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Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do aiJ.o de hum mil novecentos e noventa c cinco, às dez horas, 
compa..--eceu à sede do Tribu.11al Regional do Trabalho da lO" Região, à Av. W-3 Norte, quadra 513, 
lotes 2/3, em Brasília - DF, o Excelentíssimo Senhor Ministro WAGNER PIME:NT A, Corregedor-Gel"al 
da Justiça do Trabalho, acompanhado dos Assessores da Corregedoria-Geral Valério Augusto Freitas do 
Canno, Carla IsabeHe Teixeira Aloise de Freitas, Rosângela de Moraes Souza e de Leila Lima Borges, 
Chefe de Serviço da Presidência do TST.. Recebidos pelo Excelentíssimo Senhor Juiz FERNAN""DO 
AMÉRICO VEIGA DAl\1ASCENO, Presidente do TRT, pela Secretária-Geral da Presidência, DI" 
Adriane da Rocha Callado Henriques e pela SI" Stella Martha B. Angelini, Chefe de Gabinete da 
Presidência do TRT, deram início aos trabalhos da Correição, que foi precedida de Edital, publicado no 
Diário da Justiça da União de 10 de fevereiro de 1995, Seção I, página 2156, como também de 
notificações, por oficio, expedidas para todos os Juízes do Tribunal, para o Presidente da Associação dos 
Magistrados do Trabalho da 10" Região, para a Associação de Juízes Classistas ' da lO" Região, pam a 
Associação de Advogados Trabalhistas, para o PJ;esidente da OAB - Seção do DF, para o Procurador 
Regional do Trabalho e para todos os Presidentes de Federações e Sindicatos de Trabalhadores e de 
Empregadores. Cwnpridas, assim, as disposições regimentais, foram abertos os trabalhos da correiyão, e 
tendo o Sr. Ministro Corregedor indagado se haviam comparecido advogados ou litigantes para queixas 
sobre os trabalhos do Tribunal, obteve reposta negativa. 02. EXAME DOS J_,JYRQS. A seguir, 
solicitou o Ministro Corregedor-Geral que lhe fossem apresentados' os livros em uso no Tribunal, 
tendo-lhe sido exibidos dezenove livros, constatando-se irregularidades em dois deles. No LIVRO DE 
VERBETES DE SÚMULAS, pertencente à Secretari~ do Tribunal Pleno, não foi aposto o "Termo de 
Encerramento", e no LIVRO DE REGISTRO DE CONrROLE E ANDAMENTO DE PROCESSOS da 
28 Turma, verificou-se faltar "Termo de Abertura e de Encerramento" em seus dois volumes. Após 
sanados os vícios, em todos eles apôs o Ministro Cori:egedor-Geral o Visto Correicional. .oJ... EXAME 
DOS PROCESSOS : PRAZOS. Prosseguindo os trabalhos, o Ministro Corregedor-Geral requisitou 
alguns dos processos que estavam em tramitação, em diversas fases, nas Secretaijas das 1", 2" e 3" 
Tunnas, da Secretaria do Tribunal Pleno, da Seqetaria de Coordenação Judiciária; do Serviço de 
Recursos e dos Gabinetes dos Ex. moo Juízes,. no total de 102 (cento e dois) processos, sendo 14 
(quatorze) da competência do Tribunal Pleno, classificados como dissídio coletivo, ação rescisória, ação 
cautelar, mandado de segurança e agravo regimental, 7 (sete) processos para o exame da admissibilidade 
do recurso de revista e 81 (oitenta e um) processos da competência das Turmas, sendo 38 ( trinta e 
oito) processos da 1• Turma, 23 (vinte e três) processos da 2• Tunna e 20 (vinte) processos da 3" Turma, 
salientando-se que, dentre eles, 65 ( sessenta e cinco) processqs são pertinentes às distribuições 

extraordinárias reaiizadas nos meses de junho e ·setembro de 191>4. Examinando-se os processos, 
