
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBU
NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1" REGIÃO, NO PERÍODO 
DE 7 A 11 DE MAIO DE 2001. 

Aos sete dias do mês -de maio do ano dois mil e um, às 
10h30min., compareceu à sede do Tribunal Regional do Trabalho da 
1" Região, na Av. Autônio Carlos, n.0 251, Rio de Janeiro-RJ, o 
Ex.mo Sr. Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, Corregedor
Geral da Justiça do Trabalho, acompanhado dos Assessores Júlio 
Carlos Correia dos Santos, Glória Jane Galli, Zilmar Ribeiro de Farias 
Bandeira e Viviani de Morais Maia, par~ efetivar a Correição Geral 
Ordinária, sendo recepcionado pela Ex.ma Sra. Ana Maria Passos 
Cossermelli, Presidente do. Tribunal Regional do Trabalho da 1 a Re
gião, o Ex.mo Sr. Nelson Tomaz )3raga, Vice-Presidente, os Ex.mos 
Srs. Juízes integrantes da Corte, -Dr. Gerson Conde; Dr. Luiz Augusto 
Pimenta de Mello, Juiz Decano do Tribunal; Dra. Doris Luise de 
Castro Neves, Corregedora; e o ll.mo Dr. Roberto Fernando Nóbrega, 
Diretor da Secretaria Judiciária. A Correição Geral foi divulgada no 
edital publicado no Diário da Justiça da União, Seção I; página 479, 
que circulou nb' 'dia 29.03.2001, e no Diário Oficial do Estádo do Rio 
de !aneiro~ ,que, c~~~?U no dia 11.04.~~1, da q':la.f também foram 
notificados, por o'ftctp,; o Procurador-Geral da Justiça dó Trabalho, a 
Procuradora-Ch!# A~ Prócuradoria Regional do Trablillio da 1" Re
gião e o Presideíitê' d'a 'Ordem dos A:dvogados d~ BràSil · ~ ~eção do 
~o de . Jan~i:r?;, Y.~@c~do . o cumprirri~nt(), d~· disJ?ÓSi~q~'t~gimen
trus, o Sr. Miiri_s~~.,.;Sm;regedor-Geral abnu, IIQ.ec:ijatameittr;• ()~ tra
balhos da corr:etçl!-o.- ~OVIMENTO PROCESSUAL: <L .mc;>vtmen
tação processtiál'do'JqbunalRegional do Trabalho da l".Regiao deu
se, no períodó'éo,?;~iÇ,ic;>nai :... r. de maio ~e 2000 a 29~ d.~:]~bril de 
2001 -, segundo os dados estiitíshcos fomectdos pela Secret~a Geral 
da Presidência, ~ seguirite forin~ · · 

RECEBIDOS RESOLVIDOS 
Julgados I Decididos monocraticamente 

43.712 
51.104 I 981 

52.085 
EXAME DOS PROCESSOS: foram examinados 170 (cento e se
tenta) processos erií tramitação . na Secretaria Judiciária, a saber: 

P-137/96 P-267/96 P-341/95 P-638/94 
CS-132/01 CS~l98/0l CS-199/01 CSc204/01 
CS-206/01 R0-3402/01 R0-5520/00 R0"5820/00 
R0-12748/99 R0-12768/00 R0-625/99 R0-646/00 
R0-764/00 R0-1361199 R0-2186/00 R0-3033/99 
R0-3110/00 R0-3181100 R0-3308/98 R0-4207/99 
R0-4227/99 R0-5448/00 R0-6906/99 . R0-7179/99 
R0-9263/99 · R0-9457/99 R0-10269/99 R0-10787/00 
R0-11221198 R0-16587/98 R0-16699/98 R0-19411198 
R0-25886/98 R0-25955/98 MS-1020/00 MS-1051/00 
MS-1057/00 MS-1081100 MS-1085/00 MS-1129/00 
MS-1161100 MS-1173/00 MS-1210/00 MS-1285/00 
AC-052/98 AR-089/98 AC-102/99 AR-209/99 
AC-131101 EP-009/98 AR-353/96 EP-089/98 
AR-155/98 P-229/81 P-247/83 P-314/84 
P-347/84 P-358/85 P-243/85 P-279/94 
P-354/94 P-508/94 P-515/94 AR-563/96 
AR-062/97 AR-349/97 AR-092/98 AR-202/98 
AR-037/99 AR-060/99 AR-413/99 AR-427/99 
AR-527/99 R0-23635/98 R0-20158/99 R0-3418/01 
R0-15867/98 R0-12435/00 R0-5280/99 R0-17526/98 
R0-568/99 R0-12397/98 R0-27173/98 R0-7316/99 
R0-2795/00 R0-26242198 R0-1945/99 R0-15006/99 
R0-27758/99 R0-5475/99 R0-18264/99 R0-15686/98 
AP-3571/00 ROPS-2118/01 ROPS-2142/01 ROPS-

