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de recebimento da ordem de 30 54 % Or-ir,* ' fls. 02 i
pontos percentuais), sem resíduo para o presenT^* CÍn1Uent^ e quatro
traídos 647 Agravos de Instrumento narí presente.exercício. Foram ex-
despachadas 46 Cartas de Sentença; autLloTll^r,1™^^ superior;
2774 processos diversos e 143 PrecatoV?n~ l* Recursos Ordinários;
realizadas 129 audiências de Dissídio rJ ^pedldos' tendo ainda sido
foram despachados 1174 Recursos de íevãll 1°'' No.exerc^io corrente
quais 412 foram recebidos e 7^2 denealdo^ '° ^ 31-0'7'™, dos
ordem de 35% (trinta e cinco pontos percentSaíÍÍ °e ^ reCebimento d*
de Instrumento, sendo 181 oriundos da SI •' autuados 755 Agravos
rao encaminhados ao Colendo Tribunal s.mÍ "" /n3tancia e 574 que se-
adas 34 Cartas de Sentença; expedidos íl? í°r õ°T™*^o; foram extra
Recursos Ordinários, tendo sido „ r Í Precatórios, autuados 3814
Coletivo, dados estes respectivos ao Srín/V^1611^33 de Dissídio
lho do corrente ano. 4 - ARRECADAÇÃO - N Janeiro até 31 de ju-
custas e emolumentos, tanto pelas Junta ° que tan9e a arrecadação de
serviços do Tribunal teve'ciência o il M--.gXao' como Pel°s demais
no ano de 1987, foi arrecadado a este ktníoT? Corregedor Geral que,
ta e três milhões, quinhento e o nt P ' .43'583•347,82 (quaren
ta e sete cruzados e oitenta e do , ?S mi1' trezentos e quaren
BUNAL REGIONAL DO TRABALHO - Cz$ 1 ^OPTa^o '' assim discriminados: TrI
oitenta e nove mil, setecentos e novent ' n ^ milhão, trezentos e
sete npnfavnol. Tn^m, ^^ " ciad e cinco cruzadnq o ,^-.f4-~_»-_

cinqüenta e quatro^rL^dos^e^incf^n^ ? ^ÍS" m±1'' -
JULGAMENTO - FORA DA SEDE - Cz$ 24 878 2Q7 qn'\ " S °E C0NCILIAÇA0 E
oitocentos e setenta e oito mil di',7Onfn (vinte e quatro milhões,
noventa centavos). Registrou ainda o st 0° n°Venta e sete cruzados é
cicio de 1987 foi da ordem de Cz$ 1 Bll'ni^A^nedor.Geral que,,no exer
tos e dezesseis milhões, setenta e ^í«, „•? '°° ÍHum bilnão, oitocen
te cruzados) os valores das condenações em '^atT°C^to5 e vinte e sê
pelos Órgãos de primeira instância da ?™ feclamatonas solucionadas
o Exmo. Sr. Ministro CôrregedoS passou í Re9iao. 5 - Em seguida,
Tribunal no exercício de 1987 conit^ a examinaT a produtividade do
lução no exercício de 1986, 270 Sc! !„"? QUe í^3"'" pe»dentes de so
doe- pocn r- • . j.^,<ju, z. 1 \j processos; recphirinc! tqqo -, • —

dos 8262, ficando um resíduo de 397 nara Qflft ' !• 2 e soluciona-
cançado foi da ordem de ^95 19% ínnv^í • ' ^nálc^ de produção ai
tos percentuais). No presente exe?c!Sio f °lnC° VÍr?ula deZenove pon-
pelo Tribunal Pleno, Grupos de íuím^o í recebidos 5307 processos
cando 811 pendentes 'parado mês de agosto Po^' ?°lu?ionad°- ^893, fi
do que nesta data existem 160 processos aau^0^V^0' foi constata
ficou ainda o Sr. Ministro CorrpaSnr í aguardando distribuição. Veri-
nal do Trabalho 3005 processos «?!?»,,• ^a° na Procurgdoria Regio-^

r4r90-raagduarreda6d29 P™°S'' ^ua^da^do^Sa^^Tog.a?^ ""doT^ dDa°S SrS'^yo, aguardando assinatura de procuradores 231 n«r-» pareceres
336 e aguardando distribuição 319. 6 - PRAZO Mfinr?> J*™3** 9° TRT
Sr. Ministro Corregedor Geral determino,, ? " A seguir, o Exmo.
relação às Turmas, de modo disc?Íminado ^papUracao do P"2o médio,com
tal. Apurou-se, nos 150 processos exam?n,d C°m° C°'? refe"ncia ao to
excluindo o prazo na Procure Regionafe' de^R T^ d° Tribu"a^
OS dias na Prnn,,,^ ^_ _' _, . , _ . . . ü 1Otla -1 e de 48 dias. nr-lnin^

indo o prazo na Procuradoria ReaTon ^ T/ a d° T^bunal7
os dias na Procuradoria 151 dial So\* * 4B dÍaS' Guindo-se
blicaçao do acúrdão é de 48 dias e lp ? f ° COm Relator até a pu-
dias. Discriminadamente o prazS médio T. ^ ? ^ul9an'e"to é de 27
Regional é de 103 dias, com o Relato? ^ ^S"9 "a Procuradoria
dias add Í dias corn Ri
Regional é de 103 dias, com o Relato? ^ ^S"9 "a Procura
dias, aguardando julgamento OQ rH»o Í dias, corn o Revisor 06

Nos 02 processos exaSLa ?J^o oTL' "v^^"5" 21
10 T ^

^o oTL v^
upo o prazo édT ? ^°J

pessos exaSLa ?J^o oTL v^5 21 dia-
10 processos examinados no I Grupo o prazo médT ? ^°J de 29 dias' nO3



;

r. r
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- Nos 47 processos examinados na Turma o prazo médio foi de OQ aiVí

nenhu.» processo .„ poder dos Ex.os. "^^

do RI) 7 liÇrS? n^°r ^"- 81 d° H) 6 " P"a Kevisor ( 111 83

de Atas de Julgamento e livro

«liiiiilf
10 - Diretoria de Coordenação _ Judiciária - *) n^l^ -, °í o-I!.?"ais

da 3. Reiiio



TRT da 33 Região. O Sr. Ministro r T'6 ?Uf2 Nil° Álvar° Soares
ornai "Estado de Minas"? Íuntfs de^oní■T-SÍ~°U em Bel° "°rizonte o

Horizonte, a Associação dos Magistrados íraní íh^? * Jul9ame"to de Belo
■ __ uiieyBuor i^eral concedeu entrevira =» »--
:açao Social do Trihnn=i n • entrevista a

Ho), TV BatKleir«nhÍ2af'rnfI1í]ff_?erf!^..((3r93O

Trabaihistas. AGRADECIMENTOS - Go^íw = ?^«° g
de agradecer as atenções recebidas ~í £" °o ' Ministr° Corregê

3o e sua esposa Jane e o auxííio níeàLdÕ ?''' í8"3-0 ^°reira Figueiíi
3a Silva Duarte, Secretário"a ?o?íeaedo?irp°3 • Cm^o""í°^- Dr. Sad7
to Fonseca, Diretor de Secretaria^ n? £ Regional; Dr. Carlos Alber-
Wretor do Serviço de Mudados Judicíais-^r ^1°"'° o"5?"3 JaCques '
Silva e Bernadete silva Pinheiro in^í - ^' Wa9ner Pereira Prado da
nal, Jsabela Freitas «or iofU ™?r'a ' Corregedoria Regio-í

• guxndo assinada pelo Exmo. Sr. Ministro iS 7 ínST15^ SUbscrevo se"
regedor Geral da Justiça do írabaíío Dada f GUIMARÃES FALCÃO, Cor
o Horizonte, capital Io EstaSo Sí Sinas Serais * "^^ CÍdade de B^

lao mes de agosto de mil novecentos e o en a e - -" ^"^ G <Ju?tr° «"ias

LUIZ JOSÉ GUIMARÃES FALCÃO
Ministro Corregedor Geral da

Justiça do Trabalho

CLAUDIA SIMÕES FALCÃO BASTOS
Secretária da Correição

4bc.