constatou-se excesso de prazo para providências na maioria deles, assim relacionados: 1 a TURJ.\1A: 
RO- 4724/94 (extraordinária); 104 (cento e quatro) dias em estudo com o relator; RO- 3712/94 
(extraordinária): 105 (cento e cinco dias) com o relator e 45 (quarenta e cinco) dias na Procuradoria 
Regional; RO- 4574/94: 49 (quarenta e nove) dias na Procuradoria Regional e 142 (cento e quarenta e 
dois) dias aguardando distribuição; RO- 4498/94 (extraordinária): 66 (sessenta e seis) dias com o relator, 
55 (cinqüenta e cinco) dias com o revisor e 42 (quarenta e dois) dias na Procuradoria Regional; R0-
3890/94: 131 (cento e trinta e um) dias aguardando distribuição e 5.9 (cinqüenta e nove) dias na 
Procuradoria Regional; RO- 5023/94 (extraordinária): 58 (cinqüenta e oito) dias aguatdando autuação, 
62 (sessenta e dois dias) com o relator e 59 (cinqüenta e nove) dias com o revisor; RO- 4611/94 
(extraordinária): 65 (sessenta e cinco) dias com o relator, 63 (sessenta e três) dias com o revisor e 67 
(sessenta e sete) dias aguardando autuação; RO- 2293í94 (extraordinária): 117 (cento e dezessete) dias 
com o relator, 68 (sessenta e o.ito) dias aguardando distribuição, 63 (sessenta e três) dias na Procuradoria 
Recgipl}aJ .e ~? (qruvcnta e ~inco) dias na autuação; RO- 4474/94 (extraordinária): 64 (sessenta e quatro) 

dias com o relator, 55 (cinqucnta e cinco) dias com o revisor, 73 (setenta e tres) (b8s aguaroancto 
autuação e 42 (quarenta e dois) dias na Proeuradoria Regional; RO- 4480/94 (extraordinária): 71 (setenta 
e1lffi) dias com o relator, 50 (cinqüenta) dias com o revisor, 73 (setenta e três) dias aguardando autuação 
e 42 "(quarenta e dois) dias na Procuradoria Regional; RO- 782/93 (extraordinária): 112 (cento e doze) 
dias com o relator, 294 ( dui.entos e noventa e quatro) dias aguardando distribuição e 490 (quatrocentos e 
noventa) dias nil Procuradoria Regional, sendo que 360 (trezentos e sessenta) dias aguardando 
distribuição e 130 (cento e trinta) dias com o procurador, RO- 1117/93 (extraordinária): 161 (cento e 
sessenta e um) dias com o relator, 363 (trezentos e sessenta e três) dias na Procuradoria Regional e 88 
(oitenta e oito) dias aguardando distribuição; R0-18/94 (extraordinária): 75 (setenta e cinco) dias com o 
relator, 65 (sessenta e cinco) dias com o revisor, 89 (oitenta e nove) dias aguardando distribuição e 147 
(cento e quarenta e sete) dias na ProcUradoria Regional; R().. 361/93 (extraordinária): 138 (cento e trinta 
e oito) dias com o relator, 61 (sessenta e um) dias aguardando distribuição e 511 (quinhentos e onze) dias 
na Procuradoria Regional; RO- 728/93 (extraordinária): 214 (duzentos e quatorze) dias com o relator, 81 

(oitenta e um) dias aguardando distribuição e 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias na Procuradoria 
Regional; R0-5084/93 (extraordinária): 144(cento e quarenta e quatro) dias com o rel8tor, 117 (cento e 
dezessete) dias aguardando distribuição e 189 (cento e oitenta e nove) dias na Procuradoria Regional; 
AP-156/94: 174 (cento e setenta e quatro) dias com o relator e 58 (cinqüenta e oito) dias aguardando 
autuaçio; RO- 529/94. (extraordinária): 133 (cento e trinta e três) dias com o relator, 117 (cento e 
dc2lCsacte) dias aguardando distribuição e 98 (noventa e oito) dias na Procuradoria Regional; RO- 119/93 
(extraordinária): 47 (quarenta e sete) dias . com o relator, 220 (duzentos e vinte) dias com o revisor, 
