
 

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
VICE-CORREGEDORIA REGIONAL 

 

 
                                                                                                                          Fl. 1                                                                                                                                                

ATA DE INSPEÇÃO CORRECIONAL REALIZADA NA 19ª 

VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE. 

 

No dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e nove, 

compareceu na 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre o 

Excelentíssimo Desembargador Vice-Corregedor do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, JURACI GALVÃO JÚNIOR, 

a fim de realizar inspeção correcional regular, nos termos legais 

e regimentais, acompanhado da Assessora Denise Helena 

Carvalho Pastori e dos Assistentes Administrativos Liane 

Bianchin Bragança, Luiz Augusto Castro Barcellos, Milena 

Cardoso Costa e Viviane Gafrée Dias, sendo recebidos pela 

Juíza do Trabalho Flávia Cristina Padilha Vilande e pelo Diretor 

de Secretaria Luís Gustavo de Assis Vargas (Analista 

Judiciário). Integram a lotação da unidade inspecionada, ainda, 

os servidores Anderson Massami Kuamoto (Técnico Judiciário – 

Assistente de Execução), Carlos Henrique Rodrigues dos Santos 

(Técnico Judiciário), Cláudio Roberto da Silva (Técnico 

Judiciário), Cristina Bach (Técnico Judiciário – Assistente do 

Diretor de Secretaria), Elisabeth Flach (Técnico Judiciário), 

Evandro Saraiva Tocchetto (Auxiliar Judiciário), Gabriele Rigo 

Segalin (Analista Judiciário – Agente Administrativo), 

Guilherme Rafael Volkmann (Analista Judiciário – Secretário 

Especializado do Juiz Substituto), Jaime Alberto Costa Ribeiro 

(Técnico Judiciário), Maria da Graça Pereira da Silveira (Técnico 
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Judiciário), Paulo Roberto Teixeira (Técnico Judiciário – 

Secretário de Audiências), Rafael Thomann Zandavalli (Analista 

Judiciário) e Rodrigo Félix de Freitas (Analista Judiciário – 

Secretário Especializado do Juiz Titular). Após verificação do 

cumprimento das disposições regimentais, foi dado início aos 

trabalhos da correição. EXAME DOS LIVROS. Os serviços da 

Vara estão informatizados, sendo exigidos, apenas, livros de 

registros de audiência e pauta. Nada obstante, também foram 

vistos e examinados os registros eletrônicos quanto aos demais 

livros exigidos pelo artigo 44 do Provimento n° 213/2001. 

Observou o Desembargador Vice-Corregedor Regional: 1. 

LLIIVVRROO--CCAARRGGAA  DDEE  AADDVVOOGGAADDOOSS.. Visto em correição. 

Conforme os lançamentos no Sistema Informatizado – inFOR – 

envolvendo o período de 15.9.2008 a 20.4.2009, constatou-se 

a existência de 20 (vinte) processos com os registros de prazos 

excedidos. No processo nº 00109.019/99-7, que consta com 

prazo vencido desde 23.10.08, foi expedida notificação para 

devolução dos autos em 25.11.08, e expedido mandado de 

busca e apreensão dos autos em 12.12.08, o qual foi devolvido 

em 09.3.09, com resultado positivo. Nos processos nºs 

01067.019/97-9, com prazo vencido desde 09.12.08, 00774-

2004-019-04-00-5, com prazo vencido desde 12.12.08, 00234-

2007-019-04-00-4, com prazo vencido desde 26.01.09, 

01049.019/01-6, com prazo vencido desde 28.01.09, 

00429.019/95-5, com prazo vencido desde 06.02.09, 
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01009.019/98-8, com prazo vencido em 06.02.09, 

01496.019/93-8, com prazo vencido em 11.02.09, 

00941.019/00-4, com prazo vencido em 17.02.09, 00259-2005-

019-04-00-6, com prazo vencido em 02.3.09, 00679.019/96-0, 

com prazo vencido em 06.3.09, 00145-2009-019-04-00-0, com 

prazo vencido em 13.3.09, e 00126-2006-019-04-00-0, com 

prazo vencido em 17.3.09, foram expedidas notificações para 

devolução dos autos em 29.01.09 nos dois primeiros, em 

16.4.09 nos seis seguintes, e em 17.4.09 nos quatro últimos. 

