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DE 03 A 07 DE

Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de 1992 (hum mil,

novecentos e noventa e dois), às 10 (dez) horas, compareceu à sede do

Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, à Avenida Getúlio

Vargas n« 225 - Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de

Minas Gerais, o Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ AJURICABA DA COSTA

E SILVA, Corregedor Geral da Justiça do Trabalho, acompanhado da Dr»

MARIA CRISTINA DE ARAÚJO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, Assessora, JUPIARA

DIAS CHAVES, Assistente Secretário, LEILA LIMA BORGES e ANA LÚCIA REGO

QUEIROZ, Chefes de Serviço da Corregedoria Geral. Na presença do Exce

lentíssimo Senhor Juiz AROLDO PLÍNIO GONÇALVES, Presidente do TRT, e

de seus funcionários, SAMIR DE FREITAS BEJJANE, Secretário Geral da

Presidência, CÁSSIUS VINÍCIUS BAHIA MAGALHÃES DRUMMOND, Diretor Geral,

e ERDMAN FERREIRA DA CUNHA, Diretor da Secretaria da Corregedoria

Regional, deu início aos trabalhos da Correição Periódica Ordinária na

referida Corte Trabalhista, que foi precedida de Edital publicado no

Diário da Justiça da União de 01 de julho de 1992, Seção I, página

10.752, e afixado, por cópia, em todos os andares do TRT e do

das Juntas de Conciliação e Julgamento de Belo Horizont

também no Diário da Justiça do Estado de Minas Gerais dos jXíàà^ 22 e 24

de julho de 1922, como também de notificações, por ofício, a todos os

Juizes do Tribunal, aos Juizes Presidentes das Juntas de Conciliação^ e

Julgamento da Região, ao Presidente da Associação dos Magisti
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Trabalho da Terceira Região, da Associação de Juizes Classistas da

Terceira Região, da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, ao

Presidente da OAB - Seção de Minas Gerais, ao Procurador Regional do

Trabalho e aos Presidentes de 15 (quinze) Federações locais de Traba

lhadores, 05 (cinco) Federações de Empregadores, 40 (quarenta) Sindi

catos de Empregados e 06 (sej.s) Sindicatos de Empregadores. Cumpridas,

assim, as disposições regimentais, foram iniciados os trabalhos da

correição, e havendo o Sr. Ministro Corregedor indagado se haviam

comparecido advogados ou litigantes para queixas sobre os trabalhos do

Tribunal obteve resposta negativa. 02. EXAME DOS LIVROS. A seguir,

solicitou o Ministro Corregedor que lhe fossem apresentados os livros

em uso no Tribunal, tendo-lhe sido exibidos 12 (doze) livros, com 35

(trinta e cinco) volumes e mais 17 (dezessete) pastas colecionadoras

de atas que vão relacionados em separado. Em todos esses livros e

pastas apôs o Ministro Corregedor o seu Visto Correicional. Pelo exame

dos referidos livros e pastas foi constatado que todos se encontram em

bom estado de conservação, bem como estão devidamente formalizados, ou

seja, com suas páginas numeradas e rubricadas e com os termos de aber

tura e de encerramento lavrados na mesma data, o que revela que os

funcionários encarregados da guarda e escrituração desses livros estão

seguindo a orientação dada, pessoalmente, pelo Ministro Corregedoy[na

%r correição passada. Vale salientar que o número de livros em

Tribunal está bastante reduzido devido à informatização do S^í^iio de

Cadastramento Processual que, além de autuar os processos tóepebidos no

Regional, controla o andamento dos mesmos. 03. EXAME DOS VPROCESSOS -

PRAZOS MÉDIOS. Prosseguindo os trabalhos, o Ministro Corregedor requi

sitou das Secretarias das Turmas, do Serviço de Recursos, da Secreta

ria de Coordenação Judiciária e dos Gabinetes dos Juizes os processos
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que ali estavam em tramitação, tendo-lhe sido encaminhados 1.137 (hum

mil, cento e trinta e sete), os quais foram todos examinados, tendo

neles sido aposto o Visto Correicional do Corregedor Geral. Dentre

eles foram escolhidos, por amostragem, para apuração dos prazos médios

de tramitação, 287 (duzentos e oitenta e sete) feitos, sendo 147 (cen

to e quarenta e sete) das Secretarias das Turmas, 120 (cento e vinte)

do Serviço de Recursos e 20 (vinte) da Secretaria de Coordenação Judi

ciária, os quais vão relacionados em anexo. Nos processos de competên

cia dos Grupos de Turmas, recebidos para exame, foram apurados os

seguintes prazos médios: a) aguardando autuação: nenhum dia; b) utili

zado na instrução de alguns feitos: 48 (quarenta e oito) dias; c)

permanência na Procuradoria Regional: 16 (dezesseis) dias; d) aguar

dando distribuição no Tribunal: nenhum dia; e) em poder do Relator

para estudo: 15 (quinze) dias; f) com o Revisor para exame: 06 (seis)

