
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
CORREGEDORIA GERAL 

ATA DA CORREIÇÃO PERIODICA ORDINA
RIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIO
NAL DO TRABALHO DA QUARTA RE
GIÃO 

Aos oito (8) dias do mês de março do ano 
de mil novecentos e oitenta e dois (1982), 
na cidade de Porto Alegre, Capital do Esta
do do Rio Grande do Sul, na sede do Tribu
nal Regional do Trabalho da. Quarta Região, 
à Praça Ruy Barbosa, 57, às dez O 0:00) ho
ras, foi instalada a correição periódica ordi
nária a que se procedeu na referida Corte. 
1. Abrindo os trabalhos, o Excelentíssimo 
Senhor Ministro Marco Aurélio Prates de 
Macedo, Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho, secretariado pelo Dr. Eurico Cruz 
Neto, e presentes o Excelentíssimo Se
nhor Juiz Dr. Ermes Pedro Pedrassani, Juiz 
Presidente do Tribunal Regional do Traba
lho da 4~ Região, o Excelêntíssimo Senhor 
Juiz Dr. João Antonio G. Pereira Leite, Juiz 
Vice-Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da _4~ Região no Exercício da Cor
regedoria Regional, acompanhados do Dr. 
Mário Somensi, Secretário-Geral da Presi
dência e Dr. Anton1o Nino Alice, Secretário 
da Corregedoria do Tribunal Regional do 
Trabalho da 4~ Região, na. conformidade do 
Editai publicado no Diário Oficial da União, 
dt: 1-8 de fevereiro de 1982, pág. 1.026 e no 
Diário da Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul, de 19 de fevereiro de 1982, pág. 82, 
afixado no local próprio do Tribunal e notifi
cação expedida às dezoito (18) Federações 
de Sindicatos sediados em Porto Alegre, à 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do 
Rio Grande do Sul, visitou a Corregedoria 
Regional, cujas instalações verificou serem 
boas. Foi informado que a Corregedoria 
Regional, desde julho de 1981, data da as
sunção da atual administração, é exercida 
por S. Exa. Sr. Juiz Vice-Presidente, Dr. 
João Antonio G. Pereira Leite, em confor
midade com o disposto pelo art. 125 da Lei 
Complementar n~ 35, de 14 de março de 
1979, o qual vem desenvolvendo, em todos 
os seus níveis, uma intensa e profícua ati-

~ v idade correcional. O ·senhor Corregedor
Geral foi informado que no exercício de 
1982 foram inspecionadas vinte e cinco (25) 
das cinquenta (50) Junta de Condliação e 
Julgamento da Região e dois (2) Serviços 
de Distribuição dos Feitos, deixando de ser 
inspecionadas as quinze (15) Juntas de 
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Conciliação e Julgamento de Porto Alegre, 
as Juntas de Conciliação e Julgamento de 
Guaíba, Rio Grande, São. Jerônimo, 1? de 
Canoas, 1~ e 2~ Juntas de São Leopoldo, 1~ 
e 2~ Juntas de Pelotas e os Serviços de 
Distribuição dos Feitos de Canoas, São 
Leopoldo e Pelotas. Neste exercício já fo
ram inspecionadas cinco Juntas (1 ~ JCJ de 
Porto Alegre, a JCJ de Guaíba, 1? e 2~ Jun
tas de São Leopoldo e 1? JCJ de Canoas) e 
o Serviço de Distribuição de São Leopoldo. 
Nas inspeções correcionats realizadas em 
1981 foram examinados 3.802 processos, 
476 livros e sendo proferidos 1.667 despa
chos. Quando Vice-Presidente, o Juiz Dr. 
Clóvi::? Assumpção realizoU ,inspeções cor
recionais nas Juntas de carazinho, Erexim, 
Passo Fundo, tjur, Santo Ângelo, Santa Ro
sa, Cruz Alta e Santa Maria quando exami
nou 399 processos, 145 livros e proferiu 9 
despachos. O Juiz Vice-Presidente Dr. 