Nos processos nºs 01055-2003-019-04-00-0, com prazo vencido 

em 05.02.09, 00902-2006-019-04-00-2, com prazo vencido em 

08.02.09,  00997.019/96-4, com prazo vencido em 25.02.09, e 

01338-2008-019-04-00-7, com prazo vencido em 20.3.09, 

foram deferidas as prorrogações de prazo requeridas, em 

17.02.09, 27.02.09, 04.3.09 e 23.3.09, respectivamente. Nos 

processos nºs 01008.019/00-3, com prazo vencido desde 

28.01.09, e 00821-2003-019-04-00-0, com prazo vencido desde 

02.3.09, depois de prorrogados os prazos, foram expedidas 

notificações para devolução dos autos em 16.4.09 e 17.4.09, 

respectivamente. No processo nº 00541-2004-019-04-00-2, com 

prazo vencido em 30.01.09, expedida notificação para 

devolução dos autos em 10.02.09, o reclamante requereu 

prorrogação do prazo em 13.02.09, deferida em 25.02.09, e em 

14.4.09, deferida em 16.4.09. Determina-se seja reduzido o 

lapso de tempo para as necessárias cobranças dos autos 
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com o prazo de devolução excedido. Observe o Diretor de 

Secretaria o disposto no artigo 44, parágrafos 1º e 3º, do 

Provimento nº 213/01. Determina-se, ainda, sejam 

realizadas as devidas atualizações junto ao sistema 

inFOR. 22..  LLIIVVRROO--CCAARRGGAA  DDEE  PPEERRIITTOOSS.. Visto em correição. 

Conforme os lançamentos no Sistema Informatizado – inFOR – 

envolvendo o período de 15.9.2008 a 20.4.2009, verificou-se a 

existência de 04 (quatro) processos em carga com peritos e que 

se encontram com o prazo de retorno excedido. Nos processos 

nº 00556-2008-019-04-00-4 e 00676-2008-019-04-00-1, 

ambos com prazo vencido desde 17.11.08, foi requerida dilação 

do prazo em 24.11.08, deferida em 26.11.08, sendo expedidas 

notificações para devolução dos autos em 17.4.09. No processo 

nº 01397-2007-019-04-00-4, com prazo vencido desde 

07.01.09, foi deferida a prorrogação de prazo requerida pelo 

perito em 18.02.09, e expedida notificação, em 17.4.09, para 

apresentação do laudo em dez dias. No processo nº 01236-

2007-019-04-00-0, com prazo vencido desde 13.3.09, também 

foi expedida notificação para devolução dos autos em 17.4.09. 

Determina-se ao Diretor de Secretaria que reduza o lapso 

temporal para a cobrança dos autos com o prazo de 

devolução excedido, em observância ao artigo 44, 

parágrafos 1º e 3º, do Provimento nº 213/01. 33..  LLIIVVRROO  DDEE  

MMAANNDDAADDOOSS..  VViissttoo  eemm  ccoorrrreeiiççããoo..  Examinados os lançamentos 

no Sistema Informatizado – inFOR, referentes ao período de 
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15.9.2008 a 20.4.2009, verificou-se a existência de 07 (sete) 

mandados com prazos de cumprimento excedidos. Analisando 

os andamentos e o objeto de cada mandado, constatou-se que 

nos processos nºs 00896.019/02-0, com carga OJ 019-

00066/09 e prazo de cumprimento vencido desde 12.3.09, 

00801-2008-019-04-00-3, com carga OJ 019-00073/09 e prazo 

de cumprimento vencido desde 25.02.09, 01343-2008-019-04-

00-0, com carga OJ 019-00109/09 e prazo de cumprimento 

vencido desde 18.3.09, 01091.019/02-9, com carga OJ 019-

00114/09 e prazo de cumprimento vencido desde 12.3.09, 

00503.019/01-1, com carga OJ 019-00140/09 e prazo de 

cumprimento vencido desde 12.3.09, 00913-2006-019-04-00-2, 

com carga OJ 019-01423/08 e prazo de cumprimento vencido 

desde 06.02.09, e 01055-2005-019-04-00-2, com carga OJ 

019-01441/08 e prazo de cumprimento vencido desde 

25.02.09, não foi tomada qualquer providência, estando, ainda, 

pendentes de cumprimento. Determina-se seja reduzido o 

lapso temporal de cobrança dos mandados com o prazo de 

devolução excedido. Observe o Diretor de Secretaria o 

disposto no artigo 44, parágrafos 1º e 3º, do Provimento nº 

213/01. 44..  LLIIVVRROO  DDEE  RREEGGIISSTTRROO  EE  CCAARRGGAA  DDEE  JJUUÍÍZZEESS..  

VViissttoo  eemm  ccoorrrreeiiççããoo..  Pelos dados colhidos no Boletim de 

Produção mensal dos juízes, observou-se haver, até a data da 

inspeção correcional, um total de 166 (cento e sessenta e seis) 

processos pendentes de decisão na Vara do Trabalho 



 

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
VICE-CORREGEDORIA REGIONAL 

 

 fl. 6

inspecionada, distribuídos do seguinte modo: Juíza Glória 

Valério Bangel – 01 (um) processo pendente de julgamento de 

embargos de declaração; Juiz Luís Fernando da Costa 

Bressan – 10 (dez) processos de cognição pelo rito ordinário; 

Juíza Candice Von Reisswitz – 41 (quarenta e um) processos 

de cognição pelo rito ordinário, 03 (três) processos de cognição 

pelo rito sumaríssimo, 04 (quatro) processos de execução pelo 

rito ordinário e 04 (quatro) processos pendentes de julgamento 

de embargos de declaração; Juíza Luciana Caringi Xavier – 08 

(oito) processos de cognição pelo rito ordinário; Juiz Fabrício 

Luckmann – 03 (três) processos pendentes de julgamento de 

embargos de declaração; Juíza Carolina Hostyn Gralha – 02 

(dois) processos de cognição pelo rito ordinário; Juíza Rosane 

Cavalheiro Gusmão – 37 (trinta e sete) processos de cognição 

pelo rito ordinário, 04 (quatro) processos de cognição pelo rito 

sumaríssimo, 03 (três) processos de execução de rito ordinário e 

03 (três) processos pendentes de julgamento de embargos de 

declaração; Juíza Julieta Pinheiro Neta – 07 (sete) processos 

de cognição pelo rito ordinário e 01 (um) processo de execução 

pelo rito ordinário; Juíza Mariana Roehe Flores Arancibia – 

01 (um) processo de cognição pelo rito ordinário; Juíza Glória 

Mariana da Silva Mota – 02 (dois) processos de cognição pelo 

rito ordinário e 02 (dois) processos de execução pelo rito 

ordinário; Juíza Maria Cristina Santos Perez – 04 (quatro) 

processos de cognição pelo rito ordinário e 05 (cinco) processos 
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pendentes de julgamento de embargos de declaração; Juíza 

Rafaela Duarte Costa – 03 (três) processos pendentes de 

julgamento de embargos de declaração; Juiz Raul Zoratto 

Sanvicente – 01 (um) processo de cognição pelo rito ordinário e 

01 (um) processo de execução pelo rito ordinário; Juíza 

Adriana Seelig Gonçalves – 10 (dez) processos de cognição 

pelo rito ordinário e 02 (dois) processos pendentes de 

julgamento de embargos de declaração; Juíza Flavia Cristina 

Padilha Vilande – 02 (dois) processos de cognição pelo rito 

ordinário e 02 (dois) processos de cognição pelo rito 

sumaríssimo. 55..  LLIIVVRROO  DDEE  RREEGGIISSTTRROOSS  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA.. 

Visto em correição. Foram examinados 02 (dois) Livros de 

Registros de Audiência (volume II do ano de 2008 e volume I do 

corrente ano), relativamente ao período de 15.9.2008 a 

20.4.2009, constatando-se as seguintes irregularidades: 

ausência de assinatura do Diretor de Secretaria no 

encerramento dos registros de audiência, Livro de 2008, 

volume II, fl. 540 v.; ausência de identificação do signatário, 

Livro de 2009, volume I, fl. 48; não-observância da ordem 

cronológica nos assentamentos, Livro de 2008, volume II, fls. 

436/439, 445/453, 478/481, 517/518, 523/524, 531/532, 

539/540, 541/543, 548/550, 564/566, 582/584, e Livro de 

2009, volume I, fls. 53/56, 109/112 e 127/130; inversão na 

juntada das folhas relativas aos registros, Livro de 2008, 

volume II, fls. 525/526 e 546/547; numeração inicia pela 



 

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
VICE-CORREGEDORIA REGIONAL 

 

 fl. 8

folha número 02 no Livro de 2009, volume I; termo de 

abertura utilizado como capa nos dois Livros examinados; 

folha invertida, Livro de 2008, volume II, fl. 519; ausência dos 

horários de abertura e encerramento das audiências nos 

cabeçalhos dos registros, Livro de 2008, volume II, fl. 526, e 

Livro de 2009, volume I, fl. 79; não-observância dos horários 

de abertura e encerramento da pauta no cabeçalho do 

registro, com os horários reais em que iniciada e encerrada 

a sessão, em todos os Livros examinados; incorreção no 

horário real em que iniciadas as audiências, Livro de 2008, 

volume II, fls. 510 e 567; ausência do horário real em que 

iniciadas as audiências, Livro de 2008, volume II, fls. 