3333/01 
ROPS-3350/01 ROPS-3388/01 ROPS-3392/01 ROPS-

3394/01 
ROPS-3398/01 ROPS-3410/01 ROPS-3427/01 ROPS-

3432/01 
ROPS-4732/01 ROPS-4910/01 ROPS-6210/01 ROPS-
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62ll/01 
ROPS-18745/00 ROPS-21491100 ROPS-23682/00 ROPS-

24704/00 
ROPS-25140/00 ROPS-25971100 MS-990/97 MS-1029/98 
MS-389/99 MS-689/99 MS-791199 MS-930/99 
MS-973/99 MS-2ll/OO ·MS-569/00 MS-964/00 
AP-993/00 AP-2063/00 AP-2107/00 AP-2196/00 
AP-2270/00 AP-2296/00 AP-2565/00 AP-2619/00 
AP-2685/00 AP-2777/00 AP-2829/00 AP-2872/00 
AP-3068/00 AP-3770/00 AP-4131100 AP-4168/00 
AP-4396/00 AIRR-846/01 · AIRR-1029/01 AIRR-

1044/01 
AIRR-1054/01 AIRR-1055/01 R0-2683/00 R0-6327/99 
R0-74&2/99 R0-9891/99 R0-16882/98 RC-427/00 
RC-438/00 RC-440/00 · RC-441100 RC-457/00 
PP-193/00 PP-225/00 PP-226/00 PP-236/00 -
PP-237/00 DC-051100 DC-159/99 DC-177/99 
DC-217/98 DC-237/97 

-AUTUAÇAO: Segundo as informações encaminhadas pelo Regional, 
em 24.04.2001, havia 2.044 feitos aguardando autuação. Verificou-se 
a autuação, no. período correicionado - maio de 2000 a 20 de abril de 
2001, de 41.668 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito) 
processos; numa mé4ia mensal de ~.472 (três mil, quatrocentos e 
setenta e dois) processos. 

FEITOS REC-EBIDOS AUTUADOS AGUARDANDO 
AUTUACÃO 

Recursos (ED in- 35.900 33.856 2.044 
cluído) 