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81 (oitcuta c um) diaa aguardando distribuiÇão c 441 (quatroc:cntos c quarenta c um) dias na Pnx:uradoria 
hgioual; RO- 3272194 (extraordinária): 63 (IICIIIICnta c tres) dias com o relator, 45 (quarenta c cinc::o) 
dias com o revisor c 89 (oitenta c JKM:) dias aguardando distribuiçlo; RO- 2266194 (extraordinária): 59 
(c:inqOcnta e nóvc) dias c::om o relator, 49 (quarenta c novt:) dias com o'rcvisor, 124 (cento c vinte e 
quatro) dias aguanlando · distribuiçllo e 42 (quarenta e dois) dias aguardando autuação; RO- 920194 
(extraordinária): 48 (quan:nta e oito) dias com o relator, 145 (cento c quarenta c cinco) diaa com o revisor 
c 81 {oitenta c um) dias aguardando distribuição; RO- 2180/94 (extraordinária): 82 (o_itenta c dois) dias 
aguardando distribuiçllo; RO- 883/94 (extraordinária): 81 (oitl:nta c um) dias aguatdando distribuição c 
106 (cento c acis) dia'! com o revi119r; RO- 4195/94: 131 (cento c trinta c um) dias aguardando 
distribuiçlo, 56 (cinqtk:nta c acis) dias na Procuradoria Regional c 53 (cinqüenta c tres) dias aguardando 
autuação; R0-1752193 (c:xtraordinária}: 179 (cento c actcnta c novt:) dias com o relator, 301 (trc:zcntos c 
um) dias na Procuradoria Regional c 81 (oitcuta c um) dias aguardando distribuição; RO- 1735/94 
· (c:xtraordinária): 81 (oitenta c um) dias com o relator, 96 (noventa c acis} dias aguardando distribuição c 
63 (8Cii8Cnta c tres) dias na Procuradoria Regional; AI- 106/94: 58 (cinqüenta c oito) dias com o relator, 
48 (quarenta c oito) dias aguardando distrib~çlo c 46 (quarenta c acis) dias aguardando autuaçlo; AI-
89194: 52 (cinqOcnta c dois) dias· com o relator, 61 (IICSIICnta c um) dias aguardando distribuiçlo c 50 
(cinqüenta) dias aguardando autuaçio; R()o. 1539/94: . 81 (oitenta c um) dias com o relator, ?6 (novt:nta 
·c seis) dias aguardando distribuição c 77 ( setenta c sete) dias na Procuradoria Regional; RO- 4180/93: 
91 (novt:nta c um) dias com o relator, 97 (noventa c sete) dias aguardando distribuiçlo c 20~ (duzentos c 
tres) diás na Procuradoria Regional; R0-150_1/94 (cxtriiQtdioária): 87 (oitenta c sete) dias com o relator, 
93 (noventa c tres) dias aguardando. distribuição c 77 (sctenta c sete) dias~ Procuradoria Regional; R0-
777/93 (c:xtraordinária): 86 (oitenta c ·seis) dias com o relator c 490 ( quatrocentos c noventa) dias na 
Procuradoria.Rcgional, ·sendo 374 (trezentos c actenta c quatro) dias aguardando distribuiçio c 116 
(.-c deu 118Cia) ... . CIOIB o procurador; RO- 7619/92 (cxtraordiDária): 236 (duzentos c trinta c seis) 
dias com o relator, 81 (oitenta c um) dias aguardalldo distribuição c 497 (quatroc:ciltos c novt:nta c actc) 
dias na Procuradoria Rcgiooal, sendo 486 (quatrocentos c oitenta c seis) dias aguardando distribuiçio c 
11 (OD7JC) dias.com o proçurador; . RO- 6819/92: 152 (cento c cinqüenta e dois) dias com o relator, 117 
(Ccato c cbJcMctc) dias aguardando distribuição c 289 (duzentos c oitenta c JKM:) dias na Procuradoria 
Rcgiooal, .!JCDdo 286 (duzentos c oitcna c acis) dias aguardando distribuiçio c 3 (tres) dias com o 
pmçw:ador; RO- 5340192 (extraordinária): 260 (cbm:ntos c IICIIIICnta) dias com o relator c 602 (acisccntos 
e dois) dias na Proc1U'IIdoria Regional, acndo 496 (quatrocentos e noventa c acis) dias aguardando 
