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Boletim de Jurisprudência 
Tribunal Regional do Trabalho – São Paulo 

 

Serviço de Jurisprudência e Divulgação

As ementas contidas neste boletim se constituem em publicação oficial deste Tribunal.  
O inteiro teor dos acórdãos, oferecido através de “links” de acesso rápido, é meramente informativo e 
ferramenta auxiliar, cuja validação para os fins legais poderá ser obtida junto ao Setor de Referência 
do Serviço de Jurisprudência e Divulgação deste Tribunal. 

 

AUDIÊNCIA OU SESSÃO DE JULGAMENTO 

Antecipação  

Reclamação Correcional. Processo ajuizado em 13 de dezembro de 2000, com 
existência de laudos e ofícios. Pedido genérico de prolação de sentença nas 
próximas vinte e quatro horas, em caráter de urgência. Julgamento já designado. 
Impulso oficial. Inexistência de prejuízo concreto. Improcedência. (TRT/SP - RC 
40323200900002001 - Proc. 03167200002602015 - 26ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 08/09/2009 - Republic. 14/09/2009)  

Desdobramento  

Reclamação Correcional. Conhecimento. Comparecimento do autor à audiência, 
com cinco minutos de atraso, antes de terminada a qualificação das partes. 
Relevação. Não-Arquivamento dos autos, apesar dos protestos das rés. Matéria 
jurisdicional, passível de discussão pelos meios processuais adequados. Ato de 
direção do processo. Art. 765 da CLT. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 
40379200900002006 - Proc. 01866200923102008 - 01ª VT/Carapicuíba - Rel. 
Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 26/10/2009)  

Reclamação Correcional. Conhecimento. Instrução. Adiamento de audiência pela 
ausência de testemunha do autor, não obstante houvesse este saído ciente, em 
sessão anterior, de que suas testemunhas compareceriam independentemente de 
intimação, sob pena de preclusão. Determinação do Juízo de ouvir como sua a 
testemunha do autor. Alegação de preclusão e de tratamento não isonômico das 
partes. Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. 
Existência de remédios processuais adequados. Improcedência. (TRT/SP - RC 
40311200900002007 - Proc. 03560200820202012 - 02ª VT/Barueri - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 26/10/2009)  

CONCILIAÇÃO 

Proposta. Obrigatoriedade  

Reclamação correcional. Pedido de cancelamento da audiência de conciliação. 
Perda de objeto. Uma vez realizada a audiência de conciliação nos termos do 
Provimento GP/CR nº 03/2009, fica prejudicada a reclamação correcional por 
perda do objeto, conforme disposto no art. 88 da Consolidação das Normas da 
Corregedoria deste Regional. (TRT/SP - RC 40249200900002003 - Proc. 
01654200344102011 - 01ª VT/Santos - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 
03/08/2009)  
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CONFISSÃO FICTA 

Configuração e efeitos  

Reclamação Correcional. Conhecimento. Instrução. Depoimento do preposto. 
Desconhecimento de fatos. Confissão declarada pelo Juízo e dispensa de oitiva 
das duas testemunhas do autor e da testemunha da ré. Alegação de cerceamento 
de defesa e nulidade da audiência. Matéria jurisdicional. Ato de direção do 
processo. Art. 765 da CLT. Existência de remédios processuais adequados. 
Improcedência. (TRT/SP - RC 40409200900002004 - Proc. 00906200800502013 - 
05ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 15/12/2009)  

DOCUMENTOS 

Exibição ou juntada  

Reclamação correcional. Não-conhecimento. Ausência de peças indispensáveis e 
intempestividade. Não conheço da presente medida, dada a ausência de peças 
indispensáveis ao exame da controvérsia e a intempestividade. Aplicação do art. 
80 e do art. 85, inciso I, da Consolidação das Normas da Corregedoria. (TRT/SP - 
RC 40443200900002009 - Proc. 04393200608002001 - 80ª VT/São Paulo - Rel. 
Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 15/12/2009)  

Reclamação correcional. Não-conhecimento. Ausência de peças indispensáveis. 
Não conheço da presente medida, dada a ausência de peças indispensáveis ao 
exame da controvérsia. Aplicação do art. 85, inciso II, da Consolidação das 
Normas da Corregedoria. (TRT/SP - RC 40439200900002000 - Proc. 
02789200305402018 - 54ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 15/12/2009)  

