
ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 11a REGIÃO, NO PERÍODO DE 16
A 20 DE NOVEMBRO DE 1998.

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de

um mil novecentos e noventa e oito, às 08 horas,
compareceu à sede do Tribunal Regional do Trabalho

da 11a Região, na Visconde de Porto Alegre, 1.260 -
Praça 14 de Janeiro, Manaus - AM o Exm°. Sr.

Ministro Ursulino Santos, Corregedor-Geral da
Justiça do Trabalho, acompanhado dos servidores
Hegler José Horta Barbosa e Maria Helena Cunha,

Assessores da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, sendo recebido pelo Juiz Eduardo Barbosa

Penna Ribeiro, Presidente do Tribunal Regional do

Trabalho da 11a Região, para efetivar a Correição

Ordinária divulgada no Edital publicado no Diário da

Justiça da União, números 209 e 207, Seção I,

páginas 90 e 108, respectivamente de 28 e 29 de
outubro de mil novecentos e noventa e oito e no

Órgão Oficial do Estado, da qual também foram
notificados, por oficio, o Presidente da Associação

dos Juizes Classistas da 11a Região, o Presidente da

Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do

Amazonas, o Presidente da Ordem dos Advogados do

Brasil - Seção do Amazonas, a Procuradoria Regional
do Trabalho da 11a Região e a AMATRA XI. Verificado

o cumprimento das disposições regimentais, o Sr.

Ministro Corregedor-Geral, abrindo, imediatamente,
os trabalhos da Correição. EXAME DOS LIVROS: Foi

solicitada a apresentação dos livros em uso no

Tribunal, tendo sido encaminhados 28 (vinte e oito)

tornos,^ utilizados para registro das ações

originárias e dos recursos de competência do
Tribunal, bem como os de registro de requisições de

pagamentos, resoluções administrativas, atas e

posse, sendo neles aposto o visto correicional. 0

Ministro Corregedor-Geral, verificando que as Atas
das Sessões do Tribunal Pleno, referentes ao ano de

1997, não se encontravam encadernadas, ressaltou a

necessidade disto ser feito imediatamente. Quanto

aos livros destinados aos registros das ações



originárias e dos recursos, notou serem eles

absolutamente desnecessários, ante a informatização

do serviço judiciário do Tribunal, pois foi

informado que os dados inseridos nos referidos

livros são também lançados no sistema de computação

do Tribunal. MOVIMENTO PROCESSUAL - Segundo os dados

estatísticos que foram mostrados, a Corte Regional

recebeu, no período de janeiro de 1996 a 06 outubro

de 1998, 18.935 (dezoito mil novecentos e trinta e

cinco) processos, sendo: 7.690 (sete mil, seiscentos

e noventa) em 1996, 6.849 (seis mil, oitocentos

quarenta e nove) em 1997,

trezentos e noventa e seis)

examinados, por amostragem,

processos em tramitação na

na Secretaria Judiciária, a saber:

EO-1940/96, EO-1862/96, EO-1871/96,

Pleno e

1880/96,

1891/96,

0346/95,

0085/97,

0183/97,

0111/97,

0719/96,

0006/97,

0343/98,

0053/98,

0822/97,

2171/98,

0961/97,

1185/97,

1070/97,

2214/96,

0149/97,

0418/97,

0626/97,

0082/97,

1588/97,

1592/97.

PT-0197/92,

PT-0024/90,

EX-0175/97,

EX-0184/97,

RO-0718/97,

EO-2061/96,

AR-0059/97,

EX-0067/96,

MS-0015/98,

EO-1719/96,

RO-2172/98,

RO-0956/97,

RO-1684/98,

EO-2207/96,

EX-0480/97,

AP-0376/98,

DC-0008/98,

EX-0627/97,

EO-0083/97,

RO-1589/97,

AUTUAÇÃO -

PT-1154/95,

PT-0107/92,

EX-0122/97,

EX-0165/97,

AP-0266/98,

MS-0026/98,

AC-0025/98,

EO-0079/96,

MS-0027/98,

EO-1693/96,

RO-2173/98,

RO-0693/96,

RO-1026/97,

AI-0033/98,

EO-2139/96,

EX-0429/97,

EX-0624/98,

EX-0628/97,

EO-0084/97,

RO-1590/97,

processos

e

e 4.396 (quatro mil,

no corrente ano. Foram

85 (oitenta e cinco)