João Antonio G. Pereira Leite, exercendo a 
Corregedoria, realizou inspeções correcio
nais nas Juntas de Bento Gonçalves, Vaca
ria, TàqUara, P e· 2? Juntâs d~- ' Caxias do 
Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do· Sul, 
Bagé, Lajeado, 1 ~ e 2~ Juntas de Novo 
Hamburgo, Montenegro, Rosário do Sul, 
Uruguaiana e Sant'Ana do Livramento . e 
ainda no Serviço de Distribuição de Caxias 
do Sul e de Novo Hamburgo, quando exa · 
minou 3.404 processos, 331 livros e proferiu 
1.658 despachos. Foram recebidos e solu
cionados 24 pedidos de correição, sendo 
examinados 477 expedientes de precató
rios, e procedida a correição em 15 proces
sos arquivados. A Secretaria da Correge
doria prestoL,J informação em 109 exped!en~ 
tes, cumpriu ·.· as diligências decorrentes 
das inspeções correcionais, elaborou ex
pedientes para avaliação de produtividade 
dos Juizes. Realizou estudos preliminares 
para criação qe Juntas e de mais uma Tur
ma no Tribunal que serviram à elaboração 
pela Presidência do Tribunal de projetos 
de lei, que aprovados pelo Tribunal foram 
encaminhaoos ao Tribunal Superior do Tra
balho. O Presidente do Tribunal e Correge
dor concretizaram medida pioneira no sen
tido de tornar mais efetiva a prestação ju
risdicional trabalhista corn a instalação de 
um posto da Junta de Conoiliação e Julga
mento de Frederico · Westphalen, no Mu
nicípio de Três Passos. Foram baixados 6 
(seis) Provimentos (de n?s. 1 o: a 111-81 ). 
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Manteve a Corregedoria controle perma
nentes sobre a prestação jurisdicional, 
atraves dos Boletins Estatísticos e dos Bo
letins de Produção dos Srs. Juízes , de que. 
trata o art. 39 da Lei Orgânica da Magistra
tura. O Sr. Ministro Corregedor mandou 
consignar em ata que os juízes, a seguir 
relacionados se encontram com processos 
conclusos para sentença com prazo exce
dido, de acordo com dados estatísticos 
existentes ria Corregedoria Regional nesta 
data: Juízes Presidentes: Dr. Paulo Orval · 
Particheli Rodrigues, com 136 processos; 
Dr. Gelson Azevedo, com 18 processos, 
resíduo da Junta de Conciliação e Julga
mento de São Jerônimo, onde em três me
ses proferiu sentença em 186 processos; 
Ora. Magda Biavaschi Felizardo, com 7 pro
cessos; Dr. José Ferreira Prunes, com 29 
processos; Dr.. Luiz Fernando E. Barbosa, 
com 32 processos; Dr. Sebastião Messias, 
com 3 processos, Ora. Zurayde J. luaquim 
Leite, com 36 processos; Ora. Daisy Ramos 
Pinto, com 13 processos; Dr. André Avelino 
Ribeiro Neto, com 2 processos; e Juízes 
Substitutos: Ora. Maria Helena M. Sulz
bach, com 7 processos; D~a . Ana Luiza M. 
Heineck com 9 processos; Dr. Lúcio Sérgio 
Mascarenhas, com 1 O processos; Dr. Hugo 
Aurélio Klafek, com 28 processos; Dr. An
tonio Brasiliense Feijó, com 3 processos; 
Dr. Antonio Pisa, com 23 processos; Ora. 
Tânia Maciel de Oliveira Trindade, com 6 
processos; Ora. Silvia Maria Friedrich, com 
115 processos; Ora. Cleusa Regina Halfen, 
com 82 processos; Dr. Camilo Benigno Le
lis, com 26 processos; Dr. Ricardo Luiz Ta
vares Gehling, com 14 processos; e Dr. De
nis Marcelo Molarinho, com 4 porcessos . 
Deve ser esclareçido que os Juízes Substi
tutos têm respondido pela Presidência de 
várias Juntas, em alguns casos simultanea
mente, face às férias e licenças concedi
das aos respectivos titulares, o que dificul
ta a prolação de s-entenças com a devida 
pontualidade. E de se ressaltar que o Ex
mo. Sr. Juiz Corregedor-Regional' vem o fi
ciando aos Juízes de Primeira Instância, no 
sentido de que seja observado o prazo alu
dido no art . 189 do Código de Processo ci
vil. 2 . Presidênda do TribunaL Verificou o 
Sr. Corregedor; que a Presidência do Tri
bunal, vem se desincumbindo coin eficiên
cia e celeridade exemplares do- volumoso 
expediente judicial como o demonstram os 
dad·os a seguir arrolados: Foram despacha
dos 1.711 Recursos de Revista, dos quais 
924 recebidos e 787 denegados ; Agravos de 
Instrumento: despachados 1.090, sendo re
cebidos 567, 507 foram remetidos ao Colen
do Tribunal Superior do Trabalho e 16 fo-
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ram julgados prejudicados; foram despa
chadas 103 Cartas de Sentença, 65 Recur
sos Ordinários e 623 outros processos; pre
sidiu o Sr. Presidente 114 audiências de 
dissídios coletivos . Através do Serviço de 
Jurisprudência e Ementário são propicia
das aos Juízes da 4~ Regi-ªo condições ob
jetivas de se manterem a par da jurispru
dência, pois todos recebem a Revista do 
Tribunal que contém a matéria doutrinária 
e a jurisprudência SL!mulada- do Tribunal 
Superior do Trabalho . As Juntas recebem, 
pelo sistema de assinatura, o Ementário 
Trabalhista de Calheiros Bonfim e também 
a Revista Ltr, que publica, em todos os nú
meros, na íntegra, as decisões que lhe são 
encaminhadas. Tem procurado a Presi
dência, a cada ano reforçar o caráter de 
obra técnica de valor da Revista que edita. 
3. Arrecadação . No que tange é arrecada
ção de custas e emolumentos, tanto pelas 
cinquenta Juntas da Quarta Região, como 
peilos demais Serviços do Tribunal, teve 
ciência o Sr. Ministro Corregedor-Geral de 
que, no ano de mil novecentos e qitenta e 
um, foi arrecadada, a esses títu-los a impor
tância de Cr$ 79 .988. 72, com uma diferença 
a maior de Cr$ 42.072.042,72 sobre o 
exercício de 1980. Foram recolhidos ainda 
Cr$ 6.943.868,00 de Imposto de Renda na 
Fonte, sobre honorários. A arrecadação 
global foi de Cr$ 86.932.830,52. 4. Livros . Fo
ram 'vistoriados, a se{luir, os seguinte.s Li
vros : Livros de Protocolo e Petições , de· 
n?s 98 a 108; Livros de Protocolo de . Pro
cessos de n?s 28 a 33; Livro de Distribuição 
de · Ero.cessos; Livro Carga de Advogados·: 
Livro de Atas do Tribunal Pl.eno de 1981, 
dois volumes; Livro de Atas de Sessõe-s 
Ordinárias de 1982; Livro de Atas de Ses
sões Extraordinárias; Livro . de Atas das 
Sessões ém Conselho; Livro ' de Atas da 1 ~ 
Turma de 1981 ; Livro de Atas da 2~ Turma 
de 1981; Livro de Atas da 3~ Turma; Livro de 
Registro de Custas; Livro de Registro de 
Emolumentos; Livro de Registro de Impos
to de Renda Retido na Fonte, Livro de Pos
se de Juízes, Livro de Posse de Funcioná
rios e dois Livros de Precatórios . Vistos os 
livros , foram encerrados os Trabalhos do · 
dia oito de março. 5. Retomando as ativida
des no dia nove, o Sr. Corregedor-Geral 
solicitou, para exame e apuração dos pra
zos médios de tramitação -das reclamações 
pêlo sistema de amostragem, 20 processos 
a seguir relacionados : R0-4.970-81; R0-
5.'022-81; R0-5 .074-81; R0-5.101-81 R0-1.117-
81; R0-5.185-81; R0-5.245-81; R0-5 .247-81; 
R0-5.158-81: R0-5.193-81; R0-5.198-81; R0-
5.22281 ; R0-5.553-81; R0-5.664-81; R0-5.689-
81; R0-5.867-81; R0-5.932-81 e R0'-5.952-81. 
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Foram constatados os seguintes prazos 
médios: na Procuradoria Regional - 30, 4 
dias em poder do Sr. Juiz Relator - 15,3 
dias; em poder do Sr. Juiz Revisor- 12,5 
dias; aguardando pauta- 6.55 dias; prepa
ração e publ.icação de acórdãos - 42,55 
dias; prazo global - 171,5 dias, o resultou 
num prazo líquido de 122,4 dias, isto é, de
duzidos do prazo global os dias aguardan
do pauta e preparação e publicação de 
acórdãos. Em todos os processos o Minis
tro -Corregedor Geral após seu «Visto,» veri
ficando que os mesmos se acham em boa 
ordem. Em seguida foram encerrados os 
trabalhos do dia nove de março. 6. 
Retomando-os no dia dez, passou o Exmo. 
Sr. Corregedor Geral, a verificar a produti
vidade do Tribunal no exercício de mil no
vecentos e oitenta e um, quando lhe foram 
apresentados os processos recebidos no 
ano: 7374, incluídos o saldo do exercício 
anterior 325; considerando que em 1980 fo
ram recebidos 7049, houve um acréscimo 
de processos, ou seja, 4,41% em relação 

·àquele ano; processos· julgados - 6070, ou 
seja menos 1 O, 9% relativamente a 1980, em 
cujo exercício foram julgados 6734 proces
sos. Dos totais apresentados foram recebi
dos e julgados, respectivamente: dissídios 
coletivos - 304, incluídos remanescentes 
do ano anterior; mandados de segurança 
- 35 incluídos remanescentes; recursos 
ordinârios para o TRT. - 6568, incluídos 
388 remanescentes; recursos ordinários 
para o TST - 136; ação anulatória - 01; 
agravos regimentais- 03; cartas de ordem 
- 05; agravos de petição - 419, incluídos 
109 remanescentes; recursos administrati
vos -12; aÇões rescisórias- 46, incluídas 
15 remanescentes; remessas ex officío -
93; agravos de instrumento para o TST -
550; recursos de revista - 1805, admitidas 
977; agravos de instrumento 611, incluídos 
32 remanescentes; habeas corpus - 01; re
cursos extraordinários erri agravo de peti.:. 
ção - 04 . 7. A distribuição dos feitos aos 
Juizes é reálizada uma vez por semana, às 
quartas-feiras, cabendo a cada membro do 
Tribunal quinze (15) processos , .. em :;né.<;iia, ._ 
consoante orientação do TribunaL No-mo
mento o resíduo processual é de 462 feitos 
a serem distribuídos. 8. Verificou S. Exa. 
que ate a presente data não foi apresenta
da qualquer reclamação correcional, quer 
por pessoa física, quer por pessoa jurídica. 
9. Visitas e audiências. Durante a correi
ção, recebeu o Sr. Corregedor represen
tantes Classistas, Juízes e delegações, e 
visitou autoridades. No dia oito de março . 
recebeu o Presid~nte do Sindicato das Em
presas de Carga do Estado do Aio Grande 
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do Sul, Sr. Gastão Ai:ambuja Prudente, 
acompanhado do Consultor Jurídico da En
tidade, Dr. Uba.jara Sfoggia que lhe entre
garam memorial versando sobre decisões 
que vêm reconhecendo a existência de re
lação de emprego entre transportadores 
autônomos e as Empresas filiadas àquela· 
Federação. Registrada a mal'lifestação de 
inconformidade, o Sr. Corregedor enten
deu que, tratando-se de matéria que envql
ve o aperfeiçoamento de normas de direito 
do trabalho, a proposição somente será 
viável mediante processamento no âmbito 
do Poder Legislativo. Ainda no dia oito, vi
sitou o Sr. Ministro Corregedor Geral a As
sembléia Legislativa do Estado, sendo re
cebido pelo seu Presidente, deputado Ros
pide Neto; visitou a s~guir o Egrégio Tribu
nal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul. sendo recebido pelo seu Presidente, 
Desembargador Dr. Paulo Boeckel Velos
so. No dia 9, recebeu a visita do Juiz do 
Trabalho, Dr. Lorenço Otto Schorr, Presi
dente da 6? Junta de Conciliação e Julga
mento de Porto Alegre e Presidente da 
Amatra. No dia 10 recebeu a visita do Dr. 
Paulo Serra, representante da OAB junta 
ao Tribunal do Trabalho da 4? Região e visi
tou a Procuradoria Regional do Trabalho, 
onde foi recebido pelo Sr. Procurador Re
gional, Dr. _R~nato Goldschmidt. Recebeu, 
ainda, uma comissão formada pelos Presi
dentes das seguintes Federações de Em
pregados: Boaventura Rangel Monson -
Federação dos Empregados no Comércio; 
Mário José Provenzi - Federação Traba
lhadores nas Indústrias da Alimentação; 
Adão Mendes Jurak - Federação dos Tra.,. 
balhaodres na Construção e do Mobiliário-i 
Valdomiro Orso - Federação Trabalhado
res Indústria Metalúrgicas, Mecânicas e 
Material Elétrico; Edir Inácio da Silva- Fe
deração dos Tralhadores na Indústria do 
Vestuário; Nilo Tocheto - Federação dos 
Trabalhadores nos Transportes Rodoviá
rios; Alberto Alves - Federação Vestuário 
de Caxias do Sul e Olívio Nunes - Rodo
viários de Porto Alegre, que formulam su
gestões a respeito da residência de Juízes 
e celeridade das perícias. A propósito das 
sugestões recebidas, o Sr. Corregedor fará 
recomendações que constarão· nesta ata, 
contudo a propósito das referentes aos 
laudos periciais, mandou consignar em ata 
que o Exmo. Sr. Corregedor Regional, Dr. 
João Antonio G. Pereira Leite, como se vê 
das atas de correições que vem realizando, 
já tomou providências que vêm ao encon
tro da sugestão das Federações de Empre
gados, pois sistematicamente recomenda a 

· observância dos prazos para entrega d_os 
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laudos penc1a1s, e até determina que os. 
MMs. Juízes destituam e responsabilizem 
os peritos morosos ou relapsos. 10. R.eco
mendações e Determinações. O Sr. Corre
godor Geral mandou consignar recomenda
ção ao Excelentíssimo Senhor Corregedor 
Regional no sentido · de que seja oficiado 
aos Juízes de primeiro grau para que se 
abstenham de registrar protestos alheios. 
às lides, nas atas de audiência. Quanto à 
sugestão das Federações de Empregados, 
face à conveniência dos serviços, torna-se 
necessária a observância do artigo 35, V da 
Lei Complementar 35/79, quanto à residên
cia dos Juízes de primeira instância em sua 
jurisdição. 11. A seguir, o Ministro Correge
dor Geral mandou constar de ata as se
guintes considerações finais: estão em ·boa 
ordem os serviços do Tribunal, os dignos 
Juízes mantém um ritmo apreciável de jul~ 
gamentos, bastando salientar que o prazo 
médio de permanência de processo com o 
relator é apenas de 15,3 dias e de revisor 
12,5. Mantém, assim o TRT da 4~ Região, 
suas tradições de órgão integrado por ma
gistrados óe reconhecida cultura, cujos vo
tos têm enriquecido o direito pátrio, na ju
risprudência renomada que constróem a 
cada dia, enfrentando todos os óbices que 
se antepõem· a isso, como seja, principal
mente. a impossilidade de serem convoca
dos substitutos de Juízes togados. _O Cor
regedor fez questão de agradecer as genti
lezas de que foi alvo por parte do Presiden
te, Dr. Ermes Pedro Pedrossani, do Corre
gedor Regional e Juiz Vice-Presic1ente, Dr. 
João Antonio Guilhembernard Pere1ra Lei
te, bem como dos demais Juízes pela cor
dial acolhida, estendendo seus agradeci
mentos ao Dr. Mário Somensi, Secretário 
Geral da Presidência, Dr. Reny Darcy de 
Ol.iveira, Diretor Geral; Dr. Antonio Nino 
Alice, Secretário da Corregedoria. Regio
nal, que inclusive interrompeu suas férias 
para colaborar na correição, demonstrando 
grande eficiência e dedicação; Dr. Loreto . 
Mauro Anflor , Secretário. do Tribunal Pleno, 
aos Srs. Secretários de Turma e ao Dr. Car
los Godoy Gomes, Diretor da Secretaria Ju
diciária; Dr. Homero Maya D'Avila, Asses
sor de Imprensa e Relações Públicas, bem 
como aos funcionários da Corregedoria, 
Dra. Túlia Mies Gomes, Dra. Analusa_,Fon
seca da Cruz, Maria Monteiro Piffero e Car
los Alberto Rodrigues, pela e.ficiente cola
boração que lhe prestaram durante os tra
balhos da correição. Concluíqos os traba
lhos no dia 10, foi designada sessão ex
traordinária para encerramento da correi
ção, dia 11, ás 17:00 horas. 12. Nada mais 
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havendo a tratar, foram encerrados os trq
balhos, assim como a presente ata, a qual, 
eu, Eurico Cruz Neto. Secretário desta Cor
reição, subscrevo, seguindo assinada pelo 
Exmmo. Sr. Ministro Corregedor Geral, 
Marco Aurélio PratF>c::: rle Macedo, pelo dou
tor Ermes Pedro Pedrossani, Presidente do 
Tribunal Regional do Trar;&lho da Quarta 
Região, pélo Dr. João Antor.1o G. Pereira 
Leite, Juiz Vice-Pr~sidente e Corregedor 
Regional e pelo Dr. Antonio Nino Alice, Se
cretário da Corregedoria Regional. Dada e 
passada nesta cidade de Porto Alegre, Ca
pital do Estado do Rio Grande do Sul, aos 
onze dias dó mês de março do ano de mil 
novecentos e oitenta e dois - Maria Amé
lia Prates Macedo, Ermes Pedro Pedrpssa
ni, João Antonio G. Pereira Leite, Antonio 
Nino Alice 
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