
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
CORREGEDORIA-GERAL 

ATA DA INSPEÇAO CORRECIONAL 
REALIZADA NA 41!- REGIAO 

Aos sete dias do mês de março de mil 
novecentos e setenta e oito, na cidade 
de Porto Alegre, Capital do Estado do 
Rio Grande do Sul, na praça Rui Bar
bosa, 57, instalou-se a Correição Perió
dica Ordinária no referido Tribunal. p· e
sentes os Exmos. Srs. Ministro Thelio 
da Costa Monteiro, Correegdor Geral da. 
Justiça do Trabalho, o MM. Juiz Dou~or 
Ivéscio Pacheco, Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da Quarta Reg·ião, 
acompanhado:: do Doutor Antonio Mo~et
ra, Secretário da Correged<lria Geral em 
exerc'cio e do Doutor Antonio Nino Alice, 
Secretário da Corregedoria Regional, ini
ciaram-se os trabalhos, tle confo"t'midad':? 
com o Edital publicado nos Diários da 
Justiça da União do dia- 13 de fevereiro 
de 1978, página 483, e Oficial do Estado 
do Rio Grande do Sul, do dia 21 dos mes
mos mês e ano. O aludido Edital foi afi
xado no local próprio, no Tribunal R-e
gional do Trabalho da Quarta Re~ião. 
Cumpridas as formalidades legais e regi
mentais, o Exmo. Sr. Ministro Co-rn~!Ze
dor foi, inicialmente, cientificado de que, 
em 1977, foram apresentada: 23 reclama
ções correicionais tendo sido soluciona
das 22, pendente. pois, cre decisão, apenas 
uma. Relativamente· a Correicões o·di
nárias em 1977 foram submetidas a ins
peção co:rn-eicional 19 Juntas de Concilia
ção e Julgamento, oportunidade em f:Ue 
proferiu o Exmo. Sr. Corergedor Re
gional 102 despachos. Deixaram de ser 
in~.pecionadas 4 Juntas cre Conciliaçã.o e 
Julgamento da Capital (5~ - 9~ - 11" -
e 131!-), bem como as de Novo Hambur-go, 
Cachoeira do Sul, Bagê, Bento Gonçal
ves, Cruz Alta, ljuí Livramento, Monte
negra, Santa Cruz r() Sul. Santa Maria, 
Santa Rosa, Santo Angelo, São Jerônimo, 
Taquara, Uruguaiana e Vacaria, em face 
de problemas de verba. A partir de abril 
do ano em curso serão inspecionadas re
feridas Juntas, sendo certo que, em mar
ço, já correicionada a 13•. Foram, igual
mente, inspecionadas, em 1977. .os 
Serviços de Distribuição das cidades ~e 
Pelotas e de São Leopoldo e os respe~tl
vos serviços de Distribuição de Custas e 
Emolumentos, restando, assim, o Serviço 
de Distribuição de Porto Alegre e o De
pósito Judicial da Região. Quanto a 
Provimento foram baixador, em 1977, 
quatro, e, em 1978, apenas um. cujas có
pias acompanham a presente Ata. Em 
1977 foram recebidos e despachados 2 .155 
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rec\lll'sos assim discriminados: Revista.s 
para o TST - 1. 709; Ordinários - 48; 
Agravos de Instrumento - 393; Extraor
dinários - 5, além de 41 Cartas de Sen• 
tença, não computadas naquele total. 