556/563, 573/574, 577/579 e 581. Devem os Registros de 

Audiência ser encerrados pelo Diretor de Secretaria, 

consoante determina o art. 81 do Provimento nº 213/2001, 

ou por servidor, devidamente identificado, com delegação 

de poderes para tal, consoante permissivo do art. 90, 

parágrafo único, do Provimento nº 213/2001. Determina-se 

que o signatário da fl. 48 do Livro de 2009, volume I, 

proceda sua correta identificação. Observe o Diretor de 

Secretaria a ordem cronológica dos assentamentos 

relativos aos registros de audiências, assim como a 

numeração correta das folhas, iniciando-se pela de 

número 01, nos termos do art. 48, alínea “d”, do 

Provimento nº 213/2001. Atente para o lançamento do 
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horário real em que iniciada e encerrada a pauta no 

cabeçalho dos registros. Cuide para que seja lançado 

corretamente o horário real em que iniciadas as 

audiências, inclusive no cabeçalho dos registros. 

Determina-se ao Diretor de Secretaria que encarte o termo 

de abertura no Livro, assim como proceda à confecção da 

capa correspondente, contendo todas as informações 

necessárias, de acordo com o art. 48 do Provimento nº 

213/2001. Atente para que os registros sejam anexados 

corretamente. Cumpra o Diretor de Secretaria o disposto 

nos artigos 44, parágrafos 1º, 2º e 3º, 48, 80, 81, 89 e 90, 

parágrafo único, do Provimento nº 213/01 da Corregedoria 

do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Observe-

se, ainda, que as irregularidades destacadas não se 

restringem àquelas apontadas por amostragem. Deixa-se 

de determinar a correção das irregularidades constatadas 

no Livro do ano de 2008, porque findo. 66..  LLIIVVRROO--PPAAUUTTAA. 

Visto em correição. A Vara do Trabalho realiza, 

ordinariamente, sessões de segundas a quintas-feiras pela 

manhã, sendo que nas segundas e terças-feiras também na 

parte da tarde. São pautados, normalmente, 06 (seis) iniciais de 

rito ordinário e 04 (quatro) prosseguimentos de audiência de 

rito ordinário, sendo que os processos submetidos ao rito 

sumaríssimo são pautados, em média de 10 (dez), nas 

segundas-feiras pela manhã. Quando da inspeção correcional, 
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a pauta inicial dos processos do rito ordinário estava sendo 

designada para o dia 18.5.09, implicando lapso de 

aproximadamente 26 (vinte e seis) dias a partir do 

ajuizamento da ação. Os prosseguimentos estavam sendo 

pautados para o dia 21.10.09. Com relação ao rito 

sumaríssimo, a pauta inicial estava sendo designada para o dia 

27.5.09, sendo o lapso entre o ajuizamento da ação e a 

audiência de 35 (trinta e cinco) dias. Com base nos registros 

de audiência do corrente ano, verifica-se que o prazo para a 

reinclusão em pauta dos processos do rito ordinário é em média 

de 195,5 (cento e noventa e cinco vírgula cinco) dias. 

Determina-se que o Diretor de Secretaria diligencie junto à 

Juíza Titular da Vara no sentido de reduzir o lapso 

temporal quanto à pauta dos processos de rito 

sumaríssimo, em observância à regra inserta no art. 852-

B, inciso III, da CLT. EXAME DE PROCESSOS. Foram 

examinados 32 (trinta e dois) processos, sendo 10 (dez) a 

partir da listagem sem movimentação (processos nºs 

00863.019/01-3, 00630.019/94-0, 01289-2007-019-04-00-1, 

00370-2008-019-04-00-5, 00083-2008-019-04-00-5, 00761-

2008-019-04-00-0, 00999-2006-019-04-00-3, 00077-2008-

019-04-00-8, 00905-2004-019-04-00-4 e 00905-2004-019-04-

01-7) e 22 (vinte e dois) aleatoriamente selecionados entre as 

diferentes fases e ritos processuais (processos nºs 

00701.019/96-4, 01066-2007-019-04-00-4, 00167-2009-019-
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04-00-0, 00438-2006-019-04-00-4, 00260-2007-019-04-00-2, 

00727-2004-019-04-00-1, 00842.019/98-7, 00780.19/01-6, 

00783-2004-019-04-00-6, 00853-2005-019-04-00-7, 

01109.019/96-3, 00744.019/00-1, 01302-2001-019-04-00-7, 

01427.019/96-7, 00452-2000-019-04-00-2, 00064-2006-019-

04-00-7, 01119-2007-019-04-00-7, 00010.019/99-5, 00929-

2005-019-04-00-4, 00934-2004-019-04-00-6, 00758-2008-

019-04-00-6 e 00059.019/01-8), tendo sido lançado o “visto” do 

Exmo. Desembargador Vice-Corregedor, constatando-se 

irregularidades que resultaram no despacho, observações e 

recomendações que seguem: Processo nº  00370-2008-019-

04-00-5 – Despacho:  “Visto em correição. O exame dos autos 

revela que o processo se encontrava em carga com a Juíza Maria 

Cristina Santos Perez desde o dia 14-7-2008, tendo sido 

devolvido pela magistrada na unidade no dia 20 de abril de 

2009, às vésperas da presente inspeção correcional. Ainda que 

se trate de processo no qual determinada a suspensão da 

execução, devem magistrados e servidores atentar para que os 

processos em trâmite na unidade não permaneçam sem 

movimentação por tão longo período, como no caso destes autos, 

conclusos e em carga com a Juíza por oito meses. Cumpra o 

Diretor de Secretaria a determinação judicial constante do 

despacho da fl. 262.” Nos processos nºs 01289-2007-019-04-

00-1 e 00761-2008-019-04-00-0, foi sugerido ao Diretor de 

Secretaria que utilizasse o espaço “lembrete” do inFOR para 
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referir prazo final do cumprimento do acordo. Nos processos 

nºs 00863.019/01-3, 00630.019/94-0, 00083-2008-019-04-

00-5, 00999-2006-019-04-00-3, 00077-2008-019-04-00-8, 

00905-2004-019-04-00-4 e 00905-2004-019-04-01-7, foi 

determinada a atualização do sistema inFOR. Nos processos 

aleatoriamente selecionados, foram encontradas as seguintes 

irregularidades, que resultaram nas seguintes observações e 

recomendações: Processo nº 00701.019/96-4 – numeração 

incorreta a partir  da folha 301. Processo nº 01066-2007-019-

04-00-4 – numeração incorreta a partir da folha 15; ausência 

de carimbo “em branco” (fls. 5 v. e 11 v.); certidão subscrita 

sem identificação do servidor e do cargo (fl. 40). Processo nº 

00167-2009-019-04-00-0 – ausência de carimbo “em branco” 

ou da correspondente certidão (fls. 02/63 e 70/76). Processo 

nº 00438-2006-019-04-00-4 – termo de juntada sem 

identificação do servidor (fl. 122 v.). Processo nº 00727-2004-

019-04-00-1 – ausência de numeração dos volumes I e II. 

PROCESSOS EM EXECUÇÃO. Por recomendação do Ministro 

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, fez-se análise 

específica dos processos em fase de execução que estão 

tramitando nesta unidade judiciária. A partir desta análise, 

verificou-se atraso na prática dos atos cartoriais, tal como 

ocorreu na tramitação dos processos que seguem: Processo nº 

00842.019/98-7 – há duas cartas precatórias executórias 

expedidas para as Varas do Trabalho de São Paulo, devolvidas 
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em 21.3.03, com despacho na mesma data determinando 

fossem acostadas à contracapa dos autos, situação em que se 

encontram até a presente inspeção; último andamento no 

processo ocorreu em 09.01.09, mediante expedição de ofício (fl. 

371) à 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, encaminhando 

cópia da petição da fl. 367. Processo nº 00780.19/01-6 – em 

13.11.08, expedidos alvarás (fls. 221/222), com certidão de 

conclusão e despacho em 23.01.09, este determinando 

expedição de alvarás aos executados do saldo do depósito (fl. 

223), cumprido em 11.3.09 (fl. 224). Processo nº 00783-2004-

019-04-00-6 – em 25.8.08, despacho determinando a 

intimação do exeqüente para falar sobre o prosseguimento da 

execução (fl. 129), cumprido em 02.10.08 (fl. 130), prazo de 30 

(trinta) dias, e certidão de decurso em 13.01.09 (fl. 131); em 

27.01.09, certidão de comunicação de reautuação ao Serviço de 

Distribuição dos Feitos (fl. 174), com andamento subseqüente 

em 24.3.09, certidão e despacho, este determinando citação das 

executadas (fl. 175), cumprido em 30.3.09 (fls. 177/179), sem 

andamento posterior. Processo nº 00853-2005-019-04-00-7 – 

notificadas as partes em 08.9.08 (fls. 150/151) da sentença que 

homologou o acordo celebrado, somente em 05.12.08 foi 

certificado que  decorreu ‘in albis’ o prazo para recurso das 

partes (fl. 152), e lançada certidão de cálculos em 14.4.09 (fl. 

153). Processo nº 01109.019/96-3 – após a retirada de alvará 

pelo perito em 28.01.09 (fl. 865), não se verificou mais qualquer 
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andamento no processo até a data da inspeção correcional, 

restando pendente de cumprimento o despacho de 15.01.09 (fl. 