Reclamação correcional. Não-conhecimento. Ausência de peças indispensáveis e 
intempestividade. Não conheço da presente medida, dada a ausência de peças 
indispensáveis ao exame da controvérsia e a intempestividade. Aplicação do art. 
85, inciso I e II, da Consolidação das Normas da Corregedoria. (TRT/SP - RC 
40363200900002003 - Proc. 02910200002302010 - 23ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 20/10/2009)  

Reclamação correcional. Não-conhecimento. Ausência de peças indispensáveis. 
Não conheço da presente medida, dada a ausência de peças indispensáveis ao 
exame da controvérsia. Aplicação do art. 82, parágrafo único, e do art. 85, inciso II, 
da Consolidação das Normas da Corregedoria. (TRT/SP - RC 
40353200900002008 - Proc. 00991200700802018 - 08ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 13/10/2009)  

Língua estrangeira  

Reclamação Correcional. Conversão do julgamento em diligência, para que o autor 
indique quais documentos, entre os que foram juntados com a inicial, deverão ser 
traduzidos. Preclusão da prova (CPC, art. 157 e art. 396). Matéria jurisdicional. Ato 
de direção do processo. Art. 765 da CLT. Existência de remédios processuais 
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adequados. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40279200900002000 - Proc. 
00586200808102014 - 81ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 24/08/2009)  

EMBARGOS DECLARATÓROS 

Julgados diversos  

Reclamação Correcional. Prolação de duas sentenças de Embargos de 
Declaração aparentemente contraditórias (acolhimento dos Embargos de 
Declaração do autor e rejeição dos Embargos de Declaração da requerente). 
Recurso Ordinário da requerente já interposto. Possibilidade de complementação 
do recurso pós intimação da última sentença de Embargos de Declaração. Matéria 
jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. Inexistência de tumulto 
processual. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40445200900002008 - Proc. 
00315200925502010 - 05ª VT/Cubatão - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 15/12/2009)  

EXECUÇÃO 

Bens do sócio 

Reclamação Correcional. Decisão homologatória de acordo. Previsão de ser 
desconsiderada a personalidade jurídica da requerente em caso de não-
pagamento. Inexistência de prejuízo concreto. Improcedência. (TRT/SP - RC 
40413200900002002 - Proc. 02336200701302010 - 13ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 15/12/2009)  

Depósito 

Reclamação Correcional. Contribuições previdenciárias em acordo. Execução. 
Recurso da União pendente de julgamento. Indeferimento de pedido de liberação 
do saldo remanescente do valor depositado, no que se refere ao valor principal, 
mantendo-se à disposição do Juízo o valor depositado a título de recolhimentos 
previdenciários, objeto do Agravo de Petição da União. Matéria jurisdicional. Ato de 
direção do processo. Art. 765 da CLT. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 
40303200900002000 - Proc. 01655199906602012 - 66ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 21/09/2009)  

Entidades estatais  

Reclamação Correcional. Execução. Precatório descumprido. Indeferimento de 
pedido de expedição de ofício ao Tribunal, ao Tribunal de Contas do Estado e ao 
Ministério Público. Desatendimento das exigências formais do art. 36 da Portaria 
GP 41 de 2004. Inexistência de tumulto processual. Improcedência. (TRT/SP - RC 
40345200900002001 - Proc. 03271199831702018 - 07ª VT/Guarulhos - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 05/10/2009)  
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Extinção  

Reclamação Correcional. Extinção da execução. Decisão não publicada. 
Expedição de alvará de liberação. Despacho que comunicou a disponibilidade do 
alvará para retirada. Publicação. Petição do requerente, com requerimento de 
prazo para apresentação de cálculo de diferenças. Deferimento. Demonstrativo de 
diferenças. Despacho que as rejeitou e confirmou a decisão extintiva da execução. 
Publicação. Matéria jurisdicional, passível de discussão pelos meios processuais 
adequados (CLT, art. 897, alínea "a"). Ato de direção do processo. Art. 765 da 
CLT. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40259200900002009 - Proc. 
01707199001502035 - 15ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 03/08/2009)  

