e cinco) diâs; RO- 1249/95: 26 (vinte e seis) di 

RO- 16026/94 : 48 (quarenta e oito) dias. 04. EXAME DOS PROCESSOS. OUTRA 
GULARIDADES. O Ministro Corregedorra-Gera l verificou, ainda, que, embora zeloso o Tribu 

egional do Trabalho da 3" Região no cumprimento dos prazos processuais, quanto à preparação e ' 
rdenação do processo, foram detectados procedimentos contrários à orientação emanada de provimento 
a Corregedoria-Geral da Justiça·do Trabalho. Constatou S. Ex", Ministro Wagner Pimenta, que, em quas 
totalidade dos autos examinados em correição, o anverso das folhas, quando em branco, não estav 

· utilizado, prática inconveniente, na medida em que pode ensejar a interi>olação de notas, termos, 
espachos ou qualquer tipo de cotas que desfigurem a realidade do processo, o que justíficou a edição d 
rovimento n° 3/75 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e, quando inutilizada, não há 

dentificação do serventuário que o fez. Outra irregularidade, apontada pelo Ministro Corregedor-Ger 
efere-se à ausência da lavratura do Termo de Conferência de Numeração de Folhas, quando recebidos o 
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utos neste Tribunai oriundos de outro órgão judiciãrio, sobretudo das Juntas- de Conciliação 
ulgamento. Esta recomendação também está expressa no Provimento n° 3/75 da CGJT. Detectou, ainda, 

Ministro Corregedor-Geral que, invariavelmente, salvo raríssimas exceções, não se repete, abaixo da 
bricas, mediante a utilização de carimbo ou em manuscrito, o nome e a respectiva função do signatãrio, 
~scumprindo-se, deste modo, o Provimento n° 2/64 da CGJT, prática que dificulta sobremaneira 
scalização da sua autenticidade. Em menor incidência, Sua Excelência observou incorreção quanto ' 
eqüência na numeração das folhas dos autos e, ainda, a falta de rubrica do serventuãrio responsável. 
utrossim, verificou o Ministro Corregedor-Geral que, em vãrios dos processos analisados, constava 

egistro de redistribUição dos autos, sem, contudo, existir aparente justificativa para este procedimento. 
onsidera Sua Excelência que a medida adotada enseja dúvida aos jurisdicionados, pois não certificad 
os autos as razões ensejadoras, devendo, assim, ser evitado o procedimento, de modo a se tornare 
ristalinos os atos do processo. 05- AUTUAÇÃO. O Ministro Corregedor-Geral verificou que a autuaçã 
os recursos e das ações originãrias ocorre na mesma data em que dão entrada no Tribunal Regional d 
rabalho da 3" Região, realidade facilmente constatada pelo exame da amostragem. Contribui, deste modo, 
Tribunal, para a célere entrega da prestação jurisdicional, e , por isso, com satisfação, é feito o registr 

or Sua Excelência. 06- DISTRIBffiÇÃO. Foi informado ao Ministro Corregedor-Geral, e confirmad 
elo exame dos boletins estatísticos, que, no período compreendido entre os meses de janeiro de 1994 
evereiro de 1995, foram recebidos no TRT, entre recursos e ações originãrias, 37.215 (trinta e sete mil, 
uzentos e quinze) feitos e distribuídos para os senhores juízes 35.893 (trinta e cinco mil; oitocentos 
oventa e três) processos, remanecendo, portanto, para distribuição 1.322 (um mil, trezentos e vinte 
ois) processos. Sua Excelência tomou, ainda:, conhecimento, em face certidão expedida pelo Servi 
ompetehte, que, em 4 de abril _do corrente ano, não mais existia no Tribunal saldo de process 
guardando distribuição. O Ministro Corregedor-Geral determinou, então, o registro, em ata, d 
econhecimento do esforço desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região no sentido d 
ão se retardar a entrega da prestação jurisdicional, elevando o conceito da Justiça do Trabalho perante o 

'urisdicionados. Constatou, também, o Excelentíssimo Sr. Ministro Corregedor-Geral que, no períod 
orreicionado, em média, receberam os senhores juízes desta Corte 22 (vinte e dois) processos po · 
emana, movimento tido pelo Corregedor-Geral como compatível çom a estrutQra de que dispõem o 
agistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região. 07- JULGAMENTO. O Ministro 
orregedor-Geral colheu, perante as Secretarias da 1", 2", 3", 4" e 5" Turmas e Secretaria da Seçã 
specializada, informações acerca do número de julgamentos ocorridos naquele~! Órgãos no período d 

aneiro de 1994 a março de 1995: t• TURMA: 7.290 (sete mil, duzentos e noventa) processos; .2 
: 7.399 (sete mil, trezentos e . noventa e nove) processos; 3• TURMA : 7.436 (sete mil, 

uatrocentos e trinta e s~is) processos; 4• TURMA: 6.660 (seis mil, seiscentos e sessenta processos); 5 
: 7.364 (sete mil, trezentos e sessenta e quatro) processos e SEÇÃO ESPECIALIZADA: 77 

setecentos e setenta e nove), perfazendo um total de 36.928 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e oito) 
rocessos julgados. Considerando a realização de 6 (seis) sessões por semarià, e, portanto, de 31 
trezentos e doze) sessões durante o período correicionado, obtem-se a média de 118 (cento e dezoito 
rocessos julgados por sessão, produtividade expressiva, considerando-se a natural · delonga no 
ulgamentos dos recursos ordinãrios, principalmente, em face da reapreciação do conjunto fátic 
robatório. 08. PRESIDÊNCIA: RECURSOS~ REVISTA. No período relativo a janeiro de 199 
março de 1995, segundo dados fornecidos pela Assessoria Jurídica da Presidência, verificou o Ministr 
orregedor-Geral que foram protocolizados 11:785 (onze mil, setecentos e oitenta e cinco) Recursos d 
evista e despachados pelo eminente Juiz Presidente 12.050 (doze mil e cinqüenta), com a admissão d 
.891 (quatro mil, oitocentos· e noventa e um) Recursos de Revista : Quanto ao percentual-de Recurso 
dmitidos, 41% (quarenta e um por cento) , foi ele entendido pelo Ministro Corregedor-Geral acima d 
édia esperada, mas, considerando · o período correicionado, . talvez esteja apenas refletindo 

ancelamento, pelo Tribunal Superior do Trabalho, dos Enunciados n°s 316, 317 e 322 , que tratam do 
larios Bresser, Verão e URP de abril de maio de 1988, matérias que têm sobrecarregado a Justiça d 
rabalho, dado o grande número de Reclamações Trabalhistas versando sobre elas. 9 
ORREGEDORIA REGIONAL. Apurou Sua Excelência, Ministro Wagner Pimenta, que, no períod 

orreicionado, foram protocolizados no Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região 184 (cento e oitenta 
uatro) Reclamações Correicionais e decididas 169 (cento e sessenta e nove). Verificou, ainda, que, d 

'aneiro de 1994 a março de 1995, foram realizadas pelo Ex. mo Juiz Corregedor Regional 134 (cento 
· ta e quatro) correições ordinárias, comprovando, assim, no entendimento do Ex.mo Sr. Ministr 
orregedor-Geral, o escorreito cumprimento pelo Juiz Corregedor do TRT das atribuições que lhe for 
onferidas pelo art. 682, inciso XI, da CLT. No elltanto, por dever de oficio, determinou o Ex.mo Sr. 
orregedor-Geral fosse registrado, em face do que se constatou quando do exàme_ dos processo 
bmetidos à correição, a não-observância pelas Juntas de Conciliação e Julgamento dos Provimentos n° 

/64 e 3/75 da Corregedoria Geral da ,Justiça do Trabalho. l O- PROCURADORIA REGIONAL. ~ erificou o Ministro Corregedor-Geral, examinando o Mapa Estatístico que lhe foi fornecido pelo Serviç 

ompetente do Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região, que, até o mês de fevereiro de 1995, 
encontravam-se na Procuradoria Regional, . para parecer, 9.630 (nove mil, seiscentos e trinta) processos. 

onstatou, ainda, Sua Excelência que o quantitativo de processos encaminhados ao Ministério Públic 
em-se mostrado superior ao recebido daquele Órgão. 11- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

COMENDA ÕES . . Considerando a intenção da Corregedoria-Geral de colaborar com o Tribunal 
eus Juízes, de modo a possibilitar maior agilidade nos processos e proporcionar melhor assistência ao 

'urisdicionados;considerando o saldo de processos na Procuradoria-Regional do Trabalho; considerando 
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irregularidades encontradas na formação e ordenação de processos; considerando o não cumpriment 

elas Juntas de Conciliação e Julgamento desta Região de alguns dos provimentos editados pel 

· orregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; RECOMENDA o Ministro Corregedor-Geral: 1 - s~j 

epetido, abaixo das assinaturas e rubricas, o · nome do signatário e a indicação da sua i1.mção, mediant 


'mbo ou em manuscrito em létra de imprensa, consoante o Provimento no 2/64 da CGJT; 2- sej 
· utilizadas as páginas em branco com as palavras " EM BRANCO", que atravessem todo o espaço, 
scritas com letras visíveis, a mão ou carimbo, com a rubrica do funcionário responsável, nos termos d · 
rovimento no 3/75 da CGJT; 3- ao Juiz Corregedor Regional· que oriente os juízes de 1° grau quanto · 
ecessidade do cumprimento dos provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. A dout 
rocuradoria Regional do Trabalho solicita o Corregedor Geral da Justiça do Trabalho a colaboração n 
entido de se buscar a redução do saldo processual naquele Órgão. 12- CONSIDERAÇÁO FINAL. 

· 'stro Corregedor-Geral consider-a a atuação jurisdicional do Tribunal Regional do Trabalho digna d 
logio, demonstrando os seus magistrados espírito público e dediêação à caus~ social, principalmente n 
ue se relaciona à agilidade com que solucionam os conflitos que lhes são submetidos decorrentes d 
elação de emprego. Todavia, não obstante a eficiência demonstrada pelo Regional, possui ele di:ficuldad 
uanto à disciplina e relacionamento internos, conforme já destacara o eminente Ministro Ermes Pedr 
edrassani, quando, então Corregedor-Geral, no Relatório da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalh 
o ano de 1994 . O quadro, no particular, permanece inalterado, comprometendo, assim, a imagem d 

· stituição, principalmente quando já são do domínio público pendências administrativas ainda nã 
solucionadas. Desta maneira, a fim de que se preserve o conceito e credibilidade do Poder Judiciário, 
ecomenda o Ministro Corregedor-Geral imprima-se celeridade na composição do conflito " inte 
orporis" . 13- VISITAS: O Ex.mo Sr. Ministro Corregedor-Geral determinou, ainda, fosse registrad 

ata a visita que recebeu dos Excelentíssimos Senhores Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 3 
egião, Drs. DÁRCIO GUIMARÃES DE ANDRADE, CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA, 
ABRIEL DE FREITAS MENDES, ABEL NUNES DA CUNHA, ITAMAR JOSÉ COELHO, NIL 

V ARO SOARES,_ do Excelentíssimo Sr. Procurador Re!Ponal, Dr~ ANTÔNIO CARLOS PENZIN; 
rs. AURESLINDO SILVESTRE DE OLIVEIRA , ANTONIO INES RODRIGUES, Dr. MARCOS · 
OURA FERREIRA, Presidente da AMATRA m e Dr. LUIZ RONAN NEVES KOURY, 2 
tce-Presidente da AMATRA m. 14 - AGRADECIMENTOS: O Ministro Corregedor-Geral express 

eus agradecimentos ao Ex.mo Sr. Vice-Presidente do TRT, no exercício da Presidência, Dr. JOS' 
· CALDEIRA, pela solicitude e cordialidade com que o recebeu e à sua equipe de trabalho. O 
gradecimentos se estendem a todos os funcionários que, direta e indiretamente, contri~uíram para · 
ealização dos trabalhos correicionais e, em particular, ao Dr. Samir de Freitas Bejjimi, Secretário-Geral 

esidência, Dr. Cassius Vicinius Bahia de M Drumond, Diretor-Geral, Dr. José Fernando de Oliveira, 
Secretário de CoordenaÇão Judiciária, Dr. Cícero Dumont Filho, Secretário da Corregedoria Regional, D 

ibele Versiimi Nogueira Tarabal, Assessora da Presidência, Dr" Rita de Cassia Veloso Rocha, 
sessora-Chefe da Diretoria-Geral; Dr. Fernando Américo Coelho Barbosa, Assessor da Diretoria-Geral, 

r" Gláucia Carvalho Guadalupe, Assessora da Diretoria-Geral, Milton Oliveira Sálvio, Wagn-er Castro d 
o~ Edgar Nogueira de Jesus, Geraldo Césat Rocha e Deoclécio Valentin pela extrema .atenção 
entileza dispensadas.. 15- ENCERRAMENTO. O encerramento desta correição foi feito em ses 
lenária do Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região, presidida pelo Juiz Vice-Presidente , no exercíci 
a Presidência, Dr. JOSÉ MARIA CALDEIRA, realizada àS 17 horas do dia 6 .4e abril de 1995, com 

eitura da presente ata, que, depois . de lida . e . achada conforme, vai assinada pelo Ministr 
orregedor-Geral da Justiça do Trabalho, WAGNER PIMENTA, pelo· Vice-Presidente do Trib 
egional do Trabalho da 3" Região, no exercício da Presidência, Juiz JOSÉ MARIA CALDEIRA, e po 
ós, V ALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO, CARLA ISABELLE TEIXEIRA ALOISE D 

ITAS e ROSÂNGELA DE MORAES SOUZA, Assessàres da Corregedori._Geral da Justiça d 

rabalho, e VALÉRIA FURTADO HOLANDA, AssiStente Secretário_ Dada e passada nesta cidade d 

elo Horizonte, Minas Gerais; aos 6 di~ do mês de abril dÕ ano de 1995. 


MINIS~RO WAGNER PIMENTA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho; JUIZ 

JOS~ MARIA CALDEIRA, Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

da 3~ Região; nO exercicio· da. Presidência; VAL~RIO AUGUS.TO FREITAS DO 

CARMO; Assessor da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; . CARLA 

ISABELLE TEIXEIRA ALOISE DE FREITAS, Assessora ·da Corregedor~a-Geral

da Justiça _do Trabalho; ROSANGELA MORAES DE_ SOUZA, Assessora .da ·?orr~ 

gedoria-Geral - d~ Justiça do Trabalho; VAL~R~A FURTADO HOLANDA,Ass~ste~ 

te Secretária da COrregedoria-Geral da Just~·-ça do Trabalho· 
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