Pr<>cessos Originá- 3.259 3.259 -
rios 

AIRR- AIRO- 4.553 4.553 -
Carta de Sentenca 

TOTAL 4'1.,712 41.668 2.044 -DISTRIBUIÇAO: a distribuição dos processos é feita mensalmente, 
obedecendo à ordem cronológica de entrada, conforme previsão re
gimental (art. 96 do RI), com número nunca excedente a 100 feitos 
para cada juiz. Não estão incluídos neste número os agravos de 
instrumento, os agravos regimentais, os processos incidentes e os 
embargos de declaração. São imedia:tamente distribuídos os mandados 
de segurança e os -habeas corpus. No período correicionado, foram 
realizadas 778 (setecentos e ·setentaJ ._éi ;oito) sessões de distribuição, 
sendo 16 (dezesseis) ordinárias>e<76f2.(setecentos e sessenta e duas) 
extraordinárias. Foram sorteados; ao < todo,. 57.689 (cinqüenta e sete 
mil, seiscentos e oitenta e nove) ,pr9C-~ss.os. Informou-se, ainda, que 
em novembro de 2000 foi realizadá,a ,distribuição de todos os pro
cessos que se encontravam nessa fa!\tr,; N{) entanto, em 24 de abril de 
2001, 13.003 (treze mil e trê~) , P,If?C.t'i.~~os já estavam aguardando 
distribuição. Estes números demon~.i,li~ que a quantidaqe de pro
cessos distribuídos ordinariamente : amâ~ se . mostra insuficiente para 
atender . à movimentação processual ' 'Cio Tribunal. Foi noticiado ao 
Corregedor-Geral que, no dia 2 de maio do corrente ano, após o 
período · correicioriado, foi realizada uma distribuição extraordinária 
de 3.019 (três mil e dezenove) processos, remanescendo, nessa fase, 
9.984 (nove mil, novecentos e oitenta e quatro) processos. Para que a 
questão seja totalmente solucionada, a Presidência do Tribunal Re
gional do Trabalho da 1 a Região deverá . adotar o sistema de dis
tribuição automática. Para possibilitar esse procedimento, deverá ser 
providenciada a distribuição imediata de todos os processos que, no 
momento, estão aguardando o sorteio. Isso deverá ser feito sem pre
juízo da distribuição ordinária que, necessariamente, passará a ser 
automática. 

. . 
DISTRiaUIÇÕES DJSTRIBUI- · .. PROCES- AGUARDAN-
EXTRAORDINÁ- ÇOE~ ORDI- SOS DIS- DO DISTRI-

RIAS NARIAS TRIBUÍDOS ·BUICÃO 
762 16 . 57.689 . 13.003 

778 -TRAMITJ\ÇAQ: no que se refere aqs prazos de tramitação dos 
processos no.Tribunal, a llll]OStra .exarninad;t demonstrou que as se
cretarias que integram o Orgão observam os prazos legais e re
gimentais. Quanto aos Juízes, seguem as regras inseridas nas re-

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 109-E, 13 jun. 2001. Seção 1, Primeira parte, 
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soluções que autorizaram as distribuições. extr-âórdinárias. Observou
se, ainda, a correta instrução dos_ processos de dissídio coletivo, 
quando o juiz instrutor, constatada a ausência da prova das nego
ciações prévias ou de cópia de qualquer outro documento necessário 
ao processamento da petição inicial, providencia o saneamento da 
representação. Louvo o procedimento, pois, 'com essa medida," evita
se a perda da data-base da categoria profissional suscitante e ficam 
atendidos os termos dos itens VIll e IX da Instrução _Normativa n.o 
03/93 do Tribunal Superior do Trabalho. ORDENAÇAO DO PRO
CESSO: o Tribunal Regional do Trabalho da 1 a Região está con
duzindo-se de forma satisfatória quanto à ordenação dos processos. 
Foram detectadas, entretanto, algumas irregularidades referentes à 
inutilização incorreta (aposição de risco) e à não-inuti1ização de fo
lhas em branco- rotina em desacordo com o Provimento no 03/75. 
Verificou-se, também, a inobservância do Provimento n° -3/75, pela 
ausência da assinatura do servidor-nos carimbos das folhas em branco 
e na ausência da lavratura do termo de conferência da numeração das 
folhas, na ocasião em que o processo chega ao Tribunal Regional do 
Trabalho. Observou-se, na análise dos processos, que em dois casos 
foi determinado pelo juiz relator o sobrestamento dos processos prin
cipais (Ações Rescisórias n°s 89/98 e 209/99) até o julgamento dos 
processos acessórios (Medidas Cautelares n°s 52/98 e 102/99, res
pectivamente). Esse procedimento é incompatível com os preceitos da 
legislação processual que regem a ação cautelar. Observou-se, tam
bém, que as ações cautelares estão incluídas na distribuição ordináiia, 
quando o rito inerente a esta modillidade processual exige a dis
tribuição imediata do feito, no qual se requer a adoção de medidas 
judiciais de caráter urgente. Verificou-se, nos processos em que são 
opostos embargos declaratórios, que é procedida à remessa dos autos 
para a Procuradoria Regional do Trabalho a fim de que seja emitido 
parecer. Esse procedimento, além de üiócuo, porque o representante 
do Parquet já emitiu parecer a respeito da questão meritória, é emi
nentemente protelatório. Embora não haja previsão regimental de 
prazo, foi constatada a demora injustificada de até seis meses entre a 
data do julgamento do recurso e a da remessa do acórdão para 
publicação. Observou-se que os· processos, anteriormente ao ato de 
distribuição, não são submetidos a um exame prévio para apuração de 
impedimento dos senhores juízes. Apesar da extinção da represen
tação classista, vê-se que, aind()., é mantida a figura do revisor, tam
bém nas turmas onde não mais atua o juiz classista. Foi verificado , 
que o encaminhamento dos autos para o gabinete do revisor é in
termediada pelas Secretarias das Turmas, quando essa etapa pode ser 
suprimida . com a remessa do processo do gabinete do relator di
retamente para o gabinete do revisor. JULGAMENTO: pela análise 
dos Boletins Estatísticos, observou-se que o Tribunal Regional do 
Trabalho da 1" Região, no período correicionado, resolveu 52.085 
(cinqüenta e dois mil e oitenta e cinco) processos, tendo sido 981 
(novecentos e oitenta e um) decididos por despacho monocrático do 
relator e 51.104 (cinqüenta e um mil e cento e quatro) julgados pelos 
órgão§ colegiados: 301 (trezentos e um) no âmbito do Tribunal Pleno 
e do Orgão Especial; 2.985 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco) na 
Seção de Dissídios Individuais; 434 (quatrocentos e trintae quatro) 
na Seção de Dissídios Coletivos; e 47.384 (quarenta e sete mil, 
trezentos e oitenta e quatro) nas nove turmas que integram o Tri
bunal. 