Prosseguindo, o Sr. Ministro Corregedor 
Geral passou a examinar os Livros Ofi
ciais do Tribunal, a seguir descritos: Li
vro de Distribuição de Processos em 
Geral, do qual consta: Recurso Ordiná
rios - 3. 951 - Agravos de Petição -
214: Agravos de Instrumento "- 87; Ho
mologações de Acordo - 209; Revisões 
de Di!sídio Coletivo - 54; Dissídios Co
letivos - 12; Ações Rescisórias - 19; 
Mandados de Segurança - 22; Embargos 
Declaratórios - 1~1; Conflito Negativo 
de Competência - 1; Agravo Regimental 
- 1; Matérias Administrativa - .2; Ar
guição de Inconstitucionalidade - 1; Di
versos Pleno - 1; Habeas Corpus - 1, 
tudo perfazendo o total de 4. 696 prores
sos. Livro de Posse dos Senhores Juízes 
- um volume. Livro de Posse dos Fun:
cionârios - "Livro 2" - um volume. 
Livro de Publicação de Acórdãos - três 
volumes, sob a Presidência do Dr. Juiz 
Semanário. Livro· de Registro de Atas 
das Sessões Ordinárias do Tribunal P!eno 
- um volume. Livro de Registro cre Atas 
das Sessões Extraordinárias ~ um vo
lume. Livros de Registro de Atas das 
Turmas - quatro volumes: dois volumes 
de cada Turma. Livro de Carga para 
Advogad'os - um volume, examinado a 
partir da última correição. Livros de 
Protocolo de Petições - oito volumes, 
examinad03 a partir da última correição. 
Livros de Protocolo de Processos - três 
volumes, examinados a partir da última 
oorreição, ensejo em que foram encerra
das as atividades do dia 7. Dando pros
seguimento aos trabalhos, no dia oito de 
'março o Exmo. Senhor Ministro Corre
gedor Geral procedeu ao exame dos valo
res relativos a Custas e Emolumentos, 
cujos livros consignam a seguinte ar: e
cadação, em 1977: em Porto Alegre fo
ram arrecadados, a título de custas, Cr$ 
4.422.020,83; e emolumentos, no valor de 
Cr$ 593.432,37, num montante, para a 
Capital, de CI$ 5. 015.453,20. No interior 
da Região foram arecadados, a · titulo de 
custas, Cr$ 2.639.674,94; ·a título de emo
lumentos, Cr$ 473.941,53, num total de .. 
Cr$ 3.113. 616,47. Destarte, a globallza
ção das cifras gerais acusa o exprersivo 
número de Cr$ 8.129. 069,67 (oito milhões 
cento e vinte e nove mil e sessenta e 
nove cruzeiros e sessenta e sete centa
vos). Os livros examinados encontram-
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se em perfeita ordem, sendo que em to
Cio.<: eles o Exmo. Senhor Ministro Cor
. regedor Geral apOs seu "visto••. Prosse
guj_ndo, õeetrminou o Exmo. Senhor Mi
nistro Corregedor Geral fossem apanha
dos, ao acaso, nos serviços Judiciários do 
Tribunal, 16 processos de natureza di
versa, para o fim de aferir-se a :r~~U1 "'
ridade da boa ordem e do cálculo dos 
prazos médios dos feitos em tramitação, 
observado o critério de amostragem. -
Atendendo à solicitação de S. Exa. fo
ram-lhe apresentados para exame dez 
Recur:os Ordinários: TRT 3.234 - 3.463 
- 3.565 - 3.701 - 3.808 - 3.814 -
3.956 - 3.957 - 3.977 e 3.988, todos de 
1977. Um Mandado de Segurança- TRT 
- MS - 2.056-77; Um Agravo dP. Ins
trumento - TR•T - AI - 4.442-77: Um 
Habeas Corpus - TRT - HC - 801-77; 
Um Dissídio Coletivo - RT DC-4794-77; 
Duas Revisões de Dissídio Coletivo -
TRT - RVDC-1. 777-77 e TR - RVDC 
4.198-77. Os feitos em questão acham-se 