Secretaria do Tribunal

EO-

EO-

PT-

EX-

EX-

EX-

EX-

AR-

AI-

AC-

R0-

RO-

RO-

RO-

RO-

EO-

AR-

EX-

EX-

EO-

RO-

PT-0798/97,

EX-0177/97,

EX-0140/97,

EX-0231/97,

RO-0617/97,

AC-0034/98,

AI-0340/98,

AR-0006/98,

AR-0069/98,

RO-2170/98,

RO-2174/98,

RO-1177/97,

RO-0933/97,

EO-2258/96,

EX-0449/97,

EO-2218/96,

EX-0625/97,

EO-0081/97,

EO-0085/97,

RO-1591/97, RO-

Os processos examinados revelam

a eficiência do serviço, pois a autuação é realizada

em tempo mínimo, imediatamente ao ingresso do feito

no Tribunal, confirmando o relatório estatístico,
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que aponta^ a inexistência de processos nesta fase.

DISTRIBUIÇÃO - No periodo em exame - janeiro de 1996
a 06 de outubro de 1998 - foram realizadas 121
(cento e vinte e uma) audiências de distribuição,
sendo nelas distribuídos 10.222 (dez mil, duzentos e
vinte e dois) feitos, dos quais 3.590 (três mil,

quinhentos e noventa) durante o ano de 1996, 3.328
(três mil, trezentos e vinte e oito) em 1997 e 3.304
(três mil trezentos e quatro) de janeiro a 06 de
outubro de 1998. No periodo relativo ao corrente ano
concorreram à distribuição 15 (quinze) Juizes

q (incluídos os convocados e suplentes). Considerados
w individualmente, o integrante da Corte que mais

recebeu processos foi o Juiz Antônio Carlos Marinho
Bezerra, a quem coube 390 (trezentos e noventa)
feitos para relatar, o que corresponde a
aproximadamente 13 (treze) feitos por semana útil,
quantidade, todavia, inadequada ao volume de
processos tramitação, mormente quando se leva em

conta o elevado número dos que estão aguardando
distribuição - 4.987 (quatro mil, novecentos e
oitenta e sete)- e que vem aumentando de ano para

ano, acarretando a paralisação do processo nesta

fase por até quase 02 (dois) anos, como é o caso dos
EO-0082/97, EO-0084/97 e EO-0085/97, que retornaram

do Ministério Público, respectivamente, nos dias 27,

~. 2Q e 27/01/97 e até hoje aguardam distribuição. O
% problema não é novo, já tendo sido detectado na

última correição realizada, quando foi observada a
necessidade de serem redobrados esforços para maior

celeridade nesta etapa processual. TRAMITAÇÃO: No

que se refere aos demais prazos de tramitação dos

processos no Tribunal, a amostra examinada confirmou

a situação constadada na última correição ordinária,
realizada em 1995: os Juizes que compõem esta Corte
e as Secretarias observam os prazos legais e

regimentais, exetuado o prazo de 48h previsto,
regimentalmente, para a remessa ao Órgão Oficial
para publicação das conclusões e ementas dos

acórdãos ^ (art. 104 - RI) ORDENAÇÃO DO PROCESSO:

Quanto à ordenação dos processos, o Tribunal



Regional do Trabalho da 11a Região continua se
conduzindo de forma satisfatória. Entretanto, ainda
persistem rotinas em desacordo com Provimentos desta
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em
especial os de números 03/75, 03/89 e 02/81. Em

muitos feitos se observou a existência de folhas em
branco não inutilizadas e a juntada de documentos em
tamanho irregular. Em alguns processos foram

encontradas folhas sem a devida numeração ou com

numeração incorreta, além de autos com mais de 200

folhas. Notou-se, ademais, a juntada de vários
documentos em uma mesma folha, sem que tal fosse

especificado na certidão de juntada. Por fim, embora

raro, aponta-se a ausência de assinatura do

responsável pela lavratura de termos ou certidões

lançadas nos autos e a falta de termo de abertura do

segundo volume. É verdade que muitos desses defeitos
ocorreram na tramitação em primeira instância, mas

que deveriam ter sido sanados por ocasião do ato de

revisão de folhas no recebimento dos processos neste

Tribunal Regional. JULGAMENTOS: Pela análise dos

Boletins Estatísticos, verifica-se que o Tribunal
Pleno julgou, no ano em curso, 3.983 (três mil,

novecentos e oitenta e três) processos, realizando

71 (setenta e uma) sessões ordinárias e 04 (quatro)

extraordinárias, obtendo-se a média de 53 (cinqüenta

e três) julgamentos por sessão. Pouco, considerando-

se ^e 370 feitos ainda aguardam pauta para

julgamento e que o total distribuído no período está
no mesmo patamar do número de processos apreciados.

Apesar de modesto, é conveniente liquidar o saldo de

processos que aguardam julgamento. E isto é possível

e nem mesmo é difícil. Basta um pouco mais de

empenho voltado para o incremento da produtividade

dos trabalhos no Plenário, afim de se alcançar, pelo

menos, o mesmo volume de julgamentos por sessão que

se observava em 1995, quando, segundo consta da Ata

da última correição realizada, 72 (setenta e dois)

processos eram julgados em cada reunião do Tribunal

Pleno. PRESIDÊNCIA - DESPACHOS EM RECURSOS DE
REVISTA: Quanto à atuação da Presidência deste



c

Egrégio Tribunal, no que se refere aos despachos de
admissibilidade dos recursos de revista que lhes são
submetidos, verificou o Ministro Corregedor-Geral
que o prazo médio consumido para exame dos

pressupostos do recurso é satisfatório. PRESIDÊNCIA

- FUNÇÃO CORREGEDORA: No exercício de 1?96 foT
procedida correição periódica nas Juntas de

Conciliação e Julgamento da Região, exceto nas de
Lábrea e Eirunepé. EM 1997 novamente as Juntas de
Lábrea e Eirunepé deixaram de ser fiscalizadas,
assim como também não o foram as de Tabatinga, Tefé,
Humaitá, Parintins e Coari. No corrente ano, até o
momento, nenhuma das Juntas de Conciliação e

Julgamento instaladas na Região sofreram inspeção
correicional. No que se refere às reclamações
correicionais, das 67 (sessenta e sete) apresentadas
no período correicionado, 51 (cinqüenta e uma)foram
decididas 06 (seis) encontram-se pendentes, sendo
que, destas, 02 (duas) se referem ao ano de 1996, 01

(uma) ao de 1997 e 03 (três) ao corrente ano.

PRECATÓRIOS: 0 Ministro Corregedor-Geral foi
informado pela responsável pelo Setor de Precatórios
da existência de, aproximadamente, 5.000 (cinc - mil).

precatórios já processados e ainda não cumpridos.

RECLAMAÇÕES: Compareceu perante o Corregedor-Geral
o Sr. Márcio Molinari Scrignoli, que, na condição de

parte autora em reclamatória trabalhista, formulou,

verbalmente, reclamação correicional, alcançando
pronta decisão. CONSIDERAÇÕES GERAIS E

RECOMENDAÇÕES: Apesar de, em geral, estarem sendo
observados os prazos regimentais, tanto por

relatores e revisores, quanto pelas Secretarias
Judiciária e do Tribunal Pleno, que não têm retido
os autos por prazo superior ao necessário, o

Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, em

relação à última correição realizada nesta Corte,
manteve-se no mesmo ritimo, não havendo superado os

problemas que então se apresentavam, em especial o

preocupante avanço no número de processos que

aguardam distribuição, sem que tentasse qualquer
medida para superá-lo. Assim, ante o que foi apurado



nos trabalhos desta correição ordinária e

considerando o propósito deste Corregedor-Geral de

cooperar com a construção de uma Justiça do Trabalho

cada vez mais ágil e apta para cumprir sua missão

constitucional, o Ministro Corregedor-Geral
RECOMENDA AO TRIBUNAL: 1-aumentar a distribuição de

processos, de modo que cada Ju ■ receba,

semanalmente, pelo menos, 25 feit s pa. ,.■ relatar,

até que se extinga o este que de processos que
aguardam distribuição; 2- efetivar medidas que

acelerem os julgamentos, com o fito de eliminar o

£ saldo ^dos processos prontos para apreciação do

Plenário; 3- retomar imediatamente as correições
periódicas nas Juntas de Conciliação e Julgamento,
especialmente nas Juntas de Lábrea e Eirunepé, as
quais há mais de 02 (dois) anos não são

inspecionadas; 4- dar solução imediata às

reclamações correicionais, especialmente àquelas

apresentadas em exercícios anteriores; 5- divulgar

o Provimento número 03/98, da Corregedoria-Geral,
entre as partes e advogados interessados nos

precatórios que há muito aguardam liquidação, de

modo a incentivá-los a provocarem intervenção nos
entes públicos que menosprezam as requisições,
deixando de incluir nos seus orçamentos a verba

necessária ao pagamento dos débitos oriundos de
C sentenças judiciais; 6- extinguir os livros de

registros em uso no Cadastramento Processual, cujas
informações já estejam sendo lançadas no sistema de

processamento de dados do Tribunal. VISITAS: O

Ministro Corregedor-Geral visitou a Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção do Estado do Amazonas, a

convite de seu Presidente, Dr. Alberto Simonetti
Cabral Filho, sendo recepcionado por vários
Advogados, com os quais manteve agradável e

proveitoso diálogo sobre o funcionamento da Justiça
do Trabalho na Região, ouvindo criticas
construtivas, queixas e elogios. Cumpre, ainda,

registrar a visita da Dra. Júlia Antonieta de

Magalhães Coelho, Procuradora-Chefe da Procuradoria
Regional do Trabalho da 11a Região, que gentilmente/^
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veio cumprimentá-lo. AGRADECIMENTOS: 0 Ministro
Corregedor-Geral consigna agradecimentos aos Exmos '
Srs. Juizes desta Corte, Eduardo Barbosa Penna !
Ribeiro, Presidente do Tribunal, Antônio Carlos \
Marinho Bezerra, Othilio Francisco Tino e Vera Lúcia !
Câmara de Sá Peixoto, pelo fraterno acolhimento que !
lhe ^dispensaram e a seus Assessores. Açrr deêe, ?

também, aos Diretores e Funcionário que colãbcraram \
com as atividades da correição, especialmente aos f
Srs. Paulo Lobato Teixeira, Agesilau de Carvalho j

Pereira da Silva, Edmê de Araújo Napolitano, Ana \
Lúcia D'Oliveira Lima, Maria Auxiliadora Frazão [
Desideri, Maria Helena Venâncio da Cruz, Ana Ruth j

Cruz Lyra, Maria Luciléia Soares Limas, Cynthia !
Maria Donádio Ribeiro, Marilena de Sá Peixoto Fraxe, !
Mariluce Carmine Vieiralves, Marcus Vinicius dos \
Santos Prudente, Ermison Lima Eliziário, Paulo César [
de Oliveira Alcântara, Orlando Menezes dos Santos, [
Adriano Jorge Lacerda Ramos, Carlos Alberto Siqueira !
dos Santos, Altair de Souza, Sebastião Raimundo da !•

Silva Bessa e Carlos Alberto Cohen. ENCERRAMENTO: 0 \
encerramento desta correição foi feito em Sessão \

Plenária do Tribunal Regional do Trabalho da 11a \

Região, presidida pelo Ministro Corregedor-Geral, \
realizada às 10 horas do dia 20 de novembro de 1998, \

com a leitura da presente ata, que achada conforme, \

vai assinada pelo Ministro URSULINO SANTOS, \

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo Juiz !

EDUARDO BARBOSA PENNA RIBEIRO, Presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, e por !

nós, HEGLER JOSÉ HORTA BARBOSA e MARIA HELENA CUNHA, (\Uy i
Assessores da Corregedoria-Geral da Justiça do \

Trabalho. Dada e passada nesta cidade de Manaus -

Amazonas, aos vinte dias do mês de novembro do ano
de 1998.

Ministro Corregehor-Geral da Justiçando Trabalho



EDUARDO BARBOSA ,
Juiz Presidente do Tribunal

RIBEIRO

gional da 11a Região

AssessorAssessor ? ARBOSA
Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho


