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Ata da Inspeção Correicional realizada no 
Tribunal Regional do trabalho da 4 g 
Região. 

Aos "lllt.t! ti~a.s ~\U we.::; tit! rna.r<_~o d~ nu1 
rwvot:<.:tlHOb t: .x-t'-nL,~ c nove, na Cl~úe 
a.e r-ono ALegre, l,;apu.a.L uo ..l$1ia.oo ao 
wo UJ.·anae uo o:;,ul, na. llL·~ .t(..Ul .o~roo
sa., <l'l, WSL,a..LOu-~ .a \.JO.l.a. taçao &""enO<Uca. 
Or01inana no rH~riuo ·J.r!~o~n•....L. .t"'H~~c:n
te.s OS l!.iXCeJ.e.Lltl.:iS!IDúS ~euhOJ:es lVlilliS
trOs üe.L'a..tao b ~:a. .ung Soares, \.Jorregeo.or
Geral da J ust.Lça. ao Traoa..a.no, o J.WV.L. 
.JU!Z Douto-r ..Lve.:5clo .Ptieneco, .t'J. es1uen1ie 
a.o 'L'riounal Regional ao 'LTa.oaJno a.a 4.; 
~~1ao, acompaun.aao.s ao .I.JouwJ.· .t<.ona.Lei 
:.:)tanmg o:::;oart:s, o:::;ec.t eliauo "aa hoc" oa. 
l;orre.gt·uona uera1 e ·O.O ..uoutor All.LOIUO 
.Nmo aH-ce, bec... etario ua. ~orreget.lo.na. 
.aeg·..ona.L, llllC.~t:t.J.am-se os traoa..Lnos, <1e 
con...ornuaa.ue cum o .c.<lltal !Juo.uc"'a"' no 
l)La1w a.a Ju.su.ça ua 'Unlao uo wa 16 \ie 
reveJ:ei.ro de J.ln~. págma numcLo LOoo, 
e ''.Uiario Ufic1aJ.'' o.o .&ta.Qo do :tuo 
urano.e a.o ~ut, -do ~lla u~ Q.e março ue 
l~fl~. u a..Lua1a.o ..&lltal to... aux~uo uo J.o
cal propno, no 'J.Tlounal J:'(,eglOna.~. uo 'J.'r.a
oa!ho a.a ~ua.rca .H.eg1ao. \Jumpna.as as 
rormal!a.SMes .LegalS e regimenta1S, o .l!;x· 
ce.Len~l::)Simo &lUlor lVJ.iru.sLro l;o,regea.or 
roi, im.citl!meme, c.enti:Ucado <1e que em 
li:I'IH toJam a.presen~ 14 .1ec.~.amaçoes 
correlcJ.ona1S, rena.o Sl~JO toua.s SO.lUClona.
aas. ""e"a"1vamenw a l;Orr~l~ues ·vr-cuna
nas, em J.~ tl:S Ioram suom~w.a.as a lll.S~· 
çao co1·.L eJ.CJ.orau ;;)V .J unlíás ae -voncil.açao · 
e .JUJ.gd..íu~niiO, opo.L turuuaa·e em que m.s
peclvnou o .c;xce.~.~nt.~.Lmo Sennor J:>reSl
<iente em .tW1çao cor... t:gooc-·u: 13 Juntas e 
proíenu 8~ aQp~cno.s. O Excdt:n..,is;;;Amo 
benhor Vice- .PJ.esldtnte 1n.spcc.onou 17 
Juntas, proierina.o 2;:Hl a.espachos. Fora.m 
exammaaos nessas inspeçoes 11. 624 pro
cessos · e o28 11vros. J:i'Oram prote,r.~.dos 
também 0215 despachos corrcic..onalti em 
pro~&o.s arquivados. Deixaram de ser 
inspecionaaas 03 Juntas ae Conciliação e 
Julgamento da Capltal (2}', 4."' e lV), 
bem como as de Bento Gonçalves• . Ca
xias d.o Sul, Erexim, Lajeado, .Passo Fun
do e V8.(:tl.l·ia. A partir do mês d.e abr1l 
ào ano em curso serão inspt::cionad.as as 
refer..ClaS Junta.s. Foram, igualmente, inS· 
pceionadús, em 19713, os 8e.1. viçoo de .I.Jis
tnbwçao das cidades de Pelotas e São 
LeopoJ.a.o e os respectivos serviços de Re
gistro o.e Custas e Emolumentos, 1estan• 
ao, ass1m, o Serviço de Distribuição d.e 
Po.;. to Alegre e o Depósito Judicial da. Re

gião. Quanto a Prov..mentos, foram bai· 
xaaos em 1978, cinco, e, em 1979, apenas 
um, cujas cópias acompanr.am a plesente
Ata. Em 19'/8 fo..:am recebidos e despa.