em boa ordem, sendo de salientar-se que 
m; atos processuais constantes dos mes
mos qpresentam-se ele modo correto. -
Quanto aos prazos médios apurados. t.Pn
do em vista as limitações impostas pelo 
critério de amostragem, o único possivel 
em face das caracteristicas de que i:e 
revestem as correições, foram encontra
dos os seguintes índices: 1) prazo global, 
inclu:da a tramitacão na Douta Procu,.a
do.,..ia Regional: 147.87 dias: 2) prazo lí
quido no Tribunal Regional do Traba
lho, até a publicacão: 126,15 dias; 3) 
prazo liquido no Tribunal Roegiona1 do 
Trabalho. até o julgamento: 95.1 dias; 
4) prazo mPdio com o "Relator, até a dat.a 
do julgamento: 57,35 dias; 5) prazo mé
dio ~oi:n o Revisor: 8,75 dias; 6) pra·m 
médio com o Relator, após o julgamen
to, até a entrega da minuta do acórdão 
ao Serviço competente: 5,37 dias; 7) -
prazo médio de publicação do ~órdão: 
27,35 d'ias; 8) prazo médio na Procura
doria: 18,1 dias. O novo critério adotado, 
diverso do aplicado em 1976 para levan
tamento dos prazos médios, reflete me
lhor a produtividade do Tribunal. Em 
todos os processos objeto de exame o 
Exmo. Sr. Ministro Corregedor Geral 
apôs seu "visto.'' Prosseguindo nas ati
vidades correicionais do dia 8, o Exmo. 
Senhor Ministro Corregedor Geral pas
sou a examinar a produtividade do Tri
bunal no ano de 1977: o Tribunal Pleno 
realizou 84 sessões: 45 ordinárias, 37 ex
traordinárias e 2 em Conselho. Recebeu 
328 processos, aos quais se soma:·am 30, 
resíduo de 1976, perfazendo um total de 
358, tendo julgado 332 proce.::sos e fican
do para 1978 um saldo de 26 processos. 
A 1 f!. Turma reecbeu 2. 223 processos, so
mando-se a estes 426, resíduo de 1976, 
num ttoal ele 2. 649 processos. Realizou 
49 sessões, nas quais decidiu 2.392 p. o
cesses, ficando um saldo pa'"a 1978 de 
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257 processos a julgar. A 2a Turma rece
beu 2 .166 processos, aos quais se soma
ram 384, resíduo de 1976, totalizando .... 
2. 550 processos. Realizou 46 sessões, de
cidindo 2.131 processos, ficando um sal
do de 419 processos a julgar, para 19'78. 
Concluindo: Pleno e Turmas receberam, 
em 1977, 5. 557 processos, apreciando no 
mesmo exercício 4.855; havendo, pois, um 
decréscimo de ·julgamento pelo Pleno da 
ordem de 27 processos, tendo em vista o 
ano de 1976. No que tange à.s Turmas, a 
1~ julgou, em 1977, 33 processos a menos, 
o mesmo acontecendo com a 21!- Turma, 
que julgou a menos 51, comparando-se 
com o erercfcio de 1976. Deve-se a que 
de !Produtivdade ao menor número de 
sessões (duas) realizadas. 
A Procuradoria Regional re.cebeu, em 
.19·77, 4 . '72'2 p:ocessos qu·e se .somaram ào 
resíduo do ano anterio:r, de 56i8 proces·
~(r . Fram emi·tidos 4. 690 pareceres, res
tando um saldo pa.ra 1978 de 600 proces
sos. Nesta data há apenas 485 processos 
pendentes de parecer. En;I virtude da 
h("l a a ... :ançada for:?.m !"nce--rados os tra
balhos do di·a 8. Reiniciando-os no dia 
9. às 9 h&as, o Exmo. Sr. Ministro Cor
r<"ge.Cor Geral passou, inEcalmente, a fa
zer as recomendações que se .se.guem: 1) 
Se~a.m c~"rtificaflas no."' autos dos P'"O
cesos: a) data da remessa do acórdão 
à Imprem:a Oficial; b) data da entvega. 