Informação da Receita Federal e outros  

Reclamação Correcional. Execução. Não-apreciação de pedidos de expedição de 
ofícios ao DETRAN, para localização de veículos que desapareceram das 
declarações de imposto de renda de sócio da executada e de reconhecimento de 
fraude à execução na venda de motocicleta no curso do processo e não-
processamento de Agravo de Petição sob o fundamento de perda de objeto. 
Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. Inexistência de 
tumulto processual. Remédios jurídicos processuais adequados. Improcedência. 
(TRT/SP - RC 40299200900002000 - Proc. 02184200006802017 - 68ª VT/São 
Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 28/09/2009)  

Reclamação Correcional. Execução. Pedido de expedição de ofício à Associação 
dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP para comprovação da 
propriedade de bens imóveis constantes da declaração de imposto de renda de 
sócio da executada. Indeferimento fundado na possibilidade de a parte interessada 
diligenciar diretamente. Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 
da CLT. Inexistência de tumulto processual. Improcedência. (TRT/SP - RC 
40313200900002006 - Proc. 00915200635102020 - 01ª VT/Jandira - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 21/09/2009)  

Reclamação Correcional. Execução. Pedido de pesquisa de dados da Associação 
dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP para comprovação da 
propriedade de bens imóveis de sócios da executada e pedido de arresto 
provisório de veículos em nome dos sócios da executada. Indeferimento fundado 
na possibilidade de a parte interessada diligenciar diretamente. Matéria 
jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. Inexistência de tumulto 
processual. Improcedência. (TRT/SP - RC 40297200900002001 - Proc. 
01063199835102015 - 01ª VT/Jandira - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 21/09/2009)  

Reclamação Correcional. Execução. Pedido de expedição de ofício ao IRIB - 
Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, para que informe sobre a existência de 
bens imóveis em nome da executada e dos sócios, e à FENASEG - Federação 
Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização, para que informe 
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sobre a existência de aplicações dos sócios da executada em títulos de 
capitalização e previdência privada, entre outros. Indeferimento pelo fundamento 
de que a parte pode requerer a esses órgãos as informações. Matéria jurisdicional. 
Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 
40317200900002004 - Proc. 01080200535102012 - 01ª VT/Jandira - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 14/09/2009)  

Reclamação Correcional. Acordo não cumprido. Execução. Pedido de pesquisa de 
bens e arresto provisório junto ao DETRAN/SP, de expedição de ofício à 
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo - 
ARPEN, de expedição de ofício a cartórios de registro de imóveis e de títulos e 
documentos de Barueri, Cotia, Guarulhos, Itapecerica da Serra e Osasco, e de 
expedição de ofício à FENASEG - Federação Nacional das Empresas de Seguros 
Privados e Capitalização. Indeferimento pelo fundamento de que a parte pode 
requerer a esses órgãos as informações. Matéria jurisdicional. Ato de direção do 
processo. Art. 765 da CLT. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40275200900002001 
- Proc. 1248/1999 - 01ª VT/Santana de Parnaíba - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 10/08/2009)  

Reclamação Correcional. Acordo não cumprido. Execução. Pedido de expedição 
de ofício à Secretaria de Finanças do Município de São Paulo, órgão não 
conveniado com este Tribunal, para informar acerca da existência de IPTU em 
nome dos sócios da executada. Despacho que determinou ao requerente a 
comprovação, no prazo de dez dias, da propriedade do imóvel. Matéria 
jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. Inadmissibilidade. 
(TRT/SP - RC 40263200900002007 - Proc. 01092200335102028 - 01ª VT/Jandira 
- Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 10/08/2009)  

Reclamação Correcional. Acordo não cumprido. Execução. Pedido de expedição 
de ofício à Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São 
Paulo - ARPEN, órgão não conveniado com este Tribunal, para localização de 
bens imóveis em nome da executada e dos sócios. Indeferimento porque 
frustradas as tentativas anteriores de localização mediante ofícios expedidos à 
Receita Federal e a cartórios de registro de imóveis e de registro de títulos e 
documentos. Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. 
Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40267200900002005 - Proc. 0677/2001 - 01ª 
VT/Jandira - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 03/08/2009)  