PLENO e SDI SDC TURMAS TOTAL 
OE 

Sessões de julga- 18 28 •22 461 529 
mento 
Julgados 301 2.985 434 47.384 51.104 
Resolvidos mono- 30 841 - 110 981 
craticamente 
Aguardando jul~ 34 85 27 5.751 5".897 
l!!:amento 
Pelos dados estatísticos fornecidos, verificou-se uma diferença de, 
aproximadamente, 8.300 (oito mil e trezentos) feitos entre aqueles 
ingressados na Corte e os julgados no período correicionado. A · di
ferença detectada deve-se, provavelmente, ao julgamento de proces
sos cujo ingresso nesta Corte se deu anteriormente ao período cor
reicionado. A quantidade de processos julgados ainda não atende 
plenamente à movimentação processual .do Tribunal, no âmbito das 
Turmas, lima vez que se verificou a existência, em 19/04/2001, de 
5.751 (cinco mil, sete~entos e cinqüenta e um) processos aguardando 
julgamento. PRESIDENCIA - DESPACHOS DE ADMISSffiiLI
DADE EM RECURSOS DE REVISTA: verificou o Ministro Cor
regedor-Geral que a Juíza Presidente do Tribunal Regional do Tra
balho da 1 a Região exerce imediatamente o juízo de admissibilidade 
dos ·recursos de revista interpostos às decisões definitivas do Re
gional, fato que demonstra um recorde sem precedente em qualquer 
o-qtro Tribunal trabalhista. No período correicionado, 14.096 (qua
torze mil e noventa e seis) recursos de revista foram submetidos ao 
juízo de admissibilidade regional e 14. 971 (quatorze mil, novecentos 
e setenta e um) foram despachados no mesmo período. Adota-se, em 
todas as situaç~-~s. o procedimento legal e as previsões contidas nas 
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normas processuais editadas pelo Tribunal Supêrior do Trabalho para 
a regulamentação da aplicabilidade dos dispositivos da legislação 
comum ao processo do trabalho, inclusive a Instrução Normativa n.0 