859) na parte que determina o recolhimento das parcelas 

referidas na fl. 855 em guias próprias. Processo nº 

00744.019/00-1 – em 17.10.08 (fl. 407), é expedida notificação 

à executada do despacho da fl. 401, datado de 22.8.08, que 

determinou a intimação desta para comprovar o recolhimento 

do imposto de renda em quinze dias; em 10.11.08, novo 

despacho determinando que a executada apresente, em cinco 

dias, guia DARF original ou cópia autenticada para comprovar 

o recolhimento fiscal (fl. 412), sendo expedida notificação 

somente em 02.12.08 (fl. 413). Processo nº 01302-2001-019-

04-00-7 – expedidas notificações às partes em 22.01.09 (fls. 

926/927) do despacho de 09.01.09 (fl. 925), para dar-lhes 

ciência da baixa dos autos e intimar a executada a recolher a 

contribuição previdenciária em dez dias, manifestando-se esta 

em 10.02.09 (fl. 933) contra novo recolhimento previdenciário, 

e, após devolução dos autos, em carga com o procurador da 

executada até 12.02.09 (fl. 932), sobrevindo despacho em 

05.3.09 (fl. 938), que indefere o requerido e determina a 

comprovação do recolhimento em guia própria. Processo nº 

01427.019/96-7 – em 15.7.08, despacho determinando a 

expedição da certidão requerida pela União (fl. 357), o que só 

ocorreu em 07.10.08 (fl. 359), com próximo andamento 

(notificação expedida ao leiloeiro para habilitar seu crédito 
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junto ao Juízo Falimentar) em 09.01.09 (fl. 360), sendo este o 

último impulso processual verificado nos autos até a data da 

presente inspeção correcional. Processo nº 00452-2000-019-

04-00-2 – em 05.8.08, despacho determinando a citação da 

executada na pessoa de sua responsável (fl. 314), com 

lançamento da conta e mandado de citação expedido em 

10.9.08 (fls. 315/316); em 16.12.08, expedida notificação ao 

exeqüente para manifestação sobre o prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento com débito, sendo este o último 

andamento verificado nos autos até a data da presente 

inspeção correcional. PRAZOS CARTORIAIS. Constatou-se, por 

ocasião da inspeção correcional, que alguns dos prazos 

cartoriais foram excedidos, conforme segue: Processo nº 

00064-2006-019-04-00-7 – em 06.8.08, despacho 

determinando expedição de mandado de penhora (fl. 321), 

cumprido em 10.9.08 (fls. 322/323); em 29.10.08, juntada 

certidão do Oficial de Justiça (fl. 324), com andamento 

posterior em 01.12.08, despacho determinando o cumprimento 

da segunda parte do despacho anterior (fl. 325), mediante 

expedição da Carta Precatória de Penhora para Curitiba em 

09.12.08 (fl. 326); andamento subseqüente em 16.01.09, ofício 

da Vara do Trabalho Deprecada acusando o recebimento da 

Carta Precatória de Penhora (fl. 327), sem movimentação 

posterior. Processo nº 01119-2007-019-04-00-7 – em 

18.11.08, termo de conclusão, sendo que só em 14.01.09 houve 
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despacho determinando ciência às partes da baixa dos autos, 

devolução de documentos e, após, arquivamento (fl. 199), com 

expedição de notificações em 13.02.09 (fls. 200/201), 

publicadas em 18.02.09, prazo de 05 (cinco) dias; andamento 

subseqüente em 19.02.09, juntada de substabelecimento, sem 

andamento posterior. Processo nº 00010.019/99-5 – em 

29.8.08, despacho determinando a notificação do exeqüente 

para manifestação sobre o prosseguimento da execução (fl. 

194), cumprido em 01.10.08 (fl. 195); em 10.02.09, 

protocolizada petição pelo exeqüente (fls. 200/201), com 

despacho só em 04.3.09 (fl. 204), cumprido em 30.3.09 (fl. 

205). Processo nº 00929-2005-019-04-00-4 – em 21.8.08, 

despacho determinando vista do recurso ordinário e contra-

razões (fl. 220), cumprido em 12.9.08 (fl. 221); em 17.10.08, 

despacho determinando a notificação do reclamante para 

informar o endereço da terceira reclamada (fl. 234), cumprido 

em 03.11.08 (fl. 235); em 19.12.08, publicado edital de 

intimação da terceira ré (fl. 243), prazo de 30 (trinta) dias, sem 

andamento posterior. Processo nº 00934-2004-019-04-00-6 – 

em 22.7.08, despacho determinando a expedição de ofício à 

Receita Federal (fl. 347), cumprido apenas em 20.8.08 (fl. 348), 

e sendo obtidas as informações referentes à executada em 

consulta ao sistema da Receita Federal, procedida em 26.01.09 

(fl. 350); em 09.3.09, determinada a expedição de ofício à Junta 

Comercial (fl. 358), atendendo ao requerido pelo reclamante em 
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17.02.09 (fl. 356), sendo cumprido o despacho em 03.4.09 (fl. 