distribuiçio c 106 (cento c acis) dias como procurador. ~ TIJBMA: R0-2575/93 (extraordinária): 115 
(cento e quinze) dias com o relator, 69 (SCSIICnta e novt:) dias com o revisor c 259 (duzentos c cinqüenta e 
nove) dias na Procuradoria Regional; RO- 1110/94 (cxtraonlinária): 133 (cento c trinta c tres) dias com 
o relator, 103 (cento c tres) dias aguardando distribuição c ·67 (sesscnfa e sete) dias na Procuradoria 
Regional; RO- 74194 (extraordinária): 110 (cento c dez) dias aguardando distribuição c 126 (cento c 
vinte c acis) dias i1a Procuradoria Regional; ·RO- 4313194 (extraordinária): 42 (quarenta c dois) dias com 
o relator, 87 (oitenta c sete) dias com o revisor, 50 (cinqüenta) dias aguardando autuação c 61 (11C88CD.ta c 
um) dias aguardando diatribuiçlo; RO- 202/93 · (c:xtraordinária): 73 (setenta c tres) dias aguârdaado 
distribuiçlo c S2S (quinhentos c vinte c cinco) dias na . Procuradoria Regional; RO- 132/93 
(extraordinária): 81 (oitenta c um) dias com o relator, 124 (cento c vinte c quatro) _diai; aguanlando 
distribuição · c 469 (qu8troccntos e llCIKDta c nove) dias na Procuradoria RcgiQÚl; RO- 2839/94 
(eXtraordinária): 73 (actcnta c tres) dias com o relator, 46 (quarenta e acis) dias aguardendo autuaçio, 7S 
(setenta c cinco) dias aguaniaollo distribuição c 35 (trinta c cinco) dias na .eroc.uradoria Regional; R0-
~!;20/94 (extraordinária): 35 (trinta c cinco) dias aguardando ~lo_..r 75 (actcnta c cinco) dias 
a!1.Wfdando distribuiçM, J8 (trinta c oito) dias Cvãi:l o r.;lator e 35 (trin,ta e cinco) dias na Procuradoú a 
RegiOnal, RO- 4).7/'YJ teA.traordinária): 50 (cinqüenta) dias com.o ~r, 117 lcento e dezessete) dias 
aguardando distribuição e 455 (quatrocentos e cinqüenta c cinco) dias na Procuradoria Regional; R0-
3855194 (c:xtraordinária): 57 (cinqüenta e sete} dias com o I'Clator, 49 (quarenta c now) dias aguardando 
autuaçio, 30 (trinta) dias aguardando distribuição c 56 (cinqüenta c seis) dias na Procuradoria Rcgioual; 
RO- 89/94 (cmttaordinária): 103 (cento c tres) dias ~ distribuição c 133 (cento c trinta c tres) 
dias na ProcUradoria Regional; R().; 1692/93: .XS .(oitenta c oito) dias aguardando distribuiçio c 270 
{duzentos e actcnta) dias na Procuradoria Rcgiooal; RO- 4473/94 (extraordinária): 46 (quarenta e acis) 
dias com o relator, 46 (quarenta c seis) ·dias aguardando · autuação, 30 {trinta) dias aguardando 

distribuiçio\ c 42 (quarenta c dois) dia&' na Procuradoria Regional; RO- 3404/94 (extraordinária): 74 
(setenta c quatro) dias aguardanski .atituação, 52 (cinqücbt'a e dois) dias aguardaodo distribuiçlo, 46 
(quarenta c acis) dias com o re}atór c 49 (quarenta c nove) dias na Procuradoria Regia~; RO- 3411/94 
(extraordinária) : 74"_(1Ctcntac ,qtJatlo} dias ,aguatdando autuaçlo, 52 (cinqacnta c dois) dias aguardando 
distribuição, 67 (acsacnta c ·~tC) dias cotil o revisor c 49 (quarenta c nove) dias ra Procuradoria Regional; 

RO- 3619/94 (CXÚ"!'Prdinária): 59 (cinqüenta c novt:) dias aguardando autuaçlo, 38 (trinta c oito) dias 
aguardando distribuiçllo, 126 (cento e vinte c acis) cijas com o relator c 56 (cinqüenta c &eis) dias na 
Ptocuradoria.Rcgioftal; R().. 1012194 (extraonlinúia): 91 (noventa c um) dias coli1 o relator, ·103 (cento 
e tres) dias aguardando distribuiçlo c 94 (DQVcnta !=quatro) dias na ~úradoria Regional; RO- 894/94 