chu<ios 3. 699 recu.rso.s, a.ssi.m discrimina
o.os: Revistas para TST: 3.186; Recursos 
Or·~inano.s: 53; Agravos de Inst1 umento: 
378; Recursos Extraordinários: 3; Cartas 
de Sentença: 79. As 18,0u hora.s foram 
suspensos os trabalhos. No dia 21, às 
10,00 horas foram re.niciadQs os tralJt... 
lhos, pa.ssando o Senhor Ministro a. exa
minar os Liv10s Oficiais do Tribunal a 
seguir descritos: Livro de Distribuição de 
Processos em Geral, do qual consta: Re
cur..305 Ordinârios - 4. 252; Agravos doe 
Petição 242; Ag.ravos de Instrumento 
120; Homologações de Acordo - 231; 
Revisões d~ Dissdio Coletivo - 61; Dis
sídios Coletivos - .13; - Ações Rescisó
rias - 28; Mandados de Segurança 
27; Embargos Declaratórios - 131; con
flito de Competência - 06; Agravo Regi
mental - nihil; Matéria Administratlva 
- 03; Arguição de Inconstitucionalidade 
- 02; Impugn2ção à Investidura de Vo
gal - 01;; Ha·ooas Corpus - 01, tudo 
perfazendo o total de 5.118 proc~sos. 
Livro de Posse dos Senhores Juizes- um 
volume. Livro de Posse dos Funcioná
rios - "Liv.ro 2" - um volume. Livro 
de Publicações de Acórdãos - 4 volu
me., sob a Presidência. do Doutor Juiz 
Semanário. Livro de Registro de Atas 
das Sessões Ordinários do Tribunal Ple
no - um volume; Livro de Registro de 
Atas da. Se.ssões Extraordinárias - um 
volume. Livros de Registro ct.e Atas das 
SE'ssões das Ttirmas -quatro volumes;
dois volumes d& cada Turma.. Livro de 
Carga para Advogadoo - um volume.
ex.aminado a partir da última correição. 
Livros de Protocolo e Petições - quatro
volumes, examinados .a partir da últ-imi!L 
correição. Vvros de Prot{'·colo de Pro
C"'SS~ - ouatro volum~<>. exam!nados a 
partir da. última ·correição. A segulr o 
Excelcntissirno Senhor Ministro Correge
dor Geral procedeu ao exame dos valores 
relatJVo,c:; "' Custas e Erno1U'T'ento:S, cuios 
Uv-os consignam a seguinte arrecadação, 
em 1978; em Porto Alegre foram arreca
dados. a título de custas, Cr$ .... . ..... . 
7 .?.'24 . 050 59; emolumoentos ,no valor de 
Cr$ 904.700.97. num tQtal, pera a Capital, 
<ie Cr$ 8.1'29.651,56. No interior da Re
C:ão fot-am a.rrecadados, a titule de cws
to:.â, Cr$ 4.074.668,74; a titUlo de emolu
mentos, Cr$ 694.545,76, num total ·de ·Crl 
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5.06'1.914,50. Deat'arte. tlS cifra.s geraia 
acw;a.m o expressivo número de Crt .•.• 
13.608.121,06 -<treae milhões, aeiscentos o 
oito mil, cento e Yinte e um cruzeiros e 
sei.i cen'OO.vos). A par desse movimento, o 
Imposto de ~nda. Retidg na Fonte, qu•
pa.s®u a ser recolhido a partir de mar• 
ço de 1978, atingiu a c.rifra doa CrS •••• 
410. 555,00, na Capital, e de Cr$ ••.••• • • 
298. '100,00, no iJlterior, pa.rfazendo a apre.. 
