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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
 

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 16ª REGIÃO, NOS DIAS VINTE E VINTE E UM DE MARÇO DE 

DOIS MIL E DOIS 
 
 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dois, às nove horas e trinta 
minutos, compareceram à sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, 
localizada na Avenida Senador Vitorino Freire nº 2.001 - Areinha, São Luís-MA, o 
Ex.mo Sr. Ministro Vantuil Abdala, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
acompanhado dos servidores Beatriz Zanella, Cláudio Gomes Carneiro, Marcelo da 
Fonseca Pôrto e Viviani de Morais Maia, para a realização da Correição-Geral 
Ordinária, divulgada no edital publicado no Diário da Justiça da União, Seção I, que 
circulou no dia treze de março de dois mil e dois, da qual também foram 
notificados, por ofício, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, o Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Maranhão, o Presidente da AMATRA - 16ª 
Região e o Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho - 16ª Região. 
Cumpridas as disposições regimentais, o Ex.mo Sr. Ministro Corregedor-Geral abriu, 
imediatamente, os trabalhos da Correição. ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO: o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região está 
funcionando atualmente com seis juízes togados integrantes da Corte e um juiz 
togado titular de Vara do Trabalho da Região, convocado para ocupar vaga 
destinada ao Ministério Público do Trabalho. O Tribunal não está dividido em 
Turmas. MOVIMENTO PROCESSUAL: a movimentação processual do Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região deu-se, no período correicionado - primeiro de 
janeiro de um mil novecentos e noventa e sete a vinte e oito de fevereiro de dois 
mil e dois - da seguinte forma, segundo os dados estatísticos fornecidos pela 
Secretaria-Geral da Presidência:  

 
ANO RECEBIDOS 

RECURSOS AÇÕES 
ORIGINÁRIAS 

DISSÍDIOS COLETIVOS EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS 

1997 4.652 356 10 219 
1998 6.592 286 06 387 
1999 4.599 373 09 575 
2000 2.912 267 05 456 
2001 3.077 215 04 573 
2002 518 28 01 50 
Subtotal 22.350 1.525 35 2.260 
 
TOTAL 23.910 2.260 

 
ANO RESOLVIDOS 

 JULGADOS DECISÕES* 
MONOCRÁTICAS 

 RECURSOS AÇÕES ORIGI- 
NÁRIAS 

DISSÍDIOS 
COLETIVOS 

EMBARGOS 
DECLARATÓRIOS 

1997 2.956 189 15 183 00* 
1998 6.292 204 03 329 00* 
1999 6.206 160 04 581 02* 
2000 3.616 230 06 395 23* 
2001 2.636 150 07 402 14* 
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2002 435 06 00 105 01* 
Subtotal 22.141 939 35 1.995 40* 
 
TOTAL 23.115 1.995 40* 

 
* Não há controle estatístico centralizado sobre decisões monocráticas. 
De acordo com os dados estatísticos fornecidos, ingressaram 23.910 (vinte e três 
mil, novecentos e dez) feitos no Tribunal durante o período correicionado e foram 
resolvidos, no mesmo período, 23.155 (vinte e três mil, cento e cinqüenta e cinco) 
processos. Foram julgados, ainda, 1995 (um mil, novecentos e noventa e cinco) 
embargos declaratórios opostos às decisões proferidas pelo Colegiado. Ressalte-se 
que os dados estatísticos mencionados referem-se aos processos de natureza 
originária e recursal que tramitaram na Corte, considerados os agravos de 
instrumento, agravos regimentais, agravos de petição, recursos ordinários e 
remessas ex officio, bem como as ações rescisórias, ações cautelares, mandados 
de segurança e dissídios coletivos. Não estão incluídos nessa estatística, os 
processos da competência da Corregedoria-Regional, tais como reclamações 
correicionais e pedidos de providência. EXAME DOS PROCESSOS: foram 
correicionados 84 (oitenta e quatro) processos em tramitação no Tribunal, 
solicitados por amostragem na Secretaria da Corregedoria-Regional do Trabalho, na 
Secretaria do Tribunal Pleno, na Secretaria Judiciária, na Seção de Precatórios e nos 
Gabinetes dos Ex.mos Srs. Juízes, a saber:  

 
ROPS-2633/01 ROPS-2526/01 AP-1259/01 AP-1000/01 
RO-682/01 RORA-2989/02 RO-1565/00 REXOF-1065/01 
MS-2317/01 MS-574/01 ARG-1712/01 ARG-1857/01 
ARG-481/00 ARG-483/00 ACP-2320/00 RO-1780/01 
RO-1670/01 RO-1674/01 MCI-1110/01 AR-927/01 
AP-779/97 AP-3259/01 AP-3261/01 AP-3267/01 
AP-2861/01 AP-2984/01 AP-3265/01 AP-787/92 
AR-729/01 MCI-733/01 MS-1833/02 RO-1470/01 
RO-2083/01 RO-3212/01 RO-156/01 AI-636/95 
AI-1119/97 RO-3171/01 RO-3226/01 CP-09/01 
PP-03/02 CPO-09/01 CPO-07/01 RO-3169/01 
RX-0707/01 AP-2238/97 RX-3040/01 AP-3260/01 
RO-2445/01 Prec.-1098/96 Prec.-20/89 Prec.-424/98 
Prec.-856/99 Prec.-053/97 Prec.-03/98 AP-2912/01 
REXOF-743/01 REXOF-765/01 RORA-699/01 ROPS-699/01 
AI-1121/97 ARG-2746/01 ROPS-982/00 ROPS-811/01 
RO-3092/01 AR-3231/01 AA-2374/01 RO-2684/00 
RO-2250/00 RO-1250/01 AP-660/01 AP-1260/01 
AP-1263/01 RO-270/01 REXOF-648/00 REXOF-3076/00 
REXOF-1277/01 RO-1389/00 RO-3014/00 AR-3097/00 
MS-2501/00 MCI-1832/00 MS-1876/00 RX-3044/01 

 
AUTUAÇÃO: Foram autuados, no período correicionado, 23.910 (vinte e três mil, 
novecentos e dez) processos. Todos os feitos são autuados imediatamente após o 
ingresso no Tribunal e os processos em grau de recurso, com exceção dos que 
tramitam sob o procedimento sumaríssimo, são remetidos automaticamente pelo 
Serviço de Cadastramento Processual ao Ministério Público do Trabalho para 
emissão de parecer. Foi, ainda, informada a existência de 44 (quarenta e quatro) 
processos aguardando autuação em quinze de março de dois mil e dois. 
DISTRIBUIÇÃO: conforme demonstrado pelas informações fornecidas pelo 
Tribunal, no período correicionado foram realizadas 502 (quinhentas e duas) 
audiências públicas de distribuição, totalizando 23.911 (vinte e três mil, novecentos 
e onze) processos sorteados entre os juízes integrantes da Corte. As distribuições 
ordinárias são realizadas duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, 
havendo distribuições extraordinárias sempre que ingressam no Tribunal feitos 
contendo pedidos urgentes, como por exemplo, mandados de segurança, medidas 
cautelares e habeas corpus. Por ocasião da Correição-Geral, verificou-se, em vinte 
e oito de fevereiro de dois mil e dois, a existência de 122 (cento e vinte e dois) 
processos aguardando distribuição. Não há previsão regimental quanto à 
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quantidade de processos a serem distribuídos semanalmente para cada juiz-relator.  
 

DISTRIBUIÇÃO 
ANO RECURSOS AÇÕES ORIGI- 

NÁRIAS 
DISSÍDIOS CO- 

LETIVOS 
EMBARGOS DE- 
CLARATÓRIOS 

TOTAL 
ANUAL 

1997 3.539 312 03 27 3.881 
1998 7.104 305 02 23 7.434 
1999 5.304 329 09 67 5.709 
2000 2.971 258 05 49 3.283 
2001 2.982 195 04 134 3.315 
2002 250 19 00 20 289 

TOTAL 22.150 1.418 23 320 23.911 
 

A diferença verificada entre o número de processos autuados e distribuídos no 
período correicionado, deve-se, possivelmente, à existência de feitos 
remanescentes na Corte, anteriomente ao período correicionado, bem como ao 
saldo dos processos que se encontram na Procuradoria Regional do Trabalho. O 
Tribunal informou que há verificação prévia, pelo Serrviço de Acórdão e 
Distribuição, sobre os possíveis impedimentos dos senhores juízes a serem 
sorteados relatores. Tal controle revela-se fundamental e merece registro a fim de 
se evitar a redistribuição desnecessária dos autos, em prejuízo da celeridade 
processual. TRAMITAÇÃO: não há previsão regimental quanto ao prazo a ser 
observado pela Secretaria do Tribunal Pleno para o envio de acórdãos e despachos 
para publicação na Imprensa Oficial. Observou-se que após o julgamento dos 
processos leva-se, em média, 30 (trinta dias) para que as decisões sejam 
publicadas, em razão da praxe adotada no âmbito da Corte, de todos os feitos, 
após julgados, voltarem conclusos aos respectivos relatores para redação de 
acórdão. Em alguns casos esse período ultrapassou dois meses, como ocorrido nos 
Processos nºs RO-682/01, RO-1389/00, RO-1565/00 e REXOF-3076/00, dentre 
outros. Os agravos regimentais interpostos são processados nos mesmos autos em 
que proferida a decisão agravada, porém, geram um número de autuação diverso 
daquele referente ao feito originário, a exemplo dos Processos nºs ARG-1712/2001, 
ARG-2746/2001, ARG-481/2000 e ARG-483/2000. Esse procedimento resulta na 
duplicidade de registros relativamente a um mesmo processo tramitando no 
Tribunal, comprometendo, assim, sua estatística no tocante à quantidade de 
processos que ingressam na Corte. Em que pese esse procedimento impróprio 
tenha sido adotado no Tribunal até o ano de dois mil e um, faz-se apenas esse 
registro pois que, mediante a adoção da numeração única no âmbito de toda a 
Justiça do Trabalho a partir do corrente ano, esse procedimento não mais será 
possível, restando, desde já, sanada a irregularidade. Os juízes que compõem esta 
Corte, em regra, cumprem os prazos regimentais e legais. Contudo, verificou-se a 
ocorrência de alguns atrasos para relatar os processos e redigir os respectivos 
acórdãos (Exemplos: RO-3014/00, RO-1389/00, MCI-110/01, AR-927/01, RO- 
1674/01, RO-1670/01, RO-1780/01, ARG-1857/01, MCI-1110/01 e ARG-1712/01). 
Em resposta ao requerimento da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, este 
Tribunal forneceu lista dos processos aqui ingressados há mais de um ano e ainda 
pendentes de solução. Requisitados os autos, verificou-se que: 1. o Processo nº 
MS-2501/00, ajuizado em vinte de setembro de dois mil e julgado extinto sem 
exame do mérito em seis de março de dois mil e um, retornou a esta Corte para 
apreciação do mérito do apelo em oito de março de dois mil e dois, estando 
conclusos ao relator desde então. Constata-se, pois, que não houve o atraso no 
julgamento por parte desta Corte, ao contrário do informado, haja vista que se 
encontra no prazo regimental para relatar; o mesmo ocorrendo com o Processo nº 
MS- 1876/2000. 2. o Processo nº MCI-1832/2000, ajuizado em seis de julho de 
dois mil, encontra-se no gabinete do relator desde vinte e oito de fevereiro de dois 
mil e dois, após certificada a decadência do processo principal (ação rescisória 
respectiva). 3. o Processo nº AR- 3097/2000, ajuizado em primeiro de dezembro de 
dois mil, teve sua instrução encerrada tão-somente em vinte e sete de setembro de 
dois mil e um, tendo sido enviado à Procuradoria-Regional do Trabalho em 
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dezenove de outubro de dois mil e um e devolvido em vinte e um de dezembro do 
mesmo ano, e conclusos ao Relator em cinco de fevereiro de dois mil e dois, onde 
os autos se encontram. 4. já o Processo nº MS-1833/00, ação de competência 
originária do Tribunal ajuizado em sete de julho de dois mil, encontra-se no 
gabinete do Exmº Sr. Juiz-relator ainda em fase de instrução, inexistindo atraso 
injustificado na tramitação. ORDENAÇÃO DOS PROCESSOS: em quase todos os 
feitos correicionados foram detectadas irregularidades, tais como a não-inutilização 
de folhas em branco (exemplos: AG-1712/01, AG-2746/01, AP-1263/01, AP-
1259/01, PR-1098/96; MS-2317/01, AG-1857/01, MCI-110/01 e AR-927/01, dentre 
outros); a sua incorreta inutilização (exemplos: AG-1712/2001, AP-1263/01, AP-
1259/01 e PR-1098/96, dentre outros); a ausência do "Termo de Conferência de 
Numeração de Folhas" quando do retorno dos autos da Vara do Trabalho para o 
Tribunal (exemplo: RO-1470/2001); a ausência da identificação do nome do 
servidor signatário, em termos e atos processuais (exemplo: AG-2746/2001, AR-
3231/2001, MS- 1833/2000, AG-1857/01), a ausência de data em despachos e 
termos processuais (exemplo: AG-1857/01, PRECATÓRIO-20.0856/99, 
PRECATÓRIO-20.424/98, AP-1263/01, RO-1470/01); a ausência de termo de 
encerramento e abertura de volumes (exemplo: AG-1857/01), bem como a não-
inutilização de termo processual não preenchido (exemplo: AC-733/2001), 
procedimentos em desacordo com os Provimentos nºs 3/75, 2/64 e 02/2001 da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. JULGAMENTO: Pela análise das 
informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, constatou-se que foram 
julgados no período correicionado 23.115 (vinte e três mil, cento e quinze) 
processos pelo Colegiado. Não há um controle estatístico centralizado, nesta Corte, 
do número de processos decididos monocraticamente pelos juízes relatores. 
Entretanto, conforme informado por alguns gabinetes que tinham esses dados, 40 
processos foram solucionados por despacho. Essa questão será solucionada com 
provimento da Corregedoria-Geral, alterando os quadros estatísticos para fazer 
constar, inclusive, os processos solucionados através de despachos monocráticos. 
Também não estão incluídos no total acima os 1.995 (um mil, novecentos e 
noventa e cinco) embargos de declaração apreciados no período. Foram realizadas 
381 (trezentas e oitenta e uma) sessões de julgamento, sendo 342 (trezentas e 
quarenta e duas) sessões ordinárias e 39 (trinta e nove) extraordinárias.  

 
SESSÕES REALIZADAS 

ANO TURMAS SDI E SDC PLENO TOTAL ANUAL 
ORDINÁ- 

RIAS 
EXTRAOR-
DINÁRIAS 

ORDINÁ- 
RIAS 

EXTRAOR-
DINÁRIAS 

ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁ- 
RIAS 

1997 - - - - 72 13 85 
1998 - - - - 75 11 86 
1999 - - - - 75 05 80 
2000 - - - - 59 00 59 
2001 - - - - 55 09 64 
2002 - - - - 06 01 07 
TOTAIS     342 39 381 

 
Em vinte e oito de fevereiro de dois mil e dois, 9 (nove) processos aguardavam 
julgamento na Secretaria do Tribunal Pleno, com pauta designada.Também foi 
observado, nos procesos examinados, que os recursos ordinários que tramitam sob 
o rito sumaríssimo são julgados em um prazo médio de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir do ingresso no Tribunal, constatando-se, em alguns casos, a 
demora de 120 (cento e vinte) dias (exemplos: ROPS-2527/01, ROPS-2326/01). 
Acrescente-se que alguns feitos demoraram até 60 (sessenta dias) apenas para 
serem incluídos em pauta para julgamento (exemplos: ROPS-2905/01 e ROPS-
3008/01). Tais procedimentos revelam-se injustificáveis, tendo em vista a 
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movimentação processual do Tribunal. PRESIDÊNCIA. DESPACHOS DE 
ADMISSIBILIDADE EM RECURSOS DE REVISTA E AGRAVOS DE 
INSTRUMENTOS INTERPOSTOS : No período correicionado, 5.529 (cinco mil, 
quinhentos e vinte e nove) recursos de revista foram submetidos ao juízo de 
admissibilidade regional, tendo sido despachados, no mesmo período 5.332 (cinco 
mil, trezentos e trinta e dois). Desses, 3.304 (três mil, trezentos e quatro) tiveram 
seu seguimento denegado e 2.028 (dois mil e vinte e oito) foram admitidos. Os 
despachos denegatórios de seguimento aos recursos de revista ensejaram a 
interposição de 2.631 (dois mil, seiscentos e trinta e um) agravos de instrumento 
para o Tribunal Superior do Trabalho.  

 
RECURSOS DE REVISTA E AGRAVOS DE INSTRUMENTO 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
INTERPOSTOS 769 1.258 1.818 782 841 61 5.529 
DESPACHADOS 712 1.287 1.732 816 728 57 5.332 
ADMITIDOS 303 529 579 354 250 13 2.028 
DENEGADOS 409 758 1.153 462 478 44 3.304 
AGRAVOS 330 575 860 424 397 45 2.631 

 
Verificou-se, nos processos examinados, que o juízo de admissibilidade da revista é 
realizado, em média, no prazo de três meses após recebimento dos autos pela 
Presidência (exemplos: RO-1389/00, RO-3014/00, REXOF-3076/00 e RO-2989/00), 
inclusive os que tramitam sob o rito sumaríssimo (exemplos: ROPS-2633/01 e 
ROPS-2526/01), constatando-se, em alguns casos, a demora de seis meses 
(exemplos: RO-2684/00 e RO- 2250/00), procedimento injustificável tendo em 
vista a movimentação processual do Tribunal. FUNÇÃO CORREGEDORA: No 
corrente ano foi efetivamente cumprido, até a presente data, o calendário de 
atividades previsto pela Corregedoria-Regional do Trabalho. Ao longo do período 
correicionado, foram apresentadas 119 (cento e dezenove) reclamações 
correicionais e 59 (cinqüenta e nove) pedidos de providência e 9 (nove) 
representações. Foram solucionadas 121 (cento e vinte e uma) reclamações 
correicionais, 52 (cinqüenta e dois) pedidos de providências e 8 (oito) 
representações. Restam ainda, sem solução, 7 (sete) pedidos de providência e 1 
(uma) representação. PRECATÓRIOS: Foi informada a expedição pelo Tribunal 
Regional do Trabalho, no período correicionado, de 4.849 (quatro mil, oitocentos e 
quarenta e nove) precatórios. Atualmente existem 5.409 (cinco mil, quatrocentos e 
nove) precatórios em tramitação no Tribunal. Há 2 (dois) precatórios com pedido 
de intervenção municipal. Verificou-se que os prazos para quitação dos débitos 
trabalhistas referentes aos Precatórios nºs 20.424/98 e 20.0856/99 venceram no 
ano de dois mil e um e até a presente data não houve qualquer movimentação 
processual. Também com relação ao Precatório nº 20.0053/97, vencido desde o 
ano dois mil, o último andamento registrado no Tribunal Regional data de primeiro 
de agosto do ano de dois mil e um. Nos autos do Precatório nº 20.0053/97, 
apurou-se que não foi cumprido o despacho proferido pela Presidência do Tribunal 
Regional (fls. 64), datado de onze de setembro do ano de dois mil, sendo que os 
autos ficaram paralisados até o dia dezesseis de março de dois mil e um, ocasião 
em que houve nova conclusão para o Exmº Sr. Juiz-Presidente e foi exarado 
despacho diverso. Verificou-se que o Precatório nº 20.0003/98 retornou da 
Procuradoria Regional do Trabalho em vinte e seis de fevereiro de dois mil e dois, e 
até a presente data não foi lançado qualquer termo de recebimento dos autos, 
tendo ficado o processo paralisado na Secretaria de Precatórios. 
RECOMENDAÇÕES: tendo em vista a finalidade precípua da Corregedoria- Geral 
de cooperar no sentido de otimizar a atuação da Justiça do Trabalho, o Ministro 
Corregedor-Geral, no exercício de suas atribuições, passa a recomendar que: 1. 
sejam observados por todos os servidores do Tribunal Regional do Trabalho, e 
também pelos das Varas do Trabalho, por recomendação do Corregedor-Regional, 
os provimentos da Corregedoria- Geral da Justiça do Trabalho, especialmente os 
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Provimentos nºs 3/75, 2/64 e 02/2001, referentes aos procedimentos alusivos à 
inutilização de folhas em branco, à identificação do nome do servidor signatário em 
termos e atos processuais, à aposição da data em despachos e termos processuais 
e do termo de encerramento e abertura de volumes, à inutilização de termo 
processual não preenchido, bem como ao lançamento do "Termo de Conferência de 
Numeração de Folhas", sempre que os autos retornarem ao Tribunal; 2. quanto aos 
precatórios vencidos e não pagos, se incabível o seqüestro, como é cabível neste 
caso a intervenção da União no Estado ou deste em seus Municípios, conforme o 
caso, na forma dos artigos 34, 35 e 36 da Constituição Federal, recomenda-se 
sejam adotadas providências no sentido de dar andamento processual aos 
precatórios vencidos e não pagos, devendo ser intimada a parte exeqüente para 
requerer o que entender de direito, inclusive quanto aos Precatórios nºs 20.424/98 
e 20.0856/99; recomendar que se evite deixar de dar cumprimento a despacho dos 
Exmº Srs. Juízes, evitando paralisação injustificável dos processos, a exemplo do 
ocorrido com o Precatório nº 20.0053/97; que a Secretaria de Precatórios registre 
no processo do Precatório nº 20.0003/98 a data de retorno dos autos da 
Procuradoria Regional do Trabalho, conferindo a tramitação regular ao referido 
processo; 3. no despacho que concede vista ao agravado- credor para impugnar o 
agravo de instrumento não é necessário intimá-lo para se manifestar quanto ao seu 
interesse na extração da carta de sentença; 4. que o Tribunal envide esforços no 
sentido de agilizar a publicação dos acórdãos; 5. que se proceda ao controle 
estatístico dos processos resolvidos no âmbito do Tribunal mediante decisões 
monocráticas; 6. que a Presidência do Tribunal exerça o juízo de admissibilidade 
dos recursos de revista, bem como o juízo de retratação nos casos de 
inadmissibilidade do apelo com mais brevidade, em observância ao princípio da 
celeridade processual norteador do processo trabalhista; 7. determina-se, 
finalmente, a este Tribunal, que dentro de trinta dias informe à Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho as medidas tomadas quanto a essas recomendações. 
CONSIDERAÇÕES GERAIS: A correição realizada demonstrou que o Tribunal 
Regional do Trabalho da 16ª Região, de um modo geral, vem-se conduzindo de 
maneira satisfatória, tanto quanto aos procedimentos como quanto aos prazos dos 
julgamentos. Merece ser ressaltada a celeridade do Ministério Público do Trabalho 
com relação ao exame dos processos que lhe são enviados para emissão de 
parecer. REGISTROS: 1. O Ministro Corregedor-Geral foi recepcionado pelo Exmo. 
Sr. Juíz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, Dr. Alcebíades 
Tavares Dantas; pelo Dr. Américo Bedê Freire, Vice-Presidente desta Corte Regional 
e pelos Exmos. Srs. Juízes Evandro de Souza e Kátia Magalhães Arruda, integrantes 
do Tribunal Regional do Trabalho; e Dr. Durval Francisco Coelho Filho, Secretário 
Geral da Presidência. 2. o Ministro Corregedor-Geral, em companhia do Juiz-
Presidente, Dr. Alcebíades Tavares Dantas, e dos Juízes José Evandro de Souza, 
Kátia Magalhães Arruda e Gerson de Oliveira Costa Filho, visitou as dependências 
do Tribunal Regional do Trabalho e ainda a Primeira Vara do Trabalho desta Capital; 
3. o Ministro-Corregedor concedeu entrevista para a TV Praia Grande, TV Difusora 
(SBT), Jornal "O Imparcial" e também para o Jornal "O Estado do Maranhão". 
VISITAS: Visitaram o Ministro Corregedor- Geral: 1. Dr. Alcebíades Tavares 
Dantas, Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região; 2. Dr. 
Fernando Belfort, Juiz Togado aposentado e ex-Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 16ª Região; 3. Dr. Luiz Cosmo da Silva Júnior, Juiz-Presidente da 
Terceira Vara do Trabalho de São Luís; 4. Dr. Manoel Lopes Veloso Sobrinho, Juiz 
da Quarta Vara do Trabalho de São Luís; 5. Dr. James Magno Araújo Farias, Juiz-
Presidente da Primeira Vara do Trabalho de São Luis; 6. Dr. Rui Oliveira de Castro 
Vieira, Juiz da Primeira Vara de São Luis; 7. Srª Valeswka Medeiros de Carvalho, 
servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. AGRADECIMENTOS: o 
Ministro Corregedor- Geral agradece aos Ex.mos Srs. Juízes que compõem esta 
Corte, na pessoa de seu Presidente, Dr. Alcebíades Tavares Dantas, bem como aos 
diretores e servidores que colaboraram com as atividades da correição, 
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especialmente, aos ilustríssimos servidores desta Corte: Dr. Durval Francisco 
Coelho Filho, Secretário-Geral da Presidência; Dr. Manoel Pedro Castro, Diretor 
Geral do Tribunal; Dra. Darclay Frazão Burlamaqui Coelho, Diretora da Secretaria 
do Tribunal Pleno; Dra. Giani Maria Costa de Souza, Diretora do Serviço de 
Recursos Jurisprudência e Estatística; Dra. Fernanda Martins Dantas, Diretora da 
Secretaria da Corregedoria Regional; Dr. Antônio José Silva Ferreira, Assessor do 
Presidente; Sr. Meireles Silva Lira Júnior, Diretor do Serviço de Informática; Sra. 
Ana Lúcia Rocha Silva, substituta do Diretor de Serviço de Acórdãos e Distribuição; 
Sr. Hugo Montenegro de Holanda, Chefe do Setor de Precatórios; Sra Edvânia Kátia 
Souza Silva, lotada no Serviço de Comunicação; Sra. Regina Irene Arôso Mendes 
Gonzalez, Técnico Judiciário que secretariou o Ministro Corregedor-Geral; Srs. Diocil 
Nogueira Sousa e Luís Lopes Teixeira, Técnicos Judiciários lotados no setor de 
transportes; Sra. Ivonete Rabelo Duarte, do Serviço de Apoio. ENCERRAMENTO: 
O encerramento da Correição-Geral Ordinária deu-se em sessão plenária realizada 
às dezessete horas do dia vinte e um de março de dois mil e dois, presentes os 
Ex.mos Srs. Juízes Alcebíades Tavares Dantas, Presidente; Américo Bedê Freire, 
Vice-Presidente e os Exmos. Srs. Juízes Evandro de Souza e Kátia Magalhães 
Arruda, integrantes da Corte Regional, bem como o representante do Ministério 
Público do Trabalho, os Ex.mos Srs. James Magno Araújo Farias, Presidente da 1ª 
Vara São Luis, Luiz Cosmo da Silva Júnior, Presidente da 3ª Vara São Luis, e 
Manoel Lopes Veloso Sobrinho, Substituto da 4ª Vara São Luis. A ata vai assinada 
pelo Ex.mo Sr. Ministro VANTUIL ABDALA, Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho, pelo Ex.mo Sr. Juiz ALCEBÍADES TAVARES DANTAS, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, e por CLÁUDIO GOMES CARNEIRO, 
Assessor da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.  
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