1io p'"oce."'so ao Juiz prolator do acórdãn; 
c) dat.a da <lev·o·lucão do processo pelo 
prolatador do acórdão ao Setor compe
tente. 2) Da realização da Audiência de 
Distribuição seja dada ci.fulc1a à O~B -
Se~ão do Estado do Rio Grande do Sul, 
para quem ass:m o dcse~ando, se faça 
-e:oresent.ar através de advogado indica
do. 3) · Que os recursos envolvendo en
tirad'e"'. ile Direito Público .c:e~am autua
~os como Reme."sa ex of/icio, a invés de 
:R ecurm ex o ffici'o . 4' Que passem a ser 
autuados como Conflitos de Competên
cia oc: pr('lce5so~ que v.Sm sendo -autua
co-; como Conflitos de Jurisdição. 5) S-eja 
ex:J·-o·dtdo P:"v·menfo nelo Ilustre Pi·e
.c::~,nte do Tribunal Rf·!?.'ional -do Traba
lho da 41!- Re~iã.o dete ... minando aos Juí-
7f's <:!·a Primei ;·a In~tã .nci a a fiel ob~er
v~nria do d;sposto no art. 842 da Con
f.O~ida~ão da:s Leis do Trabalho . Em 
('corrPn·rlo a hipt1tP.<:::e p"'eviRb no texto 
}oP.rra1, ~>om"nte sr.iam an.oxada"' a.~ T"'cla
mações, escritas ou verbais, a requeri.
J'1ento da Junta. dando-re ao processo 
nm n1Jmero ap·enas, salvo se .1á autuados 
em separado. 6) S<"-jam realizadas a.s 
correkó".~ qne deixa:am de ser fe!tas, 
corno determina a_ lei, pelo menos uma. 
vez p0r ano. p ... ovide,.,c;ando o p~c:-L1en
t"-' r.o Tribunal a vPrba necesslá-1a, iunto 
~. quem de direito Dando continuidade 
aos trabalnos, às 14,00 roras o Exmo. Sr. 
J'l. ~~';n ~t""o Co"Tegedor n~ral . acompanha
fio r.r, ,..v.rn0 ~... .ru;'1. "P ... .n.r:.ident~ ~o T,.i_ 
bunal Regional do Trabalho da 4• Região, 
D,.. TvPscio ?a-rhec-n, e dg, Di.,.etora ~
ral da sec:etaria, D. Margarida Moraes 
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!Nascimento, visitou várias dependências 
do Tribunal em -cuja oportunidade ve
rif·cou o funcionamento daqueles Servi
ço.c; nelas in.<talados . O Sr . Ministro 
Corregedor Geral, convidado pelo Exmo. 
Sr. Presidente do Tribunal, a.ssistiu à 
audiência de distribl,lição de pro~os 
aos ilustres J"uízes, verificando sua se~ 
riedade, 1: sura, a forma escorrei ta com 
que é realizada. Designada a sessão de 
encerramento perante o Tribunal Pleno 
para às 11,00 horas, determinou o Exmo. 