{extraordinária): _260 (duzentos c IICIIIICI1ta) dia~~ com o relator e "81 (oitenta e um) dias aguardando 
distribuiçlo; . RO- 2188/93 (cxtmonlinária): 151 (cento e cinqüenta e um). dias com o relator e 336 
(~ntos c trinta c acis) dias. na Procuradoria Regional. acodo 117 (cento c dczcasctc) dias aguaRiando 
distribuiçio c 74 (actcnta c quatro) dias com o procurador. · ~ TURMA: · RO- 297194 (cxtraotdinária): 
41 (quarenta c tim) dias cOJ:n o relator, 131 (cento c trinta c um) dias aguardando distribuiçio c 91 
(noventa c um) dias na Procuradoria Regional; RO- 4942/93 (extraordinária): 48 (quarenta c oito)" dias 
com o relator, 131 (cento e trinta e um) dias aguardando distribuição e 182 (cento c oitenta e dois) dias na 
Procuradoria Regional; 'RO- 2711194 (extraordinária): 70 (actcnta) dias com o relator, 58 (cinqüenta c 
oito) dias aguardando distribuição c 56 (cinqüenta c &eis) dias na Procuradoria Regional; Ro- 40504 
(extraordináriã): 138 (cento.c trinta e oito) dias com o relator c 68 (acsscnta é oito) dias com o revisor;
RO- 1420/94 (eXtraordinária): 144 (cento c quarenta c quatro) dias com o relator c 80 (oitcnta) diaa-Bom 
o revisor; R().. 1307/93 (extraordinária): 72 (actcnta c dois) dias com o relator, l45 (ccot.o J-~ta c 
cinco) dias com o revisor, 81 (oitenta c um) dias aguardando distribuiçio c 322 (~c Vi!*~ dois) 
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dias na Procuradoria Regional, sendo 314 (trezentos e quatom:) dias aguardando diitribuiçlo e 8 (oito) 
dias com o procurador; RO- 3606/94 (extraordinária): 72 (setenta e dois) ~"00111 o 11elator; 72 (setenta 
e dois) dias aguardando distribuição, 57 (cinqüenta e sete) dias agu.ardando'autuaçlo e 37 (trinta c sete) 
dias na Procuradoria Regional; R O- 5121/93 (extraordinária): 87 ( oítetfta e sete) dias com o n:lator e 189 
(ceil.tó'e óitenta c nove diu)1'ia Procuradoria Regi.-!; RO- ~94 (extraordinária): 49 (quan:nta e 
nove) dias com o .n:lator, 50 (cinqüenta) dias com o rcvillôr, f30 (cento e trinta) dias aguardando 
distribuição c 91 .(JlOVCnta c um) dias na Procuradoria -Regional; RO- 5892/94 (extraordilWia): 70 
(setenta) dias com o n:lator; R().. 5333/94 (extraordinária): 130 (cento c trinta) dias aguardando 

distribuiçlo, 49 (quarwta e nove) dias com o n:lator c 91 (ll()Wnta e um) dias na Procuradoria Rcgioaal; 
RO- 2023/94 (extraordinária): 101 (cento c ·mn) dias com o n:lator e 140 {ocnto c 1 ata) cliu 

aguardando distribuiçlO; RO- 1255/93 (extraordinária): 208 (duzentos e oiao) cfiaa com o tdatdr c 339 
(uCzentos c trinta c nove) dias na Procuradoria Regional; RO- 2097/94 {extraordinária): 151 (CCDto e 
cinqüenta c um) dias como n:lator, 31 {trinta(: um) dias aguardando autuaçlo c 131 {cento e trinta e um) 
dias aguardando distribuiçlo; RO- 1216/94 (extraordinária): 151 {cento e cibqticnta ~um) dias com o 
n:lator, 61 (aCaacnta c um) dias aguardando distribuiçlo e 119 (cento c dezenove) diM na Procuradoria 
Regional, sendo 84 {oitenta c quatro) dias ~ distribuiçio c 35 (trinta c cinco) dias com o 
procurador; RO- 5813/93 (extraordinária): 151 (cento c cinqOcnta c um) • com o relator, 124 (ccato 
c vinte c quatro) dias · aguardando distribuiçio c 119 (cento c dc:ilcnovc) dias na Procuradoria RcgioaiJ, 
sendo 81 (oitenta c um) dias aguardando distribuiçlo c 38 (trinta c oito) dias com o Procurador; R0-
