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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO 
 

 

ATA DE CORREIÇÃO 
 

 
A presente CORREIÇÃO ORDINÁRIA  foi instalada no âmbito da VARA 
DO TRABALHO DE TIANGUÁ , no dia 11 de junho do ano de 2008, às 
10h30min, consoante edital previamente publicado e afixado no local de 
costume, por determinação da Presidente e Corregedora do Tribunal Regional 
do Trabalho do Ceará, Desembargadora DULCINA DE HOLANDA 
PALHANO . Presentes ao evento, além da referida autoridade, o Dr. José 
Henrique Aguiar, Juiz Federal do Trabalho Titular da Vara, o Dr. Fábio César 
Barroso Rios, Diretor de Secretaria e demais Servidores. A Excelentíssima 
Corregedora iniciou a correição ordinária destacando aquele momento como 
uma atividade rotineira que tinha como finalidade o acompanhamento e o 
desenvolvimento das atividades deste Órgão Judicial, a fim de verificar se 
estavam sendo cumpridas as normas regimentais deste Tribunal, bem como a 
legislação vigente. A referida inspeção foi feita por amostragem, 
independentemente do item a ser verificado. A Excelentíssima Corregedora 
foi assessorada pela Secretária da Corregedoria, Dra. Valéria Chaves dos 
Santos Petri Feitosa que, auxiliada pelos servidores Edgardino Sales Martins e 
José Auriz Barreira Junior, faz um breve relato das constatações mais 
importantes, as quais seguem registradas nos itens a seguir indicados: 1. 
PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO: na Vara do Trabalho de Tianguá 
tramitam aproximadamente 814 (oitocentos e quatorze) processos, dados 
apurados através do Boletim Estatístico do mês de maio/08; 2. DADOS 
GERAIS DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE 
CONHECIMENTO:  segundo as informações prestadas pela Secretaria da 
Vara, da análise dos relatórios extraídos do sistema SPT1 e dos boletins 
estatísticos, constatou-se a seguinte situação: no exercício de 2006, a Vara 
recebeu 571 (quinhentas e setenta e uma) Reclamações Trabalhistas, 01 (uma) 
reclamação Anulada, 490 (quatrocentos e noventa) Reclamações 
Solucionadas, 116 (cento e dezesseis) Reclamações Conciliadas, 295 
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(duzentas e noventa e cinco) Reclamações Julgadas, 74 (setenta e quatro) 
Reclamações Arquivadas, 688 (seiscentos e oitenta e oito) Reclamações em 
Pauta e nenhum Processo Concluso para Julgamento. No exercício de 2007, a 
Vara recebeu 457 (quatrocentos e cinqüenta e sete) Reclamações Trabalhistas, 
nenhuma reclamação Anulada, 501 (quinhentas e uma)  Reclamações 
Solucionadas, 149 (cento e quarenta e nove) Reclamações Conciliadas, 359 
(trezentos e cinqüenta e nove) Reclamações Julgadas, 121 (cento e vinte e 
uma) Reclamações Arquivadas, 753 (setecentos e cinqüenta e três) 
Reclamações em Pauta e nenhum Processo Concluso para Julgamento. No 
período de janeiro a abril de 2008, a Vara recebeu 155 (cento e cinqüenta e 
cinco) Reclamações Trabalhistas, nenhuma reclamação Anulada, 177 (cento e 
setenta e sete)  Reclamações Solucionadas, 55 (cinqüenta e cinco) 
Reclamações Conciliadas, 177 (cento e setenta e sete) Reclamações Julgadas, 
26 (vinte e seis) Reclamações Arquivadas, 264 (duzentas e sessenta e quatro) 
Reclamações em Pauta e 5 (cinco) é o Saldo de Processos Conclusos para 
Julgamento: 

Quadro da Movimentação Processual – Fase de Conhecimento 
CATEGORIAS 2006 2007 2008 

Reclamações recebidas 571 457 155 
Reclamações anuladas 01 0 0 
Reclamações solucionadas 490 501 177 
Reclamações conciliadas 116 149 55 
Reclamações julgadas 295 359 177 
Reclamações arquivadas 74 121 26 
Reclamações em pauta 688 753 264 
Saldo de processos conclusos para julgamento 0 0 5 

3. SENTENÇAS PROFERIDAS: são proferidas 41 (quarenta e uma) 
sentenças mensais, média apurada no trimestre referente aos meses de março 
a maio de 2008. Verificou-se que são líquidas as sentenças proferidas pelo 
Excelentíssimo Juiz Titular da Vara; 4. AUDIÊNCIAS:  são celebradas em 
torno de 16 (dezesseis) audiências semanais e 65 (sessenta cinco) mensais, 
incluindo audiências inaugurais, instruções e julgamentos; quanto às 
conciliações, a média destas está em torno de 17 (dezessete) mensais. Média 
apurada considerando o trimestre entre os meses de janeiro a março do 
corrente ano; 

Quadro dos processos examinados 
Pauta - Rito Ordinário 

212/08 
204/08 

209/08 
202/08 

208/08 
189/07 

207/08 
188/07 

206/08 205/08 
 

Pauta - Rito Sumaríssimo 
215/08 
165/07 

189/07 
166/07 

188/07 
170/07 

210/08 
167/07 

200/08 171/07 
 

5. PRAZOS MÉDIOS: a) Os processos examinados acusam prazo médio de  
29,9 (vinte e nove e nove décimos) dias para a realização do primeiro ato da 
audiência, para os processos submetidos ao rito comum, e de 27,5 (vinte e 
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sete e cinco décimos) dias para os processos submetidos ao rito sumaríssimo; 
b) do exame feito em 10 (dez) processos, que devem obedecer ao rito 
ordinário, constatou-se que o prazo entre a data de autuação e o julgamento é 
de 40,5 (quarenta e cinco décimos) dias; c) do exame feito em 10 (dez) 
processos que devem obedecer ao rito sumaríssimo, constatou-se que o prazo 
médio entre a data de autuação e o julgamento é de 33,8 (trinta e três e oito 
décimos) dias (médias apuradas dos processos constantes do quadro dos 
processos examinados);  

Quadro dos prazos médios: 
1ª audiência 2ª audiência Da autuação até 

julgamento 
Pauta de audiências 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 
Rito ordinário 30,0 29,9 42,0 - 49,0 40,5 
Rito sumaríssimo 24,0 27,5 - - 49,0 33,8 
 
6. PROCESSOS CONCLUSOS PARA DESPACHO: não existe nenhum 
processo concluso para despacho. Porém, entre os dias 1º e 11 do mês de 
junho foram despachados 226 (duzentos e vinte e seis) processos, a exemplo 
dos de números 1815/04, 12/08, 299/05, 3474/04 e 266/06;  7. PROCESSOS 
CONCLUSOS PARA JULGAMENTO:  04 (quatro) processos encontram-
se conclusos para julgamento com o Juiz Titular da Vara, Dr. José Henrique 
Aguiar, os de números 189/08, 382/07, 144/08 e 157/08, todos conclusos no 
dia 10/06/08; portanto, dentro do prazo do artigo 189, inciso II, do Código de 
Processo Civil; 8. AUTOS PROCESSUAIS: estão sendo cumpridas as 
determinações da Corregedoria no sentido de numerar as folhas e inutilizar as 
em branco, apondo o carimbo “em branco”. Os autos processuais estão 
rubricados e as certidões emitidas pelo Diretor de Secretaria encontram-se 
devidamente assinadas, cumprindo-se as determinações do artigo 40 da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; 
9. PROCESSOS COM CARGA: foi verificado, através do sistema SPT1, 
que existe 01 (um) processo com carga para advogados, com data de 
devolução que extrapolam 15 dias, o de número 159/07. Constatou-se que a 
Secretaria diligenciou no sentido de notificar o advogado, em cumprimento às  
determinações desta Egrégia Corte; 10. EMBARGOS À EXECUÇÃO, 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIROS: 
nenhum processo encontra-se pendente de julgamento de Embargos à 
Execução, Embargos de Declaração e Embargos de Terceiros; 11. 
MANDADOS : foi verificado que não existe nenhum mandado pendente de 
expedição; 12. MANDADOS DISTRIBUÍDOS COM O OFICIAL DE 
JUSTIÇA : 15 (quinze) processos encontram-se com a oficiala de justiça para 
dar cumprimento, cuja data de recebimento, na sua maioria, data de junho de 
2008; 13. PROCESSOS AGUARDANDO BLOQUEIO ON-LINE NO 
BACEN - JUD: nenhum processo encontra-se aguardando bloqueio on-line 
através do sistema BACEN-JUD; 14. REQUISIÇÕES DE PEQUENO 
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VALOR E PRECATÓRIOS: Não existe nenhum processo aguardando a 
formalização de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório nesta data; 15. 
NOTIFICAÇÕES : 123 (cento e vinte e três) processos aguardam a 
efetivação de notificações às partes e/ou aos advogados, como, por exemplo, 
os de números 373/07, 166/07, 406/07 e 182/07, todos com datas de 
determinação de junho de 2008; 16. TRANSCURSO DE PRAZO: 
esperando o transcurso de prazo legal, existem 101 (cento e um) processos, 
como, por exemplo, como os de números 04/07, 515/06, 500/06, e 501/06.  
Nos processos verificados por amostragem, os prazos ainda se encontram em 
transcurso, estando sendo observado constantemente o lapso temporal 
concedido às partes e/ou advogados; 17. ELABORAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS:  32 (trinta e dois) processos encontram-
se pendentes de elaboração ou atualização de cálculos trabalhistas, como os 
de números 287/07, 420/06, /06 e 119/08, todos com determinações de junho 
do corrente ano; 18. PETIÇÕES E AVISO DE RECEBIMENTO A 
SEREM JUNTADOS: não existe nenhum AR’s ou petição pendente de 
juntada na presente data; 19. CARTAS PRECATÓRIAS: de conformidade 
com os dados extraídos dos boletins estatísticos, constatou-se a seguinte 
situação:  

Quadro das Cartas Precatórias: 
CATEGORIAS ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 

Cartas precatórias recebidas 41 45 24 
Cartas precatórias expedidas 154 195 49 
20. RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA, CUSTAS E 
ACORDOS NA FASE DE CONHECIMENTO : segundo as informações 
prestadas pela Secretaria da Vara, da análise dos relatórios extraídos do 
sistema SPT1 e dos boletins estatísticos, constatou-se a seguinte situação: no 
exercício de 2006, a Vara arrecadou a importância de R$ 16.261,91 a título de 
imposto de renda, R$ 7.539,49 de Custas no Processo de Conhecimento e R$ 
113.011,80 de Acordos. No exercício de 2007, a vara arrecadou a importância 
de R$ 15.893,78 a título de imposto de renda, R$ 15.574,39 de Custas no 
Processo de Conhecimento e R$ 192.764,31 de Acordos. No período de 
janeiro a abril de 2008, a Vara arrecadou a importância de R$ 1.635,26 a 
título de imposto de renda, R$ 930,28 de Custas no Processo de 
Conhecimento e R$ 37.911,00 de Acordos: 

Quadro do Imposto de Renda, Custas  e Acordos: 
CATEGORIAS ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 
Imposto de renda 16.261,91 15.893,78 1.635,26 
Custas processo conhecimento 7.539,49 15.574,39 930,28 
Acordos 113.011,80 192.764,31 37.911,00 

 21. DADOS GERAIS DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA 
FASE DE EXECUÇÃO: a partir das informações prestadas pela Secretaria 
da Vara, da análise dos relatórios extraídos do sistema SPT1 e dos boletins 
estatísticos, constatou-se a seguinte situação demonstrada no quadro abaixo:  
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Quadro da Movimentação Processual – Fase Execução 
CATEGORIAS ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008 
Ações de execução iniciadas 238 89 19 
Ações de execução pendentes 678 503 491 
Mandados expedidos 433 384 152 
Mandados cumpridos 433 384 137 
Ações de ind. Por acidente trabalho 01 02 02 
Valores de execução (R$) 1.577.026,93 968.286,13 390.480,44 
Custas processo de execução (R$) 25.513,23 31.402,41 3.195,12 
Contribuição previdenciária (R$) 252.256,20 224.289,12 26.120,48 

22. AUDIÊNCIA COM PARTES E ADVOGADOS : a Excelentíssima 
Desembargadora Corregedora, através da Secretaria da Corregedoria, 
disponibilizou o horário das 11 às 12 horas, do dia 11/06/08, para a ouvida 
das partes e /ou advogados que desejassem fazer qualquer reclamação ou 
sugestão acerca da boa ordem dos processos e funcionamento da Vara, não 
tendo comparecido qualquer interessado; 23. CONCLUSÃO: analisando de 
forma global toda a estrutura de funcionamento da Vara, incluindo prazos, 
pendências, organização e atuação de servidores, entre outras, bem como a 
forma de atendimento do balcão da Secretaria, do controle de atividades 
funcionais instituído pelo Diretor de Secretaria, deixo registrado, neste ato, a 
minha satisfação com a atual realidade funcional desta Vara, que se encontra 
dentro das expectativas da Corregedoria. A Excelentíssima Senhora 
Corregedora agradeceu ao Excelentíssimo Juiz Titular da Vara do Trabalho de 
Tianguá, José Henrique Aguiar, bem como o Diretor de Secretaria, Dr. Fábio 
César Barroso Rios, e demais servidores que colaboram nos trabalhos 
correicionais. Por fim, a Excelentíssima Desembargadora-Presidente e 
Corregedora Regional, Dulcina de Holanda Palhano, com os cumprimentos de 
estilo, declarou, às 10 horas do dia 12 do mês de junho de 2008, encerrada a 
correição. E para constar eu, ____________________Valéria Chaves dos 
Santos Petri Feitosa, Secretária da Corregedoria, lavrei a presente ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai assinada por quem de direito. 
 
  

DESEMBARGADORA DULCINA DE HOLANDA PALHANO 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL E CORREGEDORA REGIONAL 
 
 