ciável soma de Cr$ 709.255,00. Foram 
Examinados, a seguir, os regiStros-<lo Se· 
tor de Contas e Cálculos da Contaaorta · 
Judiciária., que passou a fUnciona.r a par· 
th· de agosto de 1978, na forma do P.ro
vimento número 84·78. Veriflca·se que o 
Setor se mostrou altamente eficiente, 
contribuindo para emprestar maior ce
leridade naa execuções e ao mesmo tem· 
po reduzir apreciavelmente o custo. Fo
ram recebidos 1. 798 processos, sendo de• 
volVidos 1.557, ficando um saldo de 221. 
Nestes processos foram realizados 1.487 
cálculos de liqUidação de sentença e 311 
de atualização de correção monetárte. e 
Juros. Os livros examin.ados encontram
le em perfeita ordem, sendo que em to
dos eles o Excelent!Sslmo senhor Minls• 
tro Cbr.regedor Geral a.pOs seu "visto''. 
Prosseguindo, determinou o Excelentí.:si· 
mo Senhor Ministro Corregedor Geral 
fossem apanhados, ao acaso, nos Servi· 
ços Judiciários do Tribunal, 18 processos 
de natureza diversas, para o fini de afe
rir-se a reguiaridadede da bea ordem e 
do cálculo dos prazcw médios dos fettos 
em tramitnção. ohs2rvado o critério de 
amostragem. Atendendo à solicitação d• 
aua Excelência, forr..m-3he apres~nt~·dos 
para exame: nove Recursos Ordlnãrlos: 
TRT·RO- 3981-78- 3778·78 - 4263178 
- 3308-78 - 4064-78 - 4205-'78 - 3985•78 
- 4050-78 - 33 . 74-78. - Do:S Agravos 
de Petição: TRT-AP - 1146·78 e 50511 
de 1978. Dois Agravos de Instrumento: 
TRT-AI·5511-78 e 3959-78. Uma Ação 
Res~lsórta; TRT·AR-3696-78. Dois Man
dados de Segurança: TRT-MS 3553-78 e 
5582-78 e dois p.roces.sos de Revisão de 
D.issidjo Coletivo: TRT-RDC-6036-78 8 
5284-78. Os refezid<>& processos acha-se 
em boa oroom, sendo de salientar-se q~.:e 
1e apresentam de modo correto todos os 
atos processuais constantes dos mesmos. 
Quanto aos prazos mé<nos apurados, ten
or~ eru vista as llmitações impostas ·pelo 
crltérlo de amostrabem, o único poss!vel 
em face das cara.cteristicas de que se re
vestem as coa-reições, foxam encontrados 
os segi.untes indices: 1) prazo global, 
Incluída a. tramitação na Douta. Procura
doria Regional: 151·27 dlas; 2) prazo li
quido no Tribunal Regional do Trabalho, 
até a publicação: 70,33 dias; 3) prazo li
qUido no Tribuna.! Regional do Trabalho, 
até o julgamento: 67 dias: 4) prazo mé
dio com o Relator, até a da,ta do julga
mento: 24,94 dias; 5 prazo médio com o 
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Hrvtsor: 7 .2'1 dias; 6) prazo médio com· o 
Relatoa', após o julgamento, até a entre
ga da minuta do acórdão ao Serviço com
petente: 3,66 dias; 7) prazo médio de pu· 
blk~a.çã.o r! [' r:.córdão: 45 dias; 8) prazo 
mé cilo na Procuradoria: 30,83 dias. Em 
todos os processo objeto de exame o Ex
celentisismo Senhor Ministro Corregedor 
Geral apô.3 seu "visto". A. seguir p::ts~ou 
a examinar a produt1.vidade <Io Tribunal 
no ano de 1978; o Tribunal Pleno rea
lizou '15 sessões: 46 ordinál'ia.s, 29 extra
crdinãrias. REcebeu 380 processos, aos 
(iUais se somarem 26, resíduos de 1977. 
perfazendo um total de 406, tendo julg&
dó. 376 processos e ficando para 1979 um 
Baldo de 30 processos. A 1.• Tu.rrna re
cebeu 2. 563 processos, soman~o-.s~ a es
t-es 2.59, re~íduos d~ l 'J"7. num tot~l cte 
2' .822 processos. Realizou-se 49 sessões, 
nas quais decidiu 2.175 prócessos, f.'can
do um saldo para 1979 dt· 64.7 processos 
a julgar. A 2.• Turma. recebe;I 2.365 pro· 
cessoo, 'lOo::. ou~tr. c-e ~om r ·' ~ 4l9. rf'sl
duo de 1977, totalizando 2 784 processos. 
Realizo11 45 fo;f'S"ÕJS, decidindo 2417 pro• 
eessos, ficnando u msaldo de 419 proces• 
sos a ,1ulga'", p·un 1.979 _ Concluindo Ple
no E' rrurrnao::: receberam em 1978 6072
proc.essos, apreciando no mt-,...110 exerci• 
elo 4. 967, h.q.vendo, pois, \ .,_., acréscimo 
de julgamento pelo Pleno !"19 ordem de 
112 processos. tendo em vtsta o _movimen
to de 1977. No que tange às Turmas, a 
1.• Turma julgou em 1978 217 processos a 
menos enauanto a 2.• julgou a mais 281, 
comparando-se com o exercício é!.~ 1977. 
A ProcurRdoa-ia Geral recebeu. en~ 1978, 
5. 364 - Processos que se somam.m ao 
flf'siduo do a.no anterior, de 600 proc~sos. 
Foram emitidos 5.103 pareceres, restando 
um .saldo oa.ra 1979 de 861 processos. 
Nesta data h' apenas 644 procesos pen
dentes de parecer. Examinados os livros, 
re$Istros e processos, o Senhor MiniStro 
Coregedor Geral manoou consignar em 
ata que as recomendações formuladas por 
ocasião da. anterior inspeção con-e1clonal 
regular tenham sido . rigorosamente cum
pridas, com exceção, ap~nas, de relativa 
àE. correições, pois que não puderam, pela. 
1nsuficiência de verba e pelos prob~emas 
de<:orrentes da ultimação das obras do 
prédio onde pa.ssa.rão a funcionar as Jun• 
tas, ser inspecionadas 9 das 39 Junt .1s de 
Çoncili.ação e Julgamento. Durante s 
correição e até a p.o:esente data nao foi 
apresentada qualquer reclamação correi· 
cional por p&Ttes, advogados ou entidades 
sindicais. Finalizada. a. inspeção foi ·de
.siguada a. .sessão de encerramento peran• 
te o Tribunal Pleno para as 14,00 hora& 
<io dia 22, determinando o Excelentissimo 
Senhor Senhor Mini.stro Corregedor Ge
ral constasse da presente ata as seguin
tes cons~derações: "Foi com satisfação 
que verificamos e constatamos que este 
Tribunal, no exercício de suas tão altaa 
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finalidades, tem se mantido na linha in· 
desviável de suas consagradas tradições 
de desempenho co.rreto e exemplar. Já a 
oonhe<!iamos tanto do Rio de Janeiro, an· 
tiga sede do Tribunal Superior do Tra.· 
balho como posterioi mente, de Brasília, 
para onde se tran.sferlu por força de 
dispositivo constitucional a partir de 
maio de 1971. Os processos que provi•
nham deste T.ribunal tinham sua natural 
e forçosa distinção, revelando eles, des· 
de a cuidados elabOração dos relatól10S 
em separado. das ementas, que minuciools 
e eluc:da.tivas, eram em espelho fiel do 
que constitUía o corpo àos acoràaos e àa 
suas conclusões, se constituiam num toelo 
harmonioso de consonãnc ·a de impEcável 
tonalidade. Foi o que mats uma vez vi
mos e guardamos do trabalho neste. gran
de Corte Trabalhista em nossa visita 
periódica e ;reg~mental. Ficam, dest'a.rte. 
\COnisgnada.lS indelevelmente nossas lm· 
pressões e também as que necessa.rie..men
te envolvem desde a figura altamente 
huma.na. a. cativa.nte de seu eminente Pre• 
l!iidente, figura admirável de jUiz e jurls· 
ta, Doutor Ivescio Pacheco, bem como d.~ 
seu não menos eminente, culto, int~ligenl 
te e jovem Vice-Presidente, Doutor An• 
tonio Salgado Martins, e, ainda, num•i ex· 
tensão rica, a cultura e erudição revela· 
dos com esmero e cuidado pelos eminen• 
tes Juízes desta. nobre corte de Justiça. 
Temos, como remate perfei-to e justo · de 
tudo o que nos foi dado observar, . que
nenhum repa.ro de relevo surgiu aos nos
sos olhos que desse ensejo a registro nes
ta. ata. Tivemos na. nossa. pobre, J11.d 
f~rtil de lutas e trabalhosa vida, como 
dos mais ditosos e feliZes os dias que vi· 
vemos neste glorioso Rio Gra.nie do Sul, 
de tradições tão marcantes de bravura. 
civismo. cultura. politiza.ção, que deu 
muitod e seu sangue peJa- int:=grida.de da 
Nação Brasileira. em epopéias inesquect• 
· veis de he:;:-oismo e sentimento de brasill
dade." Determinou, finalmente, fosse as• 
sinalada, como registro especial, a efl
eiente co~aboração emprestada à realiza
ção desta. correição pelos segutntes ser
vidores: DOutor Antonio Nino AUce, 5e• 
cretârio da Corregedoria Regional; Doutor 
Mãrio Somensi, Seeretário Gera.l da. Pre• 
aldoêncla: D. Margarida Mora.~s Nasd
mento, Diretora Geral de. Seereta.rta.; Dr. 
Mário Junquetra, secretário do Tribunal; 
Bêrglo Alexandre Almeida. Diretor da 
Contadoria Judiciária; Homero Ma.ya
D'A vila, da Assesoria. de Imurensa e Re· 
Jações PúblicM; La.dy· Rodrigues Corre&. 
Diretora do Serviço de Cadastramento 
Processual; Fernando Basto~. Diretor d05 
Serviços Auxllia.res; Gla.sphyr& Monteiro 
PJffero, Túlia Ma.rt1ns Mies Gomes e 
Yolka. Guimarães Teixeira, functonàrtas 
de. corregedoria. Conclutndo, determinou 
o Excelenttsstmo senhor M1nistro Corre

gedor Gel'al fosse encerra.l.la a presente 
ata., a . qual eu, Roft4Zd SttJrltng soare~t -
SecretArio da Corregedoria Be~I o4 1toe 
subacre\'1, m4o asstnada. pelo Excelentts· 
Blm~ Senhor Mini.c:tro Gef11.ldo St'arling 
Soares, pelo DD. Jutz Presidente do Trt· 
buna.l Reg:onal do Trabalho da Quarta 
RegUi.o, Doutor Iveselo Pacheco, e pelo
&eretârio da Corregedoria Gera1 ar hoe 
tor Antonio Nino Alice. - Dada e pas
lada nesta cidade de Porto Alegre~ aos 
·vinte e dois dias do mês d~ março do 
ano de mU novecentoa e setenta e nove. 
- Ministro Ger414o Sttu'ltng soar~ -
Corregedor Geral da Justiça do Tra~lhG. 
- -Ive8Cio Pacheco. - Prestden~ 11! Co.'f• 
regedor do TRT. da 4.• RegiAt;. - Ro.. 
l241d Staf'Ziflg S04Te!J - Seereta.rfo da 
Corregedoria. Geral • a.d hoc''. - AntontG 
Ntno Alice ._ SecretArio da Correeedoria 
Regional. 
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