Liquidação. Procedimento  

Nomeação de perito como administrador da empresa. Penhoras e nomeações 
preexistentes. Improcedência da reclamação. (TRT/SP - RC 40411200900002003 
- Proc. 00865199507502010 - 75ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 15/12/2009)  

Nomeação de perito como administrador da empresa. Penhoras e nomeações 
preexistentes. Recomendação CR nº 46/2007. Descumprimento. De acordo com a 
recomendação CR nº 46/07, é desaconselhável a nomeação de perito 
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administrador de estabelecimento quando já havia penhoras e nomeações de 
perito como administrador judicial em outros processos. A nomeação do 
administrador judicial deve respeitar as normas processuais (art. 677, 678 e 722 do 
CPC). (TRT/SP - RC 40339200900002004 - Proc. 03168199607002023 - 70ª 
VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 21/09/2009)  

Penhora. "On line" 

Reclamação Correcional. Execução. Indeferimento de bloqueio on line de ativos 
financeiros da responsável solidária. Matéria Jurisdicional. Ato de direção do 
processo, reformável pelos remédios jurídicos adequados. Art. 765 da CLT. 
Inadmissibilidade. A reclamação correcional tem por objetivo a correção de vícios 
de forma dos atos processuais (errores in procedendo) que configurem inversão da 
ordem natural do processo e causem prejuízo à parte, não reparável pelos meios 
processuais existentes (ações, exceções, recursos). Não é porém cabível para 
questionar atos jurisdicionais, de direção do processo, como o indeferimento de 
bloqueio on line de ativos financeiros pelo sistema BacenJud, da responsável 
solidária, em razão de haver nos autos penhora regular. De acordo com o art. 765 
da CLT, o magistrado tem ampla liberdade na direção do processo. A matéria 
poderá ser discutida pelos remédios jurídicos adequados. (TRT/SP - RC 
40243200900002006 - Proc. 02808200307402023 - 74ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 03/08/2009)  

Provisória 

Reclamação Correcional. Execução. Provisória. 1. Carta de Sentença. Peças 
presentes. Sobrestamento desnecessário. 2. Cálculos de Liquidação. Impugnação 
da executada. Questões de direito e contábeis. Determinação de perícia contábil. 
Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. 
Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40421200900002009 - Proc. 
00462200835102011 - 01ª VT/Jandira - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 15/12/2009)  

Reclamação Correcional. Execução. Provisória. Cálculos de Liquidação. 
Impugnação da executada. Questões de direito e contábeis. Determinação de 
perícia contábil. Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. 
Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40419200900002000 - Proc. 
00213200935102020 - 01ª VT/Jandira - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 23/11/2009)  

Reclamação Correcional. Execução. Provisória. Embargos de Terceiro julgados 
improcedentes. Condenação em honorários advocatícios e multa do art. 475 - J do 
CPC. Embargos de Declaração não conhecidos e de eficácia interruptiva do prazo 
recusada pelo Juízo de origem. Agravo de Petição não processado porque 
intempestivo. Agravo de Instrumento. Bloqueio on line de ativos financeiros pelo 
sistema BacenJud, apesar da provisoriedade da execução. Ato de direção do 
processo, reformável ou desconstituível pelos remédios jurídicos adequados. Art. 
765 da CLT. Inadmissibilidade. A reclamação correcional tem por objetivo a 
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correção de vícios de forma dos atos processuais (errores in procedendo) que 
configurem inversão da ordem natural do processo e causem prejuízo à parte, não 
reparável pelos meios processuais existentes (ações, exceções, recursos). Não é 
porém cabível para questionar atos jurisdicionais, de direção do processo, como a 
ordem de bloqueio on line de ativos financeiros pelo sistema BacenJud, não 
obstante a provisoriedade da execução, porque ainda sem trânsito em julgado a 
decisão dos Embargos de Terceiro. De acordo com o art. 765 da CLT, o 
magistrado tem ampla liberdade na direção do processo. A matéria poderá ser 
discutida pelos remédios jurídicos adequados. (TRT/SP - RC 40219200900002007 
- Proc. 00355200944702026 - 07ª VT/Santos - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 06/07/2009)  