359). Processo nº 00059.019/01-8 – em 23.5.08, juntada aos 

autos a resposta do BACEN (fl. 275), com andamento 

subseqüente (certidão de consulta ao sistema da Receita 

Federal) somente em 26.01.09 (fl. 280); em 04.02.09, expedida 

notificação ao exeqüente para ciência dos documentos 

depositados em Secretaria, prazo de cinco dias (fl. 283), sendo 

este o último andamento verificado nos autos até a data da 

presente inspeção correcional. ATOS CARTORIAIS. O Diretor 

de Secretaria informou que estão sendo preparadas as minutas 

de despacho dos processos do dia 15 de abril, ressalvados os 

casos urgentes, assim considerados aqueles com pauta 

marcada, sob o rito sumaríssimo, com tramitação preferencial e 

aqueles que se encontram em fase de execução, que têm 

andamento diário. Foi destacado pelo Diretor de Secretaria que 

os processos que se encontram em fase de execução, nos quais 

foram interpostos embargos à execução ou impugnação, são 

encaminhados ao Gabinete da Juíza para solução. A 

certificação dos processos no prazo está no dia 10 de fevereiro, 

ressalvados os casos com tramitação preferencial, com pauta 

designada e sob o rito sumaríssimo. O protocolo, segundo 

informou o Diretor de Secretaria, encontra-se rigorosamente em 

dia. Os peritos nomeados pelo Juízo têm escaninho na 

Secretaria e comparecem semanalmente à unidade. Caso algum 

perito não retire os autos dos processos na mesma semana, a 
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Secretaria providencia a sua imediata notificação, não havendo 

atraso no andamento dos processos desde que adotada esta 

prática. Os processos em fase de execução estão em atraso, 

atualmente estão sendo expedidos mandados de citação e 

penhora nos processos referentes ao dia 27 de fevereiro. Neste 

particular, o Diretor de  Secretaria informou que já está sendo 

colocado em prática projeto para atualizar este andamento 

processual. Os alvarás encontram-se rigorosamente em dia, 

assim como a utilização do Bacen Jud, que ocorre em duas 

oportunidades por semana, sendo que a renovação é feita 

diariamente. Informou o Diretor de Secretaria que não são 

expedidos memorandos pela unidade, apenas ofícios, que estão 

sendo feitos do dia 27 de março, ressalvados os casos urgentes, 

ou seja, com trâmite preferencial, sob o rito sumaríssimo ou 

com pauta designada. As autorizações judiciais, quando 

necessárias, encontram-se em dia. Estão sendo feitas as 

notificações dos processos do dia 1º de abril. A remessa dos 

processos ao Tribunal é feita com freqüência semanal, mas 

ainda encontram-se pendentes processos do mês de março, 

ressalvados os casos com trâmite preferencial, sob o rito 

sumaríssimo e em fase de execução. É mensal o arquivamento 

dos processos, encontrando-se prontos para remessa ao 

Depósito Centralizado os processos arquivados no mês de abril. 

Disse que é feita a revisão mensal dos livros eletrônicos, na 

forma determinada no artigo 44, § 3º, do Provimento nº 213/01 
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da Corregedoria. Os atrasos verificados na presente inspeção 

correcional se originam, segundo o Diretor de Secretaria, da 

existência de duas vagas existentes na unidade desde o mês de 

novembro de 2008 e, ainda, do período de férias dos servidores. 

Sinalou que, dos dois servidores que se encontram atuando na 

unidade em caráter ‘provisório’, um se encontra afastado em 

LTS até o final deste mês. Importante ressaltar providência 

adotada pelo Diretor de Secretaria desde a última inspeção 

correcional, no sentido de adotar prática de conferência do 

arquivamento dos primeiros volumes dos processos, a fim de 

evitar prejuízos por atrasos decorrentes de guarda incorreta. 

Para tanto, foi adotada escala entre os servidores para 

conferência dos primeiros volumes de processos, que se 

encontram rigorosamente organizados em local próprio. Tal 

medida é de ser enaltecida, pois representa preocupação de 

todos com a boa tramitação dos feitos em andamento na 

unidade. Por fim, o Diretor de Secretaria destacou ter 

observado um alto índice de extravio de primeiros volumes em 

diferentes setores, o que implica a necessária restauração de 

autos, com as implicações legais daí decorrentes, além do 

prejuízo pela demora na tramitação processual. 

REIVINDICAÇÕES DO DIRETOR DE SECRETARIA. O Diretor 

de Secretaria reiterou a necessidade de servidores na 

Secretaria, ressaltando que há na unidade atualmente duas 

vagas necessitando de preenchimento desde o mês de 
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novembro de 2008, solicitando imediata providência. 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS. As instalações da Vara do 

Trabalho inspecionada são compatíveis com as suas 

necessidades, bem como os servidores lotados nessa unidade 

estão bem orientados para a consecução de suas atividades. De 

outra parte, deve o Diretor de Secretaria atentar para o 

contínuo aprimoramento de seus subordinados, visto que os 

equipamentos disponíveis mostram-se adequados ao trabalho 

realizado, garantindo que todos tenham conhecimento das 

orientações oriundas deste Tribunal. RECOMENDAÇÕES. 

Diante das irregularidades verificadas, porquanto o 

levantamento foi realizado por amostragem, recomenda-se que 

o Diretor de Secretaria observe o fiel atendimento do disposto 

no art. 44, § 3º, do Provimento nº 213/01 da Corregedoria, no 

sentido de que os livros de manutenção obrigatória sejam 

revisados mensalmente. Salienta-se que a observância na 

correção dos procedimentos não está adstrita aos processos 

examinados na presente inspeção correcional, mas a todos os 

feitos que tramitam na unidade judiciária. Atente a Secretaria 

para o que se recomenda de forma geral: (1) nos casos em que 

se faça necessária, renumerem-se as folhas dos autos, lavrando 

a correspondente certidão, bem como observe a correta 

numeração das folhas, evitando eventuais repetições, rasuras e 

ausência de seqüência lógica (art. 57 do Provimento nº 

213/01); (2) adote o procedimento correto quanto à inutilização 
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de folhas em branco, consoante o art. 62 do Provimento nº 

213/01; (3) objetivando a certeza dos atos processuais, observe 

a correta elaboração de termos e certidões, certificando-se de 

que estejam devidamente assinados, identificando o signatário 

(art. 89 do Provimento nº 213/01); (4) providencie a Secretaria 

na atualização do sistema informatizado inFOR (art. 82 do 

Provimento nº 213/01); (5) observem-se os prazos previstos 

para a prática dos atos processuais e cumpram-se, de imediato, 

as determinações contidas nos despachos, conforme previsão 

do art. 190 do CPC; (6) diligencie o Diretor de Secretaria junto à 

Juíza Titular da Vara no sentido de reduzir o lapso temporal 

quanto à pauta dos processos de rito sumaríssimo, em 

observância à regra inserta no art. 852-B, inciso III, da CLT; (7) 

proceda o Diretor de Secretaria à revisão mensal dos livros 

eletrônicos, consoante determina o parágrafo 3º do artigo 44 do 

Provimento nº 213/01 da Corregedoria; (8) esclareça o Diretor 

de Secretaria que nenhum dos demais servidores da unidade 

inspecionada poderá proceder em desacordo com esta diretriz, 

sob pena de responsabilização da chefia da unidade 

inspecionada, com fundamento na Lei nº 8.112/90. 

RECOMENDAÇÕES FINAIS. Deve o Diretor de Secretaria 

utilizar todas as ferramentas disponíveis no sistema inFOR 

para o correto registro do andamento processual, visando, com 

tal providência, assegurar a fidelidade das informações postas à 

disposição das partes e procuradores no que diz respeito ao 
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andamento dos processos. Destaca-se a necessidade de que 

todos os servidores sejam alertados quanto à importância do 

integral registro dos atos processuais no andamento dos 

processos sob a responsabilidade desta unidade judiciária, 

consoante o previsto no art. 82 do Provimento nº 213/01 da 

Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região, ressaltando-se que o programa de informatização 

dinamiza a tramitação dos feitos, facilitando a informação das 

partes e de seus procuradores, evitando o fluxo desnecessário 

até a Secretaria da Vara. O Diretor de Secretaria da Vara do 

Trabalho deverá dar imediata ciência a todos os servidores 

lotados na unidade judiciária dos provimentos e determinações 

expedidos por esta Corregedoria Regional, com ênfase ao 

contido na ata de inspeção, estabelecendo-se o prazo de 60 

(sessenta) dias para que a mesma seja informada sobre a 

adoção das medidas necessárias ao integral cumprimento de 

suas determinações. Merece registro a cordialidade dispensada 

à equipe responsável pela inspeção correcional pela Juíza 

Flávia Cristina Padilha Vilande, pelo Diretor de Secretaria Luís 

Gustavo de Assis Vargas e pelos demais servidores presentes, 

prestando importante colaboração para a plena realização da 

inspeção correcional. E, para constar, é lavrada a presente ata 

que eu, Denise Helena Carvalho Pastori, Assessora do 

Desembargador Vice-Corregedor,                         , subscrevo, 
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sendo assinada pelo Exmo. Desembargador Vice-Corregedor 

Regional.  

 

JURACI GALVÃO JÚNIOR 

Desembargador Vice-Corregedor Regional 