dias; g) aguardando inclusão em pauta: 12 (doze) dias; h) aguardando

julgamento: nenhum dia; i) no gabinete do Relator ou Redator designado

para redigir acórdão: 13 (treze) dias; j) aguardando publicação do

acórdão na Imprensa Oficial: 05 (cinco) dias. Constatou o Ministro

Corregedor, em resumo, que o prazo médio de tramitação desses proces

sos, desde a sua entrada no Tribunal até à publicação do acórdão na

Imprensa Oficial, excluindo o de permanência na Procuradoria Regional,

foi de 115 (cento e quinze) dias. Nos processos de competêxic:

mçdi

.k/das

Turmas, o exame revelou, por sua vez, os seguintes prafps fnçdiòs: a)

aguardando autuação: 05 (cinco) dias; b) aguardando remeésâA Procura

doria Regional: nenhum dia; c) permanência na Procuradoria Regional:

292 (duzentos e noventa e dois) dias; d) aguardando distribuição no

setor competente: 05 (cinco) dias; e) aguardando inclusão em pauta: 05

(cinco) dias; f) aguardando julgamento: nenhum dia; g) com o Relator
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ou Redator designado para redigir acórdão: 19 (dezenove) dias; h)

aguardando publicação do acórdão na Imprensa Oficial: 08 (oito) dias.

Verificou, também, o Ministro Corregedor que os prazos médios indivi

duais dos Senhores Juizes do TRT da 3- Região, para exame dos proces

sos, foram os seguintes: Juiz ÁLFIO AMAURY DOS SANTOS: como Relator 12

(doze) e como Revisor 01 (um) dia; Juiz JOSÉ WASTER CHAVES: como Rela

tor 25 (vinte e cinco) e como Revisor 10 (dez) dias; Juiz MICHEL FRAN

CISCO MELIN ABURJELI: como Relator 07 (sete) e como Revisor 03 (três)

dias; Juiz JOSÉ MARIA CALDEIRA: como Relator 32 (trinta e dois) e como

Revisor 04 (quatro) dias; Juiz RENATO MOREIRA FIGUEIREDO: como Relator

23 (vinte e três) e como Revisor 07 (sete) dias; Juiz LUIZ CARLOS DA

CUNHA AVELLAR: como Relator 11 (onze) e como Revisor 03 (três) dias;

Juiz NILO ÁLVARO SOARES: como Relator 11 (onze) e como Revisor 04

(quatro) dias; Juiz ORESTES CAMPOS GONÇALVES: como Relator 01 (um)

dia; Juiz DÁRCIO GUIMARÃES DE ANDRADE: como Relator 03 (três) dias;

Juiz ANTÔNIO ÁLVARES DA SILVA: como Relator 22 (vinte e dois) e como

Revisor 02 (dois) dias; Juiz ANTÔNIO MIRANDA DE MENDONÇA: como Relator

12 (doze) e como Revisor 02 (dois) dias; Juíza ALICE MONTEIRO DE

BARROS: como Relatora 25 (vinte e cinco) e como Revisora 03 (três)

dias; Juiz CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA (Classista Representante

Empregados): como Relator 29 (vinte e nove) e como Revisor 03

dias; Juiz JOSÉ MENOTTI GAETANI (Classista Representante dos

dores): como Relator 24 (vinte e quatro) e como Revisorj^

dias; Juiz AGUINALDO PAOLIELLO (Classista Representante dcjjfEmpregado
res): como Relator 16 (dezesseis) e como Revisor 02 (dois) dias; Juiz

PAULINO FLORIANO MONTEIRO (Classista Representante dos Empregados):

como Relator 13 (treze) e como Revisor 02 (dois) dias; Juiz ALLAN

KARDEC CARLOS DIAS (Classista Representante dos Empregados): fçmo

(quatro)
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Relator 16 (dezesseis) e como Revisor 06 (seis) dias; Juíza ANA ETEL-

VINA LACERDA BARBATO (Classista Representante dos Empregados): como

Relatora 13 (treze) e como Revisora 02 (dois) dias; Juiz ISRAEL KUPER-

MAN (Classista Representante dos Empregadores): como Relator 11 (onze)

e como Revisor 05 (cinco) dias; Juiz NEREU NUNES PEREIRA (Classista

Representante dos Empregados): como Relator 16 (dezesseis) e como

Revisor 05 (cinco) dias; Juiz ANTÔNIO FERNANDO GUIMARÃES (Convocado):

como Relator 02 (dois) dias e como Revisor nenhum dia; Juiz LUIZ

PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO (Convocado): como Relator 11 (onze) e

como Revisor 09 (nove) dias; Juiz PAULO ROBERTO SIFUENTES COSTA (Con

vocado): como Relator 02 (dois) e como Revisor também 02 (dois) dias;

Juiz LUIZ OCTÁVIO LINHARES RENAULT (Convocado): como Relator 05 (cin

co) e como Revisor 02 (dois) dias; Juiz JOSÉ MURILO DE MORAIS (Convo

cado): como Relator 08 (oito) e como Revisor 04 (quatro) dias; Juiz

RUDRIGO DA SILVA PINHEIRO (Suplente de Classista Representante dos

Empregados): como Relator 14 (quatorze) e como Revisor 08 (oito) dias;