Recurso  

Reclamação correcional. Execução. Indeferimento de pedido de encerramento de 
carta de sentença e de liberação de penhora de imóveis. Matéria jurisdicional 
passível de discussão pelos meios processuais adequados. Ato de direção do 
processo. Art. 765 da CLT. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40515200800002007 
- Proc. 02102200500802028 - 08ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 13/07/2009)  

HONORÁRIOS 

Perito em geral 

Reclamação Correcional. Execução. Honorários Periciais. Sucumbência do autor, 
beneficiário da justiça gratuita. Pedido de pagamento fundado no Provimento 
GP/CR 4, de 29 de junho de 2007, e na Resolução 35, de 23 de março de 2007, 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Indeferimento sob a alegação de o 
autor não ser sucumbente. Determinação do Juízo de primeiro grau para a 
requerente comprovar o pagamento. Pedido de reconsideração indeferido e 
determinação de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BacenJud. Matéria 
jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. Existência de remédios 
processuais adequados. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40307200900002009 - 
Proc. 01844200707102011 - 71ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 21/09/2009)  

JUIZ OU TRIBUNAL 

Impedimento ou suspeição  

Reclamação correcional. Exceção de suspeição rejeitada. Havendo recurso 
adequado para atacar o ato, do qual a parte pode se valer na época oportuna, a 
improcedência do pedido é medida que se impõe. (TRT/SP - RC 
40337200900002005 - Proc. 01744199904202021 - 42ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 21/09/2009)  
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Poderes e deveres  

Reclamação Correcional. Conhecimento. Despacho que reiterou decisão anterior, 
pela qual fora ordenado ao advogado da autora informasse em dez dias o 
endereço atual da autora. Pedido de pesquisa pelo sistema INFOSEG/INFOJUD 
não atendido. Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo (art. 765 da CLT). 
Existência de remédios processuais adequados. Improcedência. (TRT/SP - RC 
40391200900002000 - Proc. 00761200144102023 - 01ª VT/Santos - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 09/11/2009)  

Reclamação correcional. Matéria jurisdicional. Inadmissibilidade. A reclamação 
correcional limita-se aos aspectos formais e administrativos dos atos processuais, 
não sendo cabível para questionar atos da atividade jurisdicional, privilégio 
conferido no art. 765 da CLT, que outorga ao Magistrado ampla liberdade na 
direção do processo. (TRT/SP - RC 40343200900002002 - Proc. 
00305200843402019 - 04ª VT/Santo André - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 28/09/2009)  

Reclamação correcional. Incabível o reexame da atividade jurisdicional. Não é 
cabível reclamação correcional objetivando atacar ato relacionado à direção do 
processo, ou visando o reexame de atividade jurisdicional. A prerrogativa expressa 
no artigo 765 da CLT confere ampla liberdade ao Magistrado na condução do feito, 
de acordo com seu livre convencimento. (TRT/SP - RC 40273200900002002 - 
Proc. 01216200908302018 - 83ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 03/08/2009)  

Reclamação Correcional. Matéria jurisdicional, passível de discussão pelos meios 
processuais adequados. Atos de direção do processo. Art. 765 da CLT. 
Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40257200900002000 - Proc. 
01387200144502044 - 05ª VT/Santos - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 
03/08/2009)  

MANDADO DE SEGURANÇA 

Recurso  

Reclamação Correcional. Execução. Despacho que sustou a liberação de dinheiro 
bloqueado, por não haver transitado em julgado acórdão de Mandado de 
Segurança, que é objeto de Recurso Ordinário. Matéria jurisdicional. Ato de 
direção do processo (art. 765 da CLT). Improcedência. (TRT/SP - RC 
40357200900002006 - Proc. 00059200407402020 - 74ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 20/10/2009)  

PARTE 

Legitimidade em geral 

Reclamação Correcional. Conhecimento. Despacho que excluiu do pólo passivo 
pessoa física, indicada na inicial como sócio de fato e verdadeiro empregador, pelo 
fundamento da inexistência de comprovação nos autos do encerramento das 
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atividades da pessoa jurídica. Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo 
(art. 765 da CLT). Possibilidade de argüição de prejuízo em preliminar de nulidade 
de Recurso Ordinário. Improcedência. (TRT/SP - RC 40367200900002001 - Proc. 
01200200948202011 - 02ª VT/São Vicente - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 26/10/2009)  

PERÍCIA 

Perito  

Reclamação Correcional. Execução. Perito Administrador. Destituição e nomeação 
de novo auxiliar do Juízo. Permissão para indicar assistente técnico. Indeferimento 
dos pedidos. Assinação de prazo ao perito para apresentação de plano de 
pagamento, sem nova carga dos autos. Impulso oficial. Matéria jurisdicional. Ato 
de direção do processo. Art. 765 da CLT. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 
40285200900002007 - Proc. 02599200205502029 - 55ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 31/08/2009)  

PETIÇÃO INICIAL 

Aditamento e alteração  

Reclamação Correcional. Conhecimento. Determinação de emenda da inicial em 
dez dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, por causa 
da inexistência de rol explícito de pedidos. Matéria jurisdicional. Ato de direção do 
processo (art. 765 da CLT). Possibilidade de argüição de prejuízo pelos meios 
processuais adequados. Improcedência. (TRT/SP - RC 40383200900002004 - 
Proc. 00867200907802015 - 78ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 03/11/2009)  

PRAZO 

Prorrogação  

Reclamação Correcional. Execução. Provisória. Pedido de abertura de novo prazo 
pra contestar os cálculos do exeqüente, não juntados aos autos principais, que se 
achavam em poder do requerente para oferecimento de contra-razões ao recurso 
adesivo. Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. 
Inexistência de tumulto processual e de violação de princípios processuais e de 
direito constitucional de ampla defesa. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 
40315200900002005 - Proc. 00961200835102021 - 01ª VT/Jandira - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 28/09/2009)  

Recurso. Intempestividade  

Reclamação Correcional. Não-Conhecimento. Intempestividade. Não conheço da 
presente medida porque protocolada a destempo, dada a inobservância do artigo 
177 do Regimento Interno e dos artigos 80 e 85, inciso I, da Consolidação das 
Normas da Corregedoria. (TRT/SP - RC 40361200900002004 - Proc. 
01647200905602009 - 56ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 13/10/2009)  
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Reclamação Correcional. Intempestividade. Inobservância do art. 177 do 
Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 80 e art. 85, inciso I, da consolidação das 
Normas da Corregedoria. Não-Conhecimento. (TRT/SP - RC 40329200900002009 
- Proc. 00069199800802021 - 08ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 28/09/2009)  

Reclamação correcional. Não - conhecimento. Intempestividade. Ausência de 
peças indispensáveis. Não conheço da presente medida porque protocolada fora 
do prazo legal, como também pela ausência de peças indispensáveis ao exame da 
controvérsia, nos termos do art. 85, incisos I e II da Consolidação das Normas da 
Corregedoria. (TRT/SP - RC 40253200900002001 - Proc. 01982199900802026 - 
08ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 03/08/2009)  

Reclamação correcional. Intempestividade. Nos termos do artigo 177 do 
Regimento Interno, regulamentado pelos artigos 80 e 85, I, da Consolidação das 
Normas da Corregedoria deste Regional, a petição deve ser aviada no prazo de 
cinco dias, contado da ciência do ato impugnado. Reclamação Correcional não 
conhecida. (TRT/SP - RC 40239200900002008 - Proc. 02119200344602010 - 06ª 
VT/Santos - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 03/08/2009)  

PROCESSO 

Preclusão. Em geral  

Reclamação Correcional. Execução. Incidência do adicional de periculosidade nas 
horas extras. Parcelas vincendas. Despacho que considerou preclusa a 
manifestação do exeqüente e determinou o retorno dos autos ao arquivo geral. 
Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo (art. 765 da CLT). Improcedência. 
(TRT/SP - RC 40355200900002007 - Proc. 01141200006502015 - 65ª VT/São 
Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 20/10/2009) 

