
 

ATA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO FORO DE COR ONEL 
FABRICIANO/MG 

 
 
 
 
Às 12h do dia 14 de abril de 2009 o Excelentíssimo Senhor Desembargador Auxiliar da 
Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Dr. Irapuan de Oliveira 
Teixeira Lyra , deu início à correição Ordinária no Foro Trabalhista de Coronel Fabriciano – MG, 
situado na Avenida Pedro Nolasco, 22, Centro -  na forma do disposto nos artigos 682, XI, da CLT 
e 30, I, do Regimento Interno, sendo recebido pelo MM. Juiz  do Trabalho Titular, Dr. Edson 
Ferreira de Souza Junior,   pelo Secretário do Foro, Fernando Fonseca Costa, e pelos servidores 
Francis Drumond Borges, Diva Batista da Cunha Godinho, Vagner Soares Arruda, Tonney Lino 
Deotti, Andrea Santos Silva Balmant de Paula, José Marcelino da Silva, Ivanete Silva Fernandes, 
Danielle de Oliveira Lage, Márcio Rodrigues Ribeiro, Rosani Maria Afonso Figueiredo 
Nascimento, Eni Carmem de Souza Assis, Valdeir Moreira Gomes, Maria da Glória de Castro 
Medeiros e Ítalo Pessoa La Noce. O servidor Renato Eufrásio Rodrigues de Souza encontra-se 
ausente por motivo de férias e a servidora Daura Gonçalves Ferreira encontra-se ausente por motivo 
de licença médica. 
 
Foram examinados pelo Desembargador Auxiliar da Corregedoria os seguintes registros: 

 
I-)RECLAMAÇÕES: 
 
 I.1)Ano de 2008: 
 
A) Escritas: 4.506 
B)Verbais: 351 
C)Embargos: 22 
D)Por dependência: 522 
E)Execução: 53 
F)Outros Tribunais: 9 
 
No ano de 2008, foram distribuídas 4.506 reclamações escritas e 351 verbais, totalizando 4.857 
reclamações, sendo 2.946 de rito sumaríssimo e 1.911 de procedimento comum, distribuídas 
igualmente às Varas do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG, média de 5,14  por Vara, por dia útil 
(dia de expediente forense). 
 
I.2) Ano de 2009 
 
A) Escritas: 1.396 
B) Verbais: 85 
C) Embargos: 4 
D) Por dependência: 157 



E) Execução: 14 
F) Outros Tribunais: 2 
 
No ano de 2009, até  dia 14 de abril de 2009, foram distribuídas 1.396 reclamações escritas e 85 
reclamações verbais, totalizando 1.481 reclamações, sendo que desse total 921 foram de rito 
sumaríssimo e 560 de procedimento comum, distribuídas igualmente às Varas do Trabalho de 
Coronel Fabriciano, média de 5,87 por Vara, por dia útil (dia de expediente forense). 
 
II)  CARTAS PRECATÓRIAS: 
 
II.1)  Ano de 2008 

 
Total de Cartas Precatórias recebidas: 407 

 
      Observação: Média de 0,43  por Vara, por dia útil. 
 
II.2)  Ano de 2009 

 
     Total de Cartas Precatórias recebidas: 86 
 
     Observação: Média de 0,34 por Vara, por dia útil. 
 
III)  PROTOCOLO DE PETIÇÕES: 
 
III.1) Ano de 2008: 26.031 
 
III.2) Ano de 2009: 2.192  
Obs.: Este número refere-se à quantidade de petições protocolizadas até a data de 13/02/2009, 
tendo em vista que a máquina protocolizadora parou de funcionar no dia seguinte, sendo que a 
partir daí o protocolo passou a ser manual. Registre-se que a  Secretaria do Foro enviou ofício à 
Secretaria da Diretoria de Engenharia e à Diretoria-Geral relatando o problema. 
 Determinou o Excelentíssimo Senhor Desembargador Auxiliar da Corregedoria que sejam 
expedidos outros ofícios ao setores competentes para a resolução do problema, uma vez que a 
situação em questão compromete a avaliação da estatística de protocolo de petições. Deverá ainda  
ser dada ciência à Egrégia Corregedoria assim que o problema for solucionado. 
 
IV)  CERTIDÕES 
 
IV.1) Ano de 2008: 461 
 
IV.2)Ano de 2009: 124 

 
V) CÁLCULOS 
 
No exercício de 2008, o setor de cálculos recebeu 1.235 processos, média de 5,21 por dia útil, 97 



processos pendentes de 2007, tendo atuado e elaborado cálculos em 1.275 deles no período, com 
95,72% de produtividade. 
 
No presente exercício, no período de 1º de janeiro a 14 de abril de 2009, o setor recebeu 298 
processos, média de 4,66  por dia útil, 57  processos pendentes de 2008, tendo atuado e elaborado 
cálculos em 275 deles, com 77,46% de produtividade. Atualmente, há 80 processos pendentes para 
elaboração de cálculos, todos dentro do prazo legal. 
 
Número de processos enviados ao setor de cálculos: 
 
V.1) Ano de 2008 
 
a) 1ª Vara:  368 
b) 2ª Vara:  314 
c) 3ª Vara:  331 
d) 4ª Vara:  222 
 
V.2)Ano de 2009 
 
a) 1ª Vara:  90 
b) 2ª Vara:  71 
c) 3ª Vara:  84 
d) 4ª Vara:  53  
 
VI)  MANDADOS 
 
VI.1) Distribuição de mandados: 

 
 VI.1.1)Ano de 2008 
 
a) Pendentes de 2007: 02 
b) Recebidos: 3110 
c) Distribuídos: 3107 
d) Devolvidos sem distribuição:01 
e) Pendentes de distribuição: 04 
 
VI.1.2) Ano de 2009 

 
a) Pendentes de distribuição de 2008: 04 
b) Recebidos:712 
c) Distribuídos 714 
d) Devolvidos sem distribuição:00 
e) Pendentes de distribuição:02 
f) Pendentes de cumprimento: 80 dentro do prazo legal. 
 



VII)   HASTAS PÚBLICAS: As hastas públicas são realizadas por leiloeiro oficial. 
 

VIII)   PORTARIAS : Encontram-se em vigor no Foro Trabalhista de Coronel Fabriciano/MG as 
Portarias de números 01/97, que determina a todos os servidores em atividade na Secretaria do 
Foro que diligenciem para que atividades de aliciamento de clientes não ocorram nas 
dependências do Fórum; 01/03, que regulamenta a distribuição de petições iniciais; 01/06, que 
disciplina o procedimento de protocolo geral; 02/06, que regulamenta o sistema de recebimento 
de petições via fac-simile. 
 

IX)   CONTROLE DE GASTOS – Atendendo determinação do Exmo. Sr. Presidente do TRT 
– 3ª Região, o Desembargador Auxiliar da Corregedoria, em virtude da necessidade de economia 
inserida nos objetivos da Administração, recomendou que a Secretaria do Foro Trabalhista de 
Coronel Fabriciano continue empenhada em manter o controle de suas despesas. 
Destaca-se o razoável custo das ligações telefônicas efetuadas no ano de 2008 pelo Foro, 
registrando-se um valor médio mensal de R$317,44, o que se revela satisfatório, considerando a 
média local.  

 
 
X) PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - Tendo em vista as medidas adotadas por este 

Tribunal visando à correta preservação e recuperação do meio ambiente, o Excelentíssimo 
Desembargador Auxiliar da Corregedoria recomenda: a) utilizar o papel reciclado e não clorado 
nos impressos de natureza administrativa ou processual; b) separar os resíduos destinados à 
reciclagem para serem encaminhados a entidades assistenciais que se responsabilizem pela 
correta utilização do material para a devida reciclagem; c) sempre que possível, utilizar 
impressão em frente e verso utilizando as impressoras da marca Samsung, modelo SCX-6320F, 
que possuem esta possibilidade; d) utilizar as canecas de porcelana ou outros copos de materiais 
reutilizáveis, em substituição aos descartáveis; e) para receber “fax”, utilizar as impressoras da 
marca Samsung, modelo SCX-6320F, evitando o uso do papel térmico que não é capaz de reter 
as informações com o tempo. 
 

XI)  OBSERVAÇÕES FINAIS – Registra o Exmo. Desembargador Auxiliar da Corregedoria 
que a Secretaria do Foro de Coronel Fabriciano, sob a direção do MM. Juiz  Edson Ferreira de 
Souza Junior, vem desempenhando excelente trabalho, pelo que consigna seus cumprimentos a 
todos. 
 

XII)  DOAÇÕES – Foram doados, no ano de 2008, 44 (quarenta e quatro) monitores de 
computador, marcas IBM e ITAUTEC, para a Caixa Escolar Antônio Silva, situada na cidade 
vizinha de Timóteo, conforme Termo de Doação nº 08DB024, assinado em 10 de outubro de 
2008. Recomendou o Excelentíssimo Desembargador Auxiliar da Corregedoria  que a Secretaria 
do Foro renove junto à Diretoria-Geral do Tribunal o requerimento de doação de outros  bens 
inservíveis que se acumulam nas dependências do prédio. 
 
A seguir, encerraram-se os trabalhos de correição, do que, para constar, eu, Demósthenes Silva 
_________________Diretor de Secretaria da Corregedoria Regional, lavrei a presente ata, a 
qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador 



Auxiliar da Corregedoria, pelo MM. Juiz Diretor do Foro e pelo Secretário do Foro. 
 
 
 
 

 
IRAPUAN DE OLIVEIRA TEIXEIRA LYRA 

Desembargador Auxiliar da Corregedoria do TRT – 3ª Região 
 
 
 

 
 

EDSON FERREIRA DE SOUZA JUNIOR 
Juiz Diretor do Foro 

 
 
 
 

FERNANDO FONSECA COSTA 
Secretário do foro    

   