Juiz CELSO HONÓRIO FERREIRA (Suplente de Classista Representante dos

Empregados): como Relator 06 (seis) e como Revisor 02 (dois) dias;

Juiz FERNANDO PROCÓPIO DE LIMA NETTO (Suplente de Classista Represen

tante dos Empregadores): como Relator 02 (dois) e como Revisor 07

(sete) dias; Juiz SAULO JOSÉ GUIMARÃES DE CASTRO (Suplente de Cias

ta Representante dos Empregados): como Relator 11 (onze) e coi

sor 02 (dois) dias. Nos processos conclusos ao Presidente do TRT/para

exarar despacho de admissibilidade em Recurso de Revista foi constata

do um prazo médio de permanência no Gabinete, da data da suc| conclusão

até à do referido despacho, de 3 3 (trinta e três) dias; da data da

devolução dos autos pelo Gabinete à da publicação no Diário Oficial

decorreram, em média, 21 (vinte e um) dias. Em resumo, observou o
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Ministro Corregedor que o prazo médio de tramitação dos processos de

competência das Turmas, da data da entrada do processo no Tribunal à

da publicação do acórdão na Imprensa Oficial foi de 366 (trezentos e

sessenta e seis) dias, e até à publicação do despacho de admissibili

dade da Revista, quando interposto este recurso, foi de 457 (quatro

centos e cinqüenta e sete) dias, ou seja, um prazo médio de 15 (quin

ze) meses. A despeito de liberados os Juizes, por Resoluções do Tribu

nal (ns. 96, de 20.06.91 e 49, de 18.05.92), do cumprimento dos prazos

estabelecidos para exame dos processos como Relator ou Revisor, face à

distribuição total dos feitos recebidos da Procuradoria, apenas 02

(dois) deles ultrapassaram, como Relator, o prazo de 25 (vinte e

cinco) dias previsto no Artigo 85, inciso II, do Regimento Interno do

TRT e, como Revisor, todos eles estão observando o prazo regimental de

15 (quinze) dias. Não foi possível fazer o levantamento do prazo

médio, como Revisor, dos Juizes ORESTES CAMPOS GONÇALVES e DÁRCIO

GUIMARÃES DE ANDRADE, devido à insuficiência de processos existentes

nas Secretarias, em decorrência das recentes férias dos mesmos. 04.

PRODUTIVIDADE. O Diretor da Secretaria da Corregedoria Regional infor

mou ao Ministro Corregedor que, no período de 01.06.91, mês em que foi

realizada a última correição periódica ordinár.ia no Tribunal, a

31.07.92, foram recebidos no TRT da 3a Região 28.499 (vinte e ii^O/-,

mil, quatrocentos e noventa e nove) processos e distribuídos | ade

Senhores Juizes 29.404 (vinte e nove mil, quatrocentoshe -düatro).

Informou, ainda, que em 31.05.91 estavam em tramitação* tio órgão,

inclusive na Procuradoria, 13.949 (treze mil, novecentos eNquarenta e

nove) feitos. Considerando o total de processos distribuídos aos

Senhores Juizes, 29.404 (vinte e nove mil, quatrocentos e quatro), no

período sob inspeção, e o de julgados no mesmo período, 24.800 (v/hte
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quatro mil e oitocentos), verifica-se que a produtividade dos Juizes

foi de 84,34% (oitenta e quatro vírgula trinta e quatro por cento).

Se compararmos, porém, o número total de processos em tramitação no

período, 42.448 (quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito),

que corresponde à soma dos recebidos no Tribunal, 28.499 (vinte e oito

mil, quatrocentos e noventa e nove), com os remanescentes em 31.05.91

no Tribunal e na Procuradoria Regional, que totalizavam 13.949 (treze

mil, novecentos e quarenta e nove), sendo 11.304 (onze mil, trezentos

e quatro) nesta última, a produtividade do Tribunal cai para 58,42%

(cinqüenta e oito vírgula quarenta e dois por cento). É verdade que

este decréscimo não pode ser imputado, exclusivamente, ao Tribunal,

pois antes de serem distribuídos aos Senhores Juizes os processos são

encaminhados à Procuradoria Regional para parecer, onde ainda se

encontravam, em 31 de julho de 1992, um total de 13.131 (treze mil,

cento e trinta e um) processos. 05. ARRECADAÇÃO. CUSTAS E EMOLUMEN

TOS. O Ministro Corregedor foi ainda informado pela Corregedoria

Regional de que, no período sob correição, foram recolhidos Cr$

34.981.864,36 (trinta e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil,

oitocentos e sessenta e quatro cruzeiros e trinta e seis centavos) a

título de custas e emolumentos na sede do Tribunal, e Cr$

1.986.588.322,44 (hum bilhão, novecentos e oitenta e seis milhõíi

quinhentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e dois câuzeíifros e

quarenta e quatro centavos) ao mesmo título nas Juntas de dòntiliação

e Julgamento instaladas na Região. 06. CORREGEDORIA REGIONALL De acor

do com informação do Diretor da Secretaria da Corregedoria Regional,

no período de 05.06.91 a 04.06.92, foram inspecionadas pelo Juiz

Presidente, que acumula as funções de Corregedor Regional, as 85

(oitenta e cinco) Juntas de Conciliação e Julgamento instaladas^ na
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Região, mais 28 (vinte e oito) que deixaram de ser inspecionadas no

ano correicional anterior, pelo então Presidente do TRT. Foram feitas,

pois, um total de 113 (cento e treze) correições. No ano correicional

iniciado a 05.06.92 já foram objeto de correição ordinária 13 (treze)

Juntas de Conciliação e Julgamento. Informou, finalmente, que no

período de 01.06.91 a 31.07.92 foram recebidas 105 (cento e cinco)

Reclamações Correicionais, das quais foram solucionadas 103 (cento e

três) e 02 (duas) estão em estudo. 07. SESSÕES DAS TURMAS, GRUPOS DE

TURMAS E PLENO. No primeiro dia da correição, logo após a abertura dos

trabalhos, o Ministro Corregedor, acompanhado do Juiz Presidente do

Tribunal, compareceu à sessão ordinária da 1' Turma, presidida pelo

Juiz RENATO MOREIRA FIGUEIREDO, tendo assistido ao julgamento de 06

(seis) dos 232 (duzentos e trinta e dois) feitos que estavam em pauta.

Durante a apreciação desses processos teve a oportunidade de observar

uma prática adotada pela Turma, que visa agilizar a sessão, simplifi

cando a participação dos advogados e que consiste em facultar a estes

usar da palavra para sustentação oral somente após os votos do Relator

e Revisor, o que lhes enseja, pelo conhecimento de tais votos, renun

ciar à sustentação, reduzindo, deste modo, o tempo médio despendido em

cada julgamento. Posteriormente, foi informado, pelo Secretário da

Turma que, ao terminar a sessão, tinham sido julgados 257 (duzentop Je.

cinqüenta e sete) dos processos em pauta ou extrapauta e

período sob correição (01.06.91 a 31.07.92), que compreend

torze) meses, foram realizadas 56 (cinqüenta e seis) sessões (ordiná

rias e extraordinárias), nas quais tinham sido julgados 6.224 (seis

mil, duzentos e vinte e quatro) processos, o que representa uma média

de 111 (cento e onze) processos por sessão. No dia 04 (quatro) de

agosto, o Corregedor Geral, também em companhia do Presidente dp/TRT,
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compareceu, pela manhã, às sessões ordinárias das 2 a e 4» Turmas. Na

2a, presidida pelo Juiz JOSÉ MARIA CALDEIRA, presente a Procuradora do

Trabalho JÚNIA SOARES NÁDER, assistiu ao julgamento de 08 (oito)

processos dentre os 209 (duzentos e nove) da pauta e 24 (vinte e

quatro) extrapauta. Nesta Turma foi também observado que aos advogados

é facultado falar, se preferirem, somente após proferidos os votos do
0

Relator e do Revisor, fazendo então sustentação oral apenas quando

tais votos contrariam os interesses da(s) parte(s) por eles represen-

tada(s). Foi depois informado de que, ao término da sessão, já à

noite, haviam sido julgados 233 (duzentos e trinta e três) processos.

Também recebeu informação de que no período sob inspeção a 2a Turma

realizara 55 (cinqüenta e cinco) sessões, julgando um total de 5.764

(cinco mil, setecentos e sessenta e quatro) processos, ou seja, uma

média de 105 (cento e cinco) feitos por sessão. Na 4a Turma, presidida

pelos Juizes DÁRCIO GUIMARÃES ANDRADE e NILO ÁLVARO SOARES, presente a

Procuradora DEOCLÉCIA AMORELLI DIAS, assistiu ao julgamento de 08

(oito) processos dos 179 (cento e setenta e nove) que foram julgados

na sessão, sendo 161 (cento e sessenta e um) que estavam em pauta. Foi

informado pela Secretária da Turma de que no período sob correição a

4a Turma realizara 53 (cinqüenta e três) sessões, tendo solucionac

5.624 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro) processos, ou seja, lj£)6;

(cento e seis) feitos por sessão, em média. Na quarta-feira, ãiaTi05

(cinco) de agosto, foi o Ministro Corregedor, ainda acompppnado do

Juiz Presidente do Regional, à sessão ordinária da 3a Turma,\ presidida

então pelo Juiz ÁLFIO AMAURY DOS SANTOS, presente a Procuradora MARIA

CRISTINA DUTRA FERNANDES, tendo assistido ao julgamento de 05 (cinco)

dentre os 151 (cento e cinqüenta e um) processos que estavam em pauta.

Após o encerramento da sessão informou a Secretária que haviam, .slido
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julgados 183 (cento e oitenta e três) processos da pauta e extrapauta

e que, no período sob inspeção, a referida Turma julgara 6.026 (seis

mil e vinte e seis) processos nas 61 (sessenta e uma) sessões realiza

das, isto é, uma média de 99 (noventa e nove) feitos por sessão.

Observou o Ministro que o pregão dos processos é feito pelo anúncio,

apenas, dos números dos mesmos e os de sua ordem na pauta, não havendo

a leitura dos nomes das partes, o Corregedor Geral não compareceu

também às sessões dos Grupos de Turmas e do Pleno durante a correição

porque estes órgãos não se reuniram no período de 03 a 07 de agosto.

08. PROCURADORIA REGIONAL. 0 Ministro Corregedor foi informado pela

Procuradora Regional do Trabalho em exercício, Dr« DEOCLÉCIA AMORELLI

DIAS, de que em 31 de julho do corrente ano estavam em poder da Procu-

radoria Regional 13.131 (treze mil, cento e trinta e um) processos,

sendo 12.502 (doze mil, quinhentos e dois) aguardando distribuição,

310 (trezentos e dez) em posse dos Procuradores para elaboração de

parecer e 319 (trezentos e dezenove) aguardando remessa para o TRT.

09- PRESIDÊNCIA - RECURSOS de revista. A Assessoria Jurídica da Presi

dência informou ao Ministro Corregedor que de 01.06.91 a 31.07.92

foram interpostos 4.785 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco)

Recursos de Revista, dos quais só foram admitidos 1.948 (hum mil,

novecentos e quarenta e oito), denegados 2.670 (dois mil, seiscentoé fe

setenta) e 167 (cento e sessenta e sete) estão em estudo. :

aos já despachados, o percentual de admissibilidade das Rev

pois, de 42,18% (quarenta e dois vírgula dezoito por cento), o que é

elogiável, porque sendo tais recursos de natureza extraordinária, só

devem ser admitidos nas únicas e restritas hipóteses previstas no

Artigo 896, da CLT. 10. ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS - VISITAS. Durante

os dias da correição, recebeu o Corregedor Geral a visita do Exmy.Sr.

m rálafcão

ís foi,
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Presidente do TRT, Juiz AROLDO PLÍNIO GONÇALVES, do Vice-Presidente do

Tribunal, Dr. GABRIEL DE FREITAS MENDES, do Corregedor Regional da 4»

Região, Dr. MAURO AUGUSTO BRETON VIOLA, dos Juizes do Tribunal RENATO

MOREIRA FIGUEIREDO e ALICE MONTEIRO DE BARROS, dos Procuradaores ANTÔ

NIO CARLOS PENZIN FILHO, DEOCLÉCIA AMORELLI DIAS e JÚNIA SOARES NÁDER,

do Secretário da OAB - Seção de Minas Gerais e Presidente da Associa

ção Mineira de Advogados Trabalhistas, Dr. ANTÔNIO JAMIM, do Presiden

te da AMATRA - III, Juiz PAULO ROBERTO SIFUENTES COSTA, do Presidente

da AJUCLA, Dr. BENEDITO ALVES BARCELOS e do Juiz aposentado Dr. WILCE

PAULO LÉO JÚNIOR. Por sua vez, visitou o Ministro Corregedor o Minis

tro do Tribunal Superior do Trabalho aposentado, LUIZ PHILIPPE VIEIRA

_ DE MELLO, OS Juizes do TRT GABRIEL DE FREITAS MENDES e JOSÉ WASTER

c
CHAVES e a nova sede da Procuradoria Regional do Trabalho, à Avenida

Afonso Pena nD 867 - 9Q andar. Finalmente, em companhia da Comissão de

Construção do TRT, esteve no prédio em construção à Rua Goitacazes nB

1.475 - Barro Preto, onde serão instaladas''as 25 (vinte e cinco)

Juntas de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte já instaladas e

as 10 (dez) novas Juntas criadas recentemente. O Presidente da AMAT

fez várias reivindicações relacionadas com os serviços das Juntas de

Conciliação e Julgamento da Capital do Estado, que o Ministro Correge-

/
dor Geral prometeu levar ao conhecimento do Corregedor Regional, ajatjb-

ridade competente para apreciá-las. 11. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOSJ EtíP

o Ministro Corregedor informado, pelo Diretor do Serviço def\ Recursos e

Distribuição de Feitos da 2» Instância de que, no período qje 01.06.91

a 31.07.92, foram distribuídos aos Senhores Juizes 29.404 (vinte e

nove mil, quatrocentos e quatro) processos e que, nesta última data,

haviam 1.336 (hum mil, trezentos e trinta e seis) processos aguardando

distribuição, merecendo ser salientado que todos os processos/ que

rsT-iii16001
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chegam ao Tribunal continuam sendo, de logo, distribuídos, segundo a

orientação adotada pelo próprio Tribunal a partir do ano passado. 12.

CONSIDERAÇÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES. Com base nas constatações desta

correição, faz o Ministro Corregedor as seguintes CONSIDERAÇÕES DE

ORDEM GERAL: Ia) Merece ser destacada, inicialmente, a boa ordem em

que foram encontrados os livros em uso no Tribunal, cujos funcionários

vêm observando as instruções que receberam desta Corregedoria na

correição do ano passado; 2a) Também devem ser salientados os seguin

tes dados quanto aos prazos médios levantados nos processos examina

dos: a) nos processos de competência dos Grupos de Turmas, isto é,

dissídios coletivos, ações rescisórias, mandados de segurança, pedidos

de habeas corous, conflitos de competência, etc, nenhum dia aguardan-

do autuação, nenhum dia aguardando distribuição e nenhum dia aguardan

do julgamento, após incluído em pauta, significando que os feitos são

julgados na data mesma da pauta em que são incluídos, o que também foi

constatado em relação aos processos de competência das Turmas; b) o

prazo de permanência na Procuradoria Regional, nos processos de compe

tência das Turmas, aumentou, embora discretamente, de 284 (duzentos e

oitenta e quatro) para 292 (novecentos e noventa e dois) dias, conti

nuando, pois, elevado; c) apesar do grande número de processos distri-

buídos semanalmente aos Juizes, apenas 02 (dois) deles ultrapasajaifam,

como Relator, o prazo regimental para exame dos mesmos efthenMim o

ultrapassou como Revisor, o que representa um esforço ext; ^/ordiriariio

desses Juizes, merecendo elogios; d) o prazo de permanência dos

processos nas Turmas, excluindo aquele em que ficam na Procuradoria

Regional, baixou de 104 (cento e quatro) para 74 (setenta e quatro)

dias; 3*) Estatisticamente, a produtividade dos Juizes foi notável,

pois no período foram recebidos no Tribunal 28.499 (vinte e oito/mil,
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quatrocentos e noventa e nove) processos, distribuídos aos Juizes

29.404 (vinte e nove mil, quatrocentos e quatro) e por eles julgados

24.800 (vinte e quatro mil e oitocentos), o que significa 1.771 (num

mil, setecentos e setenta e um) feitos julgados por mês; 4«) O percen

tual de produtividade dos magistrados caiu de 101,62% (cento e um

vírgula sessenta e dois por cento), apurado em 1991, para 84,34%

(oitenta e quatro vírgula trinta e quatro por cento), constatado este

ano, porque o número de processos distribuídos aos mesmos no período

anterior (01.04.90 a 31.05.91) foi de apenas 12.731 (doze mil, sete

centos e trinta e um) processos e o de julgados naquele período 12.937

(doze mil, novecentos e trinta e sete), enquanto que no período ora

sob correição foram distribuídos 29.404 (vinte e nove mil, quatrocen-

'-■ tos e quatro) e julgados 24.800 (vinte e quatro mil e oitocentos)

processos; 5«) Também digno de ser salientado é o trabalho da Correge-

doria Regional, que fez 113 (cento e treze) correições ordinárias nas

85 (oitenta e cinco) Juntas de Conciliação e Julgamento da Região e

solucionou 103 (cento e três) Reclamações Correicionais, isto é, quase

100% (cem por cento) das 105 (cento e cinco) recebidas nos 14 (quator

ze) meses do período sob exame; 6») Cada uma das Turmas do Tribunal

realizou, em média, 56 (cinqüenta e seis) sessões no período, ou 04

(quatro) por mês, e julgou 105 (cento e cinco) processos por seskf)",
Cl

ou seja, cerca de 5.910 (cinco mil, novecentos e dez) feitos naíbe

do, cada uma; 7«) A Procuradoria Regional continua com ele/ido

de processos aguardando oferecimento de parecer, mas espera o Correge

dor Geral que, face à mudança daquele órgão para sua nova sede, os

Procuradores tenham melhores condições para liberar, doravante, maior

número de processos, o que deu a entender o ilustre Procurador Regio-

nal, Dr. ANTÔNIO CARLOS PENZIN FILHO, quando visitado pelo Min/stro
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Corregedor; 8«) Menção especial deve ser feita ao número significativo

de publicações feitas pelo Tribunal. Com efeito, foi o Corregedor

Geral informado de que, no período sob correição, foram editados pelo

TRT, dentre outros, o "Plano de Ação pára o Biênio 91/93", o "Jornal

do Cinqüentenário da Justiça do Trabalho", o "Manual de Cálculos e de

Liquidação de Sentença", o "Manual de Apoio aos Oficiais de Justiça",

o "Manual de Informações Trabalhistas", o n° 47/50 da "Revista do

TRT", os números 1 e 2 do Volume 12 do "Boletim de Jurisprudência e

Doutrina", o "Manual sobre Prevenção de Acidentes" e os "Precedentes

Normativos"; 9«) Foi observado que na Assessoria Jurídica da Presidên

cia não é lavrado termo de recebimento dos processos que lhe são enca

minhados para elaboração dos despachos de admissiblidade dos Recursos

de Revista, dificultando a determinação do prazo de permanência dos

processos na Presidência para esse fim; 10") Como já assinalado no

item sobre distribuição de processos, o TRT da 3* Região recebeu, no

período sob inspeção, 28.499 (vinte e oito mil; quatrocentos e noventa

e nove) processos e distribuiu 29.404 (vinte e nove mil, quatrocentos

e quatro), isto é, foram distribuídos 905 (novecentos e cinco) proces

sos além dos recebidos no período; os 1.336 (hum mil, trezentos e

trinta e seis) feitos que aguardavam distribuição em 31 de julho últi

mo, sexta-feira, são aqueles que seriam e foram efetivamente distfiA

buídos na segunda-feira, dia 03 do corrente. Feitas estas

de ordem geral, o Ministro Corregedor, tendo em vista a

"performance" do Tribunal no período sob correição, tem a

RECOMENDAÇÕES a deixar: 1") Uma, de caráter burocrático, que é a de

ser adotado o carimbo de recebimento pela Assessoria Jurídica da

Presidência, para permitir a determinação, pelo Corregedor Geral, do

prazo acima mencionado; 2") Outra quanto ao volume de processos /que

telente

enas duas
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vem sendo julgado pelos Senhores Juizes, com grande sacrifício para

todos eles e seus assessores, que é a de não perderem eles de vista a

qualidade dos seus julgados, sem a qual o seu louvável esforço fica,

em parte, comprometido. 13. AGRADECIMENTOS. O Ministro Corregedor

expressa seus agradecimentos ao ExmD Sr. Presidente do TRT, Juiz AROL-

DO PLÍNIO GONÇALVES, pela solicitude com que pôs a estrutura e os

serviços do Tribunal à sua disposição e de sua equipe, para realização

dos trabalhos correicionais, aos Senhores Juizes, aos funcionários

ERDMAN FERREIRA DA CUNHA, Diretor da Secretaria da Corregedoria Regio

nal, ALUYSIO QUINTÃO BELLO DE OLIVEIRA, Assessor-Chefe da Assessoria

de Comunicação Social, CÉLIO FERNANDO CARDOSO e EMERSON DE FARIA

MORAIS, ambos Agentes de Segurança, e a todos que, direta ou indireta

mente, colaboraram para que os trabalhos da correição fossem concluí

dos no prazo previsto. O encerramento desta correição anual foi feito

em sessão plenária do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira

Região, realizada às 16:00 (dezesseis) horas dó dia 07 de agosto de

1992, com a leitura da presente Ata que, depois de lida e achada

conforme, vai assinada pelo Ministro Corregedor Geral da Justiça do

Trabalho, JOSÉ AJURICABA DA COSTA E SILVA, pelo Presidente do Tribunal

Regional do Trabalho da Terceira Região, Juiz AROLDO PLÍNIO GONÇALVES,

e por mim, MARIA CRISTINA DE ARAÚJO SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, que a fiz

w datilografar. Dada e passada nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de

Minas Gerais, aos sete dias do mês de agosto de hum mil, novecentos e

noventa e dois.

JOSÉ AJURICi

Ministro Corregedor Gera

V COSTA E SILVA

da Justiça do Trabalho
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Presi
.VES

Região

MARIA CRISTINA SANTA CRUZ

Assessora da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho

C

c
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CORREICÃO PERTÓnTra DE 1QQS>

TRT DA 3& REflTÃO

EXAME DOS

DO, gERVIÇQ PR RECURSOS E DlfiTRTTUTTÇÃQ DE FEITOfl:

Livro de Registro dos Processos com Carga aos Advogados - 02 volumes
02 Pastas de Atas de Distribuição

DA SECRETARIA DA

Livro de Protocolo para Reclamações Correicionais

DA SECRETARTA GERAL DA

Livro de Registro dos Termos de Compromisso e Posse dos Juizes Clas-

sistas do Tribunal, Representantes dos Empregados e Empregadores, dos

Juizes Presidentes das JCJs, dos Juizes do Trabalho Substitutos, dos

Juizes Classistas de l« Instância e respectivos Suplentes

DA SECRETARIA DA js TURMA;

Livro de Registro de Processos com Carga aos Advogados

Pasta de Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias

DA SECRETARIA DA 2^ TURMA»

Livro de Registro de Processos com Carga aos Advogados
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Pasta de Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias

DA SECRETARIA DA 3 a TURMA:

Livro de Registro de Processos com Carga aos Advogados

Pasta de Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias

DA SECRETARIA DA 4a

Livro de Registro de Processos com Carga aos Advogados

Pasta de Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias

DA SECRETARIA DO 15 GRUPO DE TURMAS?

^ Livro de Registro de Processos com Carga aos Advogados

-' Pasta de Termos de Audiência para Publicação de Acórdãos - anos 1991 e
1992

02 Pastas de Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias - anos 1991

e 1992

DA SECRETARIA DO 2s GRUPO DE TURMAS:

Livro de Registro de Processos com Carga aos Advogados

02 Pastas de Termos de Audiência para Publicação de Acórdãos - anos

1991 e 1992

Pasta de Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias - anos 1991 e

1992 /

C ■ . I)
DA SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO:

Livro de Registro de Processos com Carga aos Advogados

02 Pastas de Termos de Audiência para Publicação de AcórdãJs - anos
1991 e 1992

02 Pastas de Atas das Sessões Ordinárias e Extraordinárias - ano/s 1991

e 1992
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PA SECRETARIA DF!

Livro de Registro de Processos com Carga aos Advogados

fls. 03

C

VISTO

Belo Horizonte, 10 de/agosto de 1992.

JOSÉ AJURIC/ V,DA
Ministro Corregedor Geral

COSTA E SILVA

daiJustiçando Trabalho

7

Pres

ÍLDO PLÍNIO yGONÇALVES
idente do TRüda 3» Região
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CORREIÇAO PERIÓDICA ORDINÁRIA DE 1992
TRT DA 3a REGIÃO

EXAME DOS PROCESSOS

DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA:

C
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RO-7635/91

RO-4114/91

RO-8361/91

RO-6843/91

RO-5180/91

RO-6214/91

RO-9270/91

RO-7422/91

RO-7376/91

RO-7414/91

RO-6701/91

RO-8497/91

RO-8831/91

AP-905/92

RO-8973/91

RO-10231/91

RO-9276/91

RO-4592/91

RO-10052/91

RO-8356/91

RO-7440/91

RO-8199/91

W DA SECRETARIA DA

RO-11963/91

RO-14476/91

RO-13254/91

RO-15288/91

RO-13061/91

RO-15280/91

RO-14133/91

RO-12570/91

RO-11611/91

RO-17637/91

RO-16022/91

RO-16578/91

RO-9646/91

RO-13747/91

RO-13087/91

DA SECRETARIA DA

RO-11788/91

RO-10457/91

RO-6199/91

RO-8132/91

RO-6014/91

RO-14676/91

RO-13910/91

RO-8607/91

RO-9582/91

RO-5999/91

RO-4707/91

RO-8284/91

RO-5256/91

RO-4416/91

RO-4548/91

RO-7488/91

RO-7383/91

RO-6239/91

RO-8695/91

RO-5403/91

RO-8469/91

RO-9201/91

RO-1990/91

RO-7980/91

RO-10298/91

RO-9272/91

RO-5603/91

RO-10167/91

RO-8395/91

RO-7762/91

RO-10263/91

. Ia TURMA

RO-14256/91

RO-14180/91

RO-14399/91

RO-11704/91

RO-15062/91

AP-399/92

RO-13455/91

RO-14104/91

RO-15489/91

RO-15585/91

RO-16423/91

RO-16642/91

RO-11338/91

RO-11177/91

2* TURMA

RO-6733/91

RO-11385/91

RO-7277/91

RO-4524/91

RO-6043/91

RO-14134/91

RO-12118/91

RO-9752/91

RO-9351/91

Ms. U2

RO-10245/91

RO-8656/91

RO-8283/91

RO-8659/91

RO-6671/91

RO-9280/91

RO-4443/91

RO-4667/91

RO-4238/91

RO-8316/91

RO-5365/91

RO-8937/91

RO-9172/91

RO-6032/91

RO-6681/91

RO-8561/91

RO-3466/91

RO-8689/91

RO-8070/91

RO-7313/91

RO-9300/91

RO-10581/91

RO-13435/91

RO-13568/91

RO-1543-2/91

RO-9436/91

RO-14365/91

RO-14362/91

RO-12560/91

RO-12127/91

RO-13931/91

RO-15879/91

RO-16461/91

AI-629/92

RO-11741/91

RO-13011/91

RO-5492/91

RO-4930/91

RO-7700/91

RO-5613/91

RO-6052/91

RO-14096/91

RO-7532/91

RO-9610/9

RO-9095/9
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RO-9626/91

RO-5414/91

RO-6589/91

RO-14169/91

RO-10401/91

RO-8511/91

RO-13802/91

RO-14251/91

RO-12075/91

RO-6370/91

RO-13432/91

RO-14384/91

DA SECRETARIA DA 3 a TURMA

RO-14609/91

RO-16044/91

RO-15253/91

RO-15023/91

RO-14140/91

RO-13665/91

RO-15254/91

RO-17642/91

RO-12021/91

RO-14255/91

RO-14666/91

RO-14982/91

RO-16598/91

RO-15214/91

RO-14984/91

RO-12976/91

RO-13869/91

RO-15512/91

RO-11798/91

RO-12404/91

RO-14414/91

RO-15373/91

RO-13237/91

RO-15176/91

RO-9460/91

RO-13282/91

RO-14079/91

RO-16247/91

RO-11983/91

RO-14072/91

RO-14452/91

DA SECRETARIA DA 4* TURMA:

RO-8535/91

RO-15004/91

RO-15092/91

RO-14521/91

RO-13505/91

RO-15639/91

RO-16881/91

RO-11914/91

RO-14074/91

RO-15896/91

RO-17272/91

RO-17445/91

RO-8602/91

RO-11937/91

RO-14900/91

RO-14927/91

RO-11250/91

RO-16575/91

RO-14196/91

RO-13710/91

RO-15648/91

RO-16011/91

RO-17369/91

RO-12739/91

RO-15713/91

RO-13922/91

RO-14888/91

RO-11281/91

RO-16852/91

RO-9532/91

RO-13918/91

RO-15801/91

RO-17244/91

RO-14071/91

VISTO

Belo Horizonte, 10 dia agosto de 1992.

A COSTA E SILVA

da Justioárdo Trabalho

JOSÉ AJURI'

Ministro Corregedor Gera

5LDO PLÍNIO/GONÇALVES

Presidente do TRT da 3• Região