2597194 (extraordinária): 151 (cento e cinqüenta e um) dias com o n:1ator c 117 (cento c dcze&acte) dias 
aguardando distribuiçlo; RO- 2900194 (~): 110 (ce~ c dez) dias COJ?l '? J:"C?lator, 53 
(cinqüenta c tres) dias aguardando autuaçlo; 59 (cinqacnta c nem:) dias aguardando distribuiçlo c 63 
(se88Cnta c tres) dias na Procuradoria Regional; RO- 765194 (extraordinária): 260 (duzlcntos c ICIICIIla) 
dias com o n:lator c 88 (oitenta c oito) dias aguardando distribuiçio. TRIBUNAL PLINO: DC- 06194: 
161 (cento c sessenta c um) dias com o n:lator; MC- 17194: 78 (setenta c oito) dias na Procuradoria 
Regional; DC- 17194: 63 (8C88Cnta c tres) dias na Sccn:taria do Tribunal Pk:no sem. &Ddamcnto, S6 
(cinqüenta e seis) dias na Procuradoria Regional, sendo .44 (quarenta c quatro) dias aguardaado 
distribuiçio c 12 (doze) dias com o procurador; AR- 20193: 45 (quarwta c cinco) dias na Procuracloria 
Regional; DC,; 30194: 35 {trinta c cinco) dias com. o ~lator c 73 {setenta c ~) dias na Procuradoria 
Regional, sendo 1 (mn) dia aguardando distribuiçio ~ 72 (setenta c dois) dias com o proc~ AR-
55/93: 150 (cento c cinqüenta ) dias aguardando pauta; AR- 63/93: 63 (sessenta c tres) dias com o 
n:lator; RO- 698190 (Incklente de InconatltudonaBdacle): 161 {cento c 8C88Cnta c ·mn) diM na 
Procuradoria Regional, sendo 156 (cento e cinqüenta c seis) dias aguardando distribuiçlo, 5 (ciuco) 
dias com o procurador, 26 (vinte" c seis) dias para a rcdaçlo do acórdlo c 43 (quarwta c tres) dias pua a 
sua publicação; RO- 1832/90 (Inddente de Incooatttndon~e): 305 (trc~ntos c: cinco) cD1 
aguardando distribuição c 163 (cento c 8C88CDta c tres) . dias na Procuradoria ~ponal. 84. 
PBESIDiNciA: BECJJRSOS .D.1 REVISTA. No pcriodo n:lativo a 7 de jaaciro de 1994 a 31 de 
janeiro de 1995, acgundo dados cstatisticos fomccidos pelo TRT, foram recebidos pela Prcsidencia do 
Tribunal Regional 3411 (tres mil quatrocentos c oaze) l'CCUI'&OII de revista c dcapeçbacb 3409 (trea mil 
~c no~), ~ ~.~% {novmlta c nove virgula noventa c qU11bv por ccato) cb ..0. 
aubmctidos ao cnvo de admisatbilidade, BCDdo que, dos· procctiiK'& examinados em corrciçio. por 
amostragem, eles pcnnancceram na Pn:sidencia, em m6dia, 60 (sessenta) dia& 05. EXAME JIOS 
P~ssos. 9JITRAS IBREQJJLARIDADES,. Constatou-se em graudc parte dos ~ 
submetidos à corrctçjo nas 1•, za c 3" Turmas c no Tnl?unal Pleno o dcscumpricmcnto, pelas l'CipCCtivM 
Sccn:tarias, do ~vunento n° 1181 do TS~, na parte n:fcrcnte à obrigatoriedade da apoaiçlo do dia da 
semana nas certidões e termos constantes dos autos. Em ~ dos procc8aol, cmbom em IDCIIDI' 
intensidade, verificou-se ':! ausencia ~ rubrica do funcionário~~ pela inutili:zaÇio das folhll em 
b~, conforme ~nmna o Provimento n~ 3nS. 06- DISTBIB~O. Segundo cWoa cstatilltiGol 
fornecidos pelo Serviço Competente, constatou-ae que, ao longo do ano de 1994, foam rcccbidoa no 
TRT da 1()1' Rcgiio 14. 735 (quatom: mil setecentos e triõta e cinco) procCIIOI c dialribuidoe 11. 508 
(0112lC mil Q11in~M:ntos e oi~) procctliJoll, havendo ~ ~ ~ de 4. 482 (quatm mil 
quatrocentos c oitenta e do1_11) ~ aguardando distribuiçlo, os quus, ~ aoa procc:.oa que 
deram entrada nomes de Jancuo, pcrfaZicm mn total de 4. 816 (quatro mil odocc:Dfoa c .dezcllcia) 
procei80S. Por outro lado, acndo de 12 (clam) procc8808 semanais a distiibuiçio doa Ex.- Sn. Juba. 
cstima-llc para o fmal dcatc cxcrcicio, caao o critério de distribuiçlo nlo se ·modifique, um rcsfduo de 
procc8808 que dificultara a pronta cntn:ga da pl'Citaçlo jurisdicional 07-: CQBBEG~ 
REGIONAL. De acordo com as infomiaçõcs pn:lltadas pela Sccn:taria da Corregedoria RcãiODilífDO 
período corrcicionado foram rcccbidos 21 (vinte c um) P~dos CorrciciO.W., 22 (vintc.c dois) Pcdidoa 
de Providencias Correicionais c ~ ·(scis) Reprcacntaç&s Corrcicioliais, perfazendo um total de 49 
(quarenta c nove) ~ntes correicionais, dos quais foram solucionados 44 (quarenta c quatro), 
portanto, 89,791'AI (Oitenta c nove Virgula setenta c nove por cento) • .Apurou:.se, ainda, que, durao1l: o 1110 
de 1994, todas as Juntas de Conciliaçio c Julgamento instaladas no Distrito Fcdci:al f~ inspcciODIIdM 
pelo Ex. - Juiz Pn:sidente do TRT, além da Junta de Coticiliaçlo c ~ de Araguaína - TO. 
Relativamente ao ano de 1995, foram IIIJbmctidas à corrciçlo, até o ~ 9 (nove) JWW. ele 
Conciliaçio c Julgamento, todas do' Distrito Fcdcml, Cabendo, dc8tc modo, o rcgi&tto do cacorrcilo 
cumprimento, pelo JUÍ7. Corregedor do TRT. , da atividade fiacalizadoia. 08- lROCURADOBJA 
BEG~ONAL. Do total de 102 (cento c _dois) autos escOlhidos, por IIIDOiltragcm, c cxamiDadoB em 
corrctçio, em 79 (setenta c nove) deles verificou-ac cxccsao de prazó, seja aguardando distribuiçlo.ICja 
em poder do procurador para cmissio de parecer. Constatou-se, ainda, que alguns dos proccta~ 
pennancceram na Procuradoria Regional pqr ·mais de 500 dias, coqm>mctcndo, assiin, a ncccaa6ria 
celeridade proccsaua1. Q9- CONSJDIRACOES GERAIS I RICOMENDAÇÕES. . Considmp"n a 
intenção da Corregedoria-Geral de ~laborar com o Tribunal c íeU8 Juizes, de modo a posa.ibilitar maior 
agilidade nos procC810S c proporcionar melhor as&istencia aos jurilldicio~O o e·"c"aao de 
prazo em que prpce8ROs estio, para exame, em podet: de r6lalor c ~isor, prinl.;ipahner.te os rcicn=utca ài; 
distribuições cxtraordinlriM rr.:-.ii7.adas em Ju!Lo e setembro de 1994; coru;iJs:, ande a inc;ciatencia de 
fixação de prazo para liberação destas distribuições extraordinárias, conforme n:solução administrativa do 
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TRT da 1ri' RcgÍio; considerando que a dclol'Íga para o exame dos autos tem cauSado enorme pmjuízo 
para os jurisdicionados, autorizaado, assiril, a intervcn~ corregedora; considerando o grande número de 
processos ~do distribuição; considerando irregularidades eru:ontradas na formação do p~; 
recomenda-se: 1 ·- que os processos ora em poder dos Ex.._ Srs. Juizes, decormntes das distribuiç6ca de 
junho e setembro de 1994, sejam resolvidos coma maior brevidade, a fim de se resguardar o interc.c 
dos jurisdicionados; 2 ~ a elevação do número de processos a serem distribuidos aos Ex.- Sm. J1Ú2lcl, a 
fliD de eliminar o atual residuo~ valendo lembrar que esta recomendação foi deixada pelo Ex.- Sr. 
Ministro José Ajuricaba da Costa c Silva, em correiçio realizada em 1991 c renovada em 1992; 3- acja 
estabelecida a obrigatonedadc de o servidor responsável uela inutilização das folhas em branco apor a -
rubrica, conforme o pn>vimcnto n° 3n5 da CGIT; 4- seja registrado o dia da semana DaS ccrtidOca c 
termos constantes nos autos.. cumprindo o Provimento n° l/81 da CGJT; 5 - BCja: repetido, DaS~ 
e rubricas, o nome do signatário e/ou indicação da respectiva função, com eatimbo ou -em IDIIIlUIC!Íto em 
letra de imprensa, consoante o Provimento n° 2164 da CGIT; c 6 - seja observado o limitC de 200 
(duzentas) páginas em cada volwDc-, de aeordo com o provimento D0 2/81. 10- CONSID::áçOg 
EINAIS..;. Cumpre-se registrar a exação no cumprimento de pazgs pelo Ex.- ScQbor Juiz aro 
PENA JúNIOR, cujo trabalho, conforme Os procea101 de MJa ~. submetidos à c~ 6 . 
digno de elogios, que aqui, por dever de justiça, dc~se cMiügnados. Igualrefi:rencia se faz a respoilo 
da atividade do . Ex. mo Sr . . Dr. FERNANDO AMÉIUCO VEIGA DAMASCENO, no exercício a 
Presidência e · da Corregedoria deste Tribunal -n ·- · AGBADECJMENTQS: O Miniltro 
Corregedor-Geral expressa ICUS agradecimentos ao · :Ex.- Sr. Pl'CIÜdcntc do TRT, Dr. FERNANDO 
AMÉRICO VEIGA D.A,MASCENO, pela gentileza c cordialidadc coai. que o recebeu e a sua equipe • 
trabalho. Os agradecimcuros se estendem a tocb oa fiuwionários que, direta c indirctamcnt;J, 
contribuíram para a realizaçio dos trabalhos -córreicionais e, em particular, a Dr. • ADRIANE DA 
ROCHA CALLADO HENRIQUES~ Secretária-Geral da Prcsidencia, c a Dr" STELLA MARTHA 

BOITO ANGELINI, . Chefe de Gabinete da Pmsidencia,. . pela solicitude dispcusada. 12 -
ENCERRAMENTO. O encerramento desta corrciçlo foi feito em IICillo plenária do Tribubal Rcp.I 
do Trabalho da 10". ·Rcgiio, presidida pelo Juiz Presidc,nte FERNANDO AMÉRICO VEIGA 
DAMASCEN. O, realizada às 17 horas do dia 22 de fiwcn:iro de 1995, com ·a leitura da presente ~ p, 
depois de lida e achada-conforme," vai assinada pelo Ministro Corregcdnr-~ da Justiça do T~ 

. WAGNER PIMENTA, pelo Presidente do Tribunal Regional do_ "!'rtbalho da 10" Região, Juiz 
FERNANDO AMÉRICO VEIGA DAMASCENO, c pot nós, CARLA ISABELLE TEIXEIRA ALOISE 
DE FREITAS e VALÉRIOAUGUSTO FREITAS DO CARMO, Assc1101a &.. Corrcgcdoria-Gcnl. 
JU$tiça do Trabalho. Dada c passada nesta cidade de Brasilia-Distrito Fcdctal. Aos 22 dias de fcvcmiro • 
1995. . . 
MINISTRO WAGNER PIMENTA, Corregedor-Geral· da Justiça do .Trabalho; JUIZ 
FERNANDO AMl!:RIC-ü· VE-IGA · DAMASCENO.,· Pres.iKlente do· T~ibunal Regional 4ID 

Trabalho da lO 'i'- Região;. CARLA ISABELLE TEIXEIRA ALOISE DE FREITAS, As 
sessora da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; VALÉRIO .AUGUSTÕ 
FREITAS DO CARMO, Assessor da Corregedoria-Geral da Justiça do Traba 
lho. 
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