Sr. Ministro Corregedo!' Geral constasse 
da presente ata a~ ~-eguintes consklera
ções: "·~ta é a última correição perió
dica ordinária que realiza neste Eg. Tri~ 
bunal, ~a qualidade de Corregedor Geral 
da Just ça do Trabalho. Quando da pri
mei:·a, ano passado, tive oportunidade de 
constatar a excelênc5a dos encargos que 
lhe são afetos, à altura dos demais Tri
bunais Regionais que integram a Justiça 
do Trabalho. Se o elevado prestígio e 
alto conceito de que goz:t · a instituição 
depender de$te Col. Tri,bu 1al, estou ce-r
to de que tais pred'cados estarão ple~ 
namente assegurados graças, sem dúvi
da,· ao esforço continuado das adminis
tr•ações passadas. à atuação dos seus ilus
tres Juizes, à cojaboração inesti.miá'Vlel do 
Min1stério Público do Trabalho, da no
bre classe dos advogados e à dedicação 
de seú corpo de servidores. Que pro.c;siga 
este Eg. Tribunal, em ~ua magnífica 
obra, distr'buindo aos seus jurisdlciona~ 
dos a almejada justiça no sentido da am
btcionada paz social. Como oonsequên
cia, . o reconhecimento de quantos dele 
,se .~ocor-:-em. a.c: merecidas homenagens de 
que são credores seus Nobres Membros 
extensivas, particuia·mente, ao seu emi
nente Presidente, Dr. Ivés·~io Pacheco, 
a. quem felicito pelo êxito d.e sua proffcua 
admtn'stração." Determinou, finalmente, 
f~ . a..~inalada, Co!;llO registro especial, 
a ef1c·ente c~laboraçao em.p::-estada à rea
li?"1lc~o df>-sta coTTeiçã.o ne1os :::e!nlintes 
servidores: Dr. Antonio Nino Alice, se
cretário da Corre1=1:edo!'~a R~ional· Dr . 
• Toão Cha~as Surreaux, Secret-á:io Ge .. al 
da Presidência .em exercicio: D. Mar
ga.,..ida Mo aes Nascimento, Diretora Qe .. 
r~l da Secretar1a; Dr. Mário Junquei':'a., 
Secretário do Tribunal; Sérgio Alexan
dre Almeida, Di-retor da Contadoria Ju
dic~á-ia; A!'y Flol'ên~io Medeiros dos 
Santos, no exercf.~:o da Diretoria do Ser
viço de Im.pre-n:a e Relaçõe.s Públicas; 
!rrene Comparsi, Diretora Substituta do 
Serviço e Cadastramento Processual; 
R.uth Fara.co Mallmann, Técnico Judi
ciã-io A; Odila Missel, Técnico Judidá
rio A, Heloisa Maillaender, Técn:co Ju
àiciár~o B; Túlia Martins Mies Gomes, 
'l.~écnioo Judiciário B; Jone Resmini, Téc
nico Judiciár:o C; Fernando Bastos, Di
retor dos Ser~ços Auxiliare-.~; Nair Pi!'es 
CP~e:-o, A tenf'!ente Judidá .. io C; Eu
sébio Marcos da Silva, motorista; Auri
íB a~.i.l Ramires, Agente de Portar: a., · e 
GlasphYl'a Monteiro Piffero, Técnico Ju-
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ciciãrio B. Concluindo, determJnou o 
'Eximo. Sr. Ministro Corregeõor~Geral 
fosse encerrada a presente Ata, a qual 
e:m, Anton··o Moreira, Secretário da Cor
re?-"edoria· Geral em exercício, subscrevi, 
litdO as..<1nada pelo Ex:mo. Sr. Ministro 
TheHo da. Costa MonW.iro, pelo DID. J'uiz 
P~esidente do T.,..ibunal Regional do Tra
balho da. Quarta Região, Dr. Ivêscio Pa
c'heco, e pP.lo Secretár'o da Corregedo-ria 
~e,...tPnRl. Dr. Ant~..,jo Nino Alice. lJQda 
e pa.sada nesta cidade ~e Porto Ale~e. 
aos nove dias do mês df' março do ano 
de mH novecentos e setenta e oito. Em 
tP-mpo: Até a. presente fla.ta não foi wpre
sentada qualquer re~lamação correicio
na! por par~s. a.dvogado.c: ou entidades 
sindicais. - Ministro Tltélio da Costa. 
~ronteiro, Corregedor Geral da Justiça 
elo Trabalho - Ivéscfo Pacheco, Presi
.dP'"te e Cor~eg~or ~o 'llRT da 4' Re
gião ·- Antonio Moreira., Secretário 
õ::t Co,.ege~oria (",.eral, em exercfcto -
Antonio Nino Alice, Secretário da COr
r~doria Regional 
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