16/99, no que diz respeito ao processamento do agravo nos autos 
principais. Cabe, aqui, fazer uma solicitação à Presidência, em face 
do. silêncio da instrução norm.ativa quanto ao momento em que o 
credor deverá manifestar-se a respeito de seu interesse na extração da 
carta de · sentença. Nos casos em que for obstado o seguimento do 
recurso de revista apresentado pela entidade demandada e que essa na 
condição de parte vencida venha a interpor agravo de instrumento ao 
despacho denegatório, requerendo o processamento do agravo nos 
autos principais, deve ser oferecido prazo ao credor agravado para 
manifestação de seu interesse · na extração da carta de se!ltença, cujo 
ônus, na hipótese, será atribuído ao agravante devedor. E necessário 
que essa providência seja adotada no momento em que, mantido o 
despacho impugnado, for oferecida ao agravado cregor vista dos 
autos para apresentar contrarnihuta ao recurso. FUNÇAO CORRE
GEDORA: no período em exame, foram realizadas inspeções anuais 
nas Varas . do Trabalho circunscritas à jurisdição da Primeira Região, 
exceto nas localizadas em Araruama, Cabo Frio, Duque de Caxias, 
Itaboraí, Itaperuna, Macaé, Magé, Ni1ópolis, Petrópolis e Três Rios. 
Tem-se, então, que não foi efetivamente cumprido o calendário. ·de 
atividades previsto pela Corregedoria Regional do Trabalho. Foram 
protocolizados na Corregedoria Regional 832 (oitocentos ·e trinta e 
dois) processos, sendo 592 (quinhentos e noventa e duas) reclamações 

. correicionais e 240 (duzentos e quarenta) pedidos de providência. No 
mesmo período, (oram resolvidos 593 (quinhentos e noventa e três) 
feitos. PRECATORIOS: constatou-se a existência de 4.355 (quatro 
mil, trezentos e cinqüenta e cinco) precatórios já processados e aguar
dando pagamento. Desses, há 2.809 (dois mil; oitocentos e nove) que 
se encontram com prazo vencido e ainda não foram quitados e 1.546 
(um mil, quinhentos e quarenta e seis) a vencer. Há, também, 9 
(nove) precatórios com pedido de intervenção. Os mais antigos datam 
de 1981 e 1985, entre os quais podem ser citados os Precatórios nos 
229/81, 247/83, 314/84, 347/84 e 358/85. O excessivo número de 
precatórios aguardando cumprimento revela a desídia do Poder Pú
blico e a ausência de mecanismos, na esfera judiciária, para dar 
eficácja às decisões da Justiça do Trabalho. Numa tentativa de mi
nora): o problema, deve a autoridade competente insistir junto ao 
órgão devedor para que seja providenciada a satisfação do débito pela 
imediata inclusão da dívida no orçamento. A cessão de direito de 
parte do crédito ou de sua totalidade deve ser respeitada por tratar-se 
de negócio jurídico, previsto no Código Civil brasileiro. Não se deve, 
contudo, autorizar o desmembramento do numerário cedido do valor 
total do precatório originário para efeito de expedição de uma nova 
ordem · requisitória e, tampouco, deve ser procedida à habilitação do 
beneficiado com a cessão nos autos do precatório ou da reclamação 
trabalhista de onde surgiu o débito, sob pena de caracterizar"se a 
intervenção do Poder Judiciário nas transações mercantis de natureza 
eminentemente privada. O sistema de quitação de dívida pública por 
precatório resulta na inefiCácia do sistema judiciário nas soluções das 
querelas entre o trabalhador e as agências governamentais. A pro
mulgação da Emenda Constitucional n.0 30, de 13/09/2000, veio para 
pôr fim à dificuldade da quitação dos débitos judiciais imputados às 
entidades de . direito público. De seus termos depreende-se que a 
hipótese de não inclusão do precatório no orçamento, também, ca
racteriza o · preterimento do direito de precedência de que trata o 
artigo 100, § 2°, da Constituição Federal. Recomenda-se, então, a 
observância da referida Emenda Constitucional n° 30/2000 no que diz 
respeito à possibilidade de· atualização do débito das entidades da 
administração pública sem a expedição de nova ordem requisitória e 
à viabilidade -de seqüestro para satisfação de crédito remanescente, 
independentemente de inclusão no orçamento. Por isso, solicita-se um 
levantamento a respeito do número de precatórios existentes neste 
Tribunal Regional do Trabalho da 1" Região, com a especificação dos 
valores e dos respectivos devedores, bem como que sejam tomadas as 
medidas necessárias. para o prosseguimento da cobrança das dívidas 
da_ Fazenda Pública, reconhecidas judicialmente. RECOMENDA
ÇOES: o Ministro Corregedor-Geral, no exercício de suas atribui
ções, RECOMENDA que: 1. sejam observados por todos os ser
vidores do Tribunal e também pelos das Varas do Trabalho, por 
intermédio do Corregedor Regional, os provimentos da Corregedoria
Geral da Justiça do Trabalho, especialmente os Provimentos n°s 03/75 
e 03/89; 2. sejam renovados os atos de cientificação dos entes pú
blicos devedores quanto à existência de precatórios vencidos e não 
pagos, bem como que se dê prosseguimento àqueles precatórios que 
se encontram com o andamento sobrestado, aguardando pagamento, 
cujo prazo já está vencido. Especificamente, recomenda-se que: a) 
seja dado impulso processual aos Precatórios n.os 229/81, 247/83, 
314/84, 347/84 e 358/81, fazendo-se a remessa dos autos às Varas do 
Trabalho de origem, a fim de que seja diligenciado junto aos exe
qüentes a possível quitação do débito judicial, com posterior in
formação à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho; b) seja 
regularizado o Precatório n.0 243/85, considerando-se os termos dos . 
documentos de fls. 60/61, 70, 72 e 110, o ofício de fl. 111, bem como 
o fato de ter sido quitado o valor da atualização sem que antes fosse 
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satisfeita a dívida principal; c) nos autos dos -PrecatóriÕs ·n.os 279/94 
e 508/94, dê-se prosseguimento ao feito, renovando-se os ofícios de 
fls . 68 e 119, respectivamente; d) considerando os termos do ofício de 
fl ~ 138 dos autos do Precatório n.• 515/94, prossiga-se no feito, 
verificando-se, inicialmente, o andamento do Mandado de Segurança 
n.• 779/98; e) quanto ao Precatório n.• 354/94,_ seja providenciada a 
repetição do ato de fl . 170, fazendo-se a intimação em nome da 
procuradora do exeqüente, no endereço que consta à fl. 92; 3. quanto 
aos pedidos de intervenção, com a promulgação da Emenda Cons
titucional n.• 30, de 13/9/2000, foi acrescentado ao Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias o art. 78, cujo parágrafo 4" 
dispõe que "O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o 
prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito 
de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o 
seqüestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à 
satisfação da prestação". Deverá, então, a Presidência do Tribunal 
Regional do Trabalho, considerando que a Emenda Constitucional n.• 
30/2000 autoriza a expedição da ordem de seqüestro, também no caso 
de não inclusão do débito judicial no orçamento no momento opor
tuno, dar prosseguimento aos precatórios nos quais foi solicitada a 
intervenção estadual nos Municípios devedores. Nesse caso, a pro
vidência a ser tomada nos autos do precatório é possibilitar ao exe
qüente a oportunidade para manifestar-se nos autos. Esse procedi
mento deverá ser adotado, também, por ocasião do julgamento do~ 
agravos regimentais interpostos nos autos dos Precatórios n•s TRT-P-
116/96 (AREG-74/00), TRT-P-190/96 (AREG-39/01), TRT-P-335/96 
(AREG-38/0l),TRT:P-642/95 (AREG-02/01) e TRT-P-750/95 
(AREG-69/00); 4. E extremamente importante que as Varl\5 do Tra
balho sejam submetidas ao procedimento correicional. Recomenda-se, 
então, o cumprimento do calendário da Corregedoria Regional do 
Trabalho; 5. em atenção aos princípios da celeridade processual e da 
utilidade, não se proceda à remessa de embargos declaratórios para a 
Procuradoria Regional do Trabalho; 6. apesar da ausência de previsão 
regimental fixando prazo para a remessa do acórdão para publicação, 
recomenda-se que esse ato seja executado com a devida celeridade; 7. 
seja adotado o sistema de distribuição automática para o sorteio de 
ações cautelares; 8. no momento em que a Presidência deferir o 
processamento do agravo nos autos principais e conceder prazo para 
a impugnação do recurso, seja intimado o agravado credor, a fim de 
que manifeste seu interesse na extração da carta de sentença; 9. sejam 
tomadas providências no sentido de agilizar o serviço de autuação dos 
feitos ingressados na Corte, para que se minimize, ao máximo, a sua 
permanência nesta fase; 10. sejam distribuídos, prontamente, todos os 
processos . que se encontram em condições de serem sorteados, a 

. exemplo do procedimento já adotado por esta Corte. t;m novembro de 
2000, deteiminando-se, a partir daí, a distribuição automática de to
dos os proêessos recebidos, eliminando-se, dessa forma, a limitação 
do número de feitos a serem sorteados a cada juiz integrante do 
Regional; 11..; observou-se que, mesmo nas Turmas onde não mais 
existe a representação classiSta, se continua, após a análise dos autos 
pelo Relator, a submeter o processo à apreciação do Revisor. Em face 
da observância do princípio da éeleridade processual, é recomendável 
que, após a extinção da representação classista - nos órgãos ju
dicantes onde não mais .remanesça essa figirra -, seja abolido o 
revisor, exceto se tratar-se de ação ·originária de rito ordinário, de
vendo, para esse fim, ser feita a alteração do Regimento Interno desta 
Corte; 12. que os juízes integrantes da Corte passem a utilizar, na 
maior quantidade possível de processos, a faculdade conferida pela lei 
aos relatores, referente à solução monocrática dos feitos (art. 557 do 
CPC), de forma a dar eficácia à intenção do legislador, no sentido de 
imprimir maior celeridade na tramitação dos processos. Ressalte-se 
que tal procedimento em nada atinge o princípio da imparcialidade 
dos provimentos jurisdicionais em face da previsão de recurso para 
impugnar as decisões monocráticas; 13. o setor de distribuição pro
ceda ao exame, previamente, dos impedimentos legais dos juízes 
relatores dos feitos; 14. "As vagas decorrentes do término·do man
dato de juízes cla,ssistas nos Tribunais Regionais do Trabalho serão 
preenchidas por juízes de carreira de r instância, pelos critérios 
alternados de antigüidade e de merecimento .. " (Resolução Admi
nistrativa n. • 75212000, art. r;. Recomenda-se que, no momento 
oportuno, seja encaminhada a lista ao Tribunal Superior do Trabalho 
para o preenchimento pelo juízes de carreira das vagas surgidas com 
a ·extinção da magistratura classista, nos termos do ato adminis
trativo editado pelo Tribunal Superior do Trabalho. REGISTROS: 
foram encaminhadas à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
uma representação feita pelo Dr. Paulo Roberto Capanema Fonseca, 
Vice-Corregedor; um pedido de providência, solicitado pelo Dr. Ri
cardo Pedreira Ferreira Curi; e uma reclamação correicional ajui
zada pelo Dr. Alcides Grandmasson Ferreira Chaves e Outro. VI
SITAS: visitaram o Ministro Corregedor-Geral os Ex.mos Srs. Luiz 
Augusto Pimenta de Mello, Juiz Decano do Tribunal Regional do 
Trabalho da r Região; Nelson Tomaz Braga, Juiz Vice-Presidente; 
Doris Luise de Castro Neves, Juíza Corregedora; Gerson Conde e 
Nídia de Assunção Aguiar, Presidente da · 5a Turma do Tribunal Re
gional do Trabalho da r Região. O Ministro Corregedor, em en
contro cordia;}l reuniu-se no gabinete do Ex.mo Sr. Juiz Nelson Tomaz 
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Braga, Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da r Re
gião, .com os Drs. José Maria da Cunha, Guilbert Vieira Peixoto, 
Alberto Fortes Gil, Carlos Alberto Araújo Drummond, Maria José 
Aguiar Teixeira Oliveira, Amélia Valadão Lopes, Izidoro Soler Guel
man, Diretor da Escola da Magistratura do Trabalho da 1. Região
EMATRA, Aurora de Oliveira Coentro, Presidente da 69" Vara do 
Trabalho do ·Rio de Janeiro, Cesar Marques Carvalho, Juiz Pre
sidente da Vara do Trabalho de ltaperuna, e Damir Vrcibradic, Juiz 
Presidente da 58" Vara do Rio de Janeiro, todos juízes membros.da 
EMATRA - Escola da Magistratura Trabalhista . . Recebeu os Ex.mos 
Srs. Evandro Pereira Valadão Lopes, Cláudio José Montesso e · José 
Monteiro Lopes, dirigentes da Associação dos Magistrados do Tra
balho da r Região - AMATRA 1. Recebeu a fl.ma Sra. Rita de 
Cássia S. Cortez, Presidente 4a Associação Carioca dos Advogados 
Trabalhistas- ACAT,· Hildebrando Barbosa de Carvalho, Vice-Pre
sidente da ABRAT - Associação Bra;sileira dos Advogados Traba
lhistas na Região Sudeste; Sérgio Batalha Mendes, representante do 
Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro; ·'Roberto 
Dantas de Araújo, representante da ·ACAT- Associação Carioca dos 
Advogados Trabalhistas na ABRAT - ·Associação Brasileira dos Ad
vogados Trabalhistas; ll.mo Sr. Luiz Alfredo Thomé Torres, Diretor
Geral do Tribunal Regional do Trabalho da r Região; e o ll.mo Sr. 
Ricardo Pedreira Ferreira Curi. AGRADECIMENTOS: o Ministro 
Corregedor-Geral agradece aos Ex.mos Srs. Juízes que compõem 
esta Corte, na pessoa da sua Presüj.ente, a Ex.ma Sra. Juíza Ana 
Maria Passos Cossermelli, bem como aos diretores e servidores que 
colaboraram com as atividades da correição, especialmente, a Dra. 
Valéria Langoni de Miranda Carvalho, Secretária-Geral da Presi
dência; ao Dr. Roberto Fernando Nóbrega, Diretor da Secretaria 
Judiciária, e a Dra. Rosana Mendonça Santos, pela colaboração 
permanente; aos Drs. Luiz Augusto Pimenta de Mello, Gerson Conde, 
Doris LUise de Castro Neves, Nelson Tomaz Braga e Luiz Alfredo 
Thomé Torres, pela atenção constante; aos Drs. Alessandro Queiroz 
Cruz, Rodrigo Rocha Trés e Marizélia Pereira dos Santos, Assessores 
da Presidência; ao Dr. João Francisco dos Santos Alonso e ao Sr. 
Roberto Rodrigues da Costa, pela presteza do atendimento médico, 
aos Srs. Antônio da Conceição, Valdir Luís de Almeida dos Santos, 
Luiz Gomes e a Sra. Valdir Gomes Castelo Branco. ENCERRA
MENTO: o encerramento desta correição foi feito no Tribunal Re
gional do Trabalho · da r Região, em sessão plenária, realizada às 
15h30min. do dia dez de maio de 2001, com a presença dos Ex.mos 
Srs. Almir Pazzianotto Pinto, Ministro Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho, e Gelson de Azevedo, Ministro do Tribunal Su
perior do Trabalho, mediante· a leitura da presente ata que vai as
sinada pelo Ministro FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEI
ROS, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pela Juíza Dra. 
ANA MARIA PASSOS COSSERMELLI, Presidente do Tribunal Re
gional do Trabalho da r Região, e por mim, GLÓRIA JANE GAL
LI, Assessora da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Dada e 
passada nesta cidade de Rio de Janeiro-RI, aos onze dias do mês de 
maio do ano de dois mil e um. · 

FRANCISO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS 
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

ANA MARIA PASSOS COSSERMELLI 
Juíza Presidenta do Tribunal Regional da I" Região 

GLÓRIA JANE GALLI 
Assessora da Corregedoria-Geral da .Justiça do Trabalho 

Fonte: Diário da Justiça [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 109-E, 13 jun. 2001. Seção 1, Primeira parte, 
p. 501-502. 
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