Suspensão 

Reclamação Correcional. Execução. Bloqueio on line de ativos financeiros do 
requerente, apesar da pendência de julgamento de Recurso Extraordinário 
(Processo nº 02775 2002 010 02 00 6: Embargos de Terceiro). Alegação de 
ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e ao art. 1.052 do Código de 
Processo Civil (não-suspensão do processo principal em relação ao requerente). 
Decisão do Juízo, fundada em convicção científico-doutrinário-jurisprudencial, de 
prosseguimento da execução contra o requerente, após a desconsideração da 
personalidade jurídica da executada, porque inexistente efeito suspensivo no 
recurso interposto pelo requerente. Tumulto processual não configurado. Art. 765 
da CLT. Ato de direção do processo. Improcedência. (TRT/SP - RC 
40333200900002007 - Proc. 00172199101002019 - 10ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 20/10/2009)  
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PROCURADOR 

Assinatura  

Reclamação Correcional. Petição não assinada. Não-conhecimento. (TRT/SP - RC 
40325200900002000 - Proc. 01445200502102012 - 21ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 14/09/2009)  

Mandato. Instrumento. Inexistência  

Reclamação correcional. Não-conhecimento. Ausência de procuração nos autos 
do processo de origem. Não conheço da presente medida, dada a inexistência nos 
autos do processo original de procuração outorgada aos advogados signatários. 
Aplicação do art. 85, inciso III, da Consolidação das Normas da Corregedoria. 
(TRT/SP - RC 40373200900002009 - Proc. 02124200704202018 - 42ª VT/São 
Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 26/10/2009)  

Reclamação correcional. Irregularidade de representação processual. Não-
conhecimento. Tendo em vista a irregularidade de representação processual do 
corrigente, não se conhece da Reclamação Correcional. (TRT/SP - RC 
40341200900002003 - Proc. 00465200801002015 - 10ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 21/09/2009)  

PROVA 

Convicção livre do juiz  

Reclamação Correcional. Conhecimento. Indeferimento de oitiva de testemunhas e 
encerramento da instrução. Livre convencimento motivado do juiz, fundamentado 
nos elementos de convicção dos autos. Matéria jurisdicional. Ato de direção do 
processo (art. 765 da CLT). Possibilidade de argüição de prejuízo em preliminar de 
nulidade de Recurso Ordinário. Improcedência. (TRT/SP - RC 
40415200900002001 - Proc. 01372200934102011 - 01ª VT/Itaquaquecetuba - Rel. 
Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 15/12/2009)  

Ônus da prova  

Reclamação Correcional. Conhecimento. Despacho que reconsiderou 
determinação de expedir mandado de constatação e encerrou a instrução 
processual, pelo fundamento de a produção da prova ser ônus da parte, não 
podendo ser suprida pelo Juízo, e de o Juízo já estar convencido pelas provas 
produzidas nos autos. Matéria jurisdicional. Ato de direção do processo (art. 765 
da CLT). Possibilidade de argüição de prejuízo em preliminar de nulidade de 
Recurso Ordinário. Improcedência. (TRT/SP - RC 40381200900002005 - Proc. 
02523200403502018 - 35ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de Morais - 
DOE 03/11/2009) 
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RECLAMAÇÃO CORRECIONAL 

Geral  

Reclamação correcional. Ato jurisdicional. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 
40347200900002000 - Proc. 00319200444402016 - 04ª VT/Santos - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 20/10/2009)  

Reclamação Correcional. Petição de Reclamação Correcional não despachada e 
mandada desentranhar. Tumulto processual. Procedência do pedido. (TRT/SP - 
RC 40309200900002008 - Proc. 01907200802902028 - 29ª VT/São Paulo - Rel. 
Tania Bizarro Quirino de Morais - DOE 08/09/2009 - Republic. 14/09/2009) 

Reclamação correcional. Incabível o reexame da atividade jurisdicional. Não é 
cabível reclamação correcional objetivando atacar ato relacionado à direção do 
processo, ou visando o reexame de atividade jurisdicional. (TRT/SP - RC 
40245200900002005 - Proc. 04283200609002010 - 90ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 03/08/2009)  

RECURSO 

Legitimidade  

Reclamação correcional. Multa por má-fé imposta em audiência à sócia da 
requerente. Ausência de legitimidade. Não-conhecimento. (TRT/SP - RC 
40365200900002002 - Proc. 00910200906302013 - 63ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 13/10/2009)  

REVELIA 

Efeitos 

Reclamação Correcional. Decretação de revelia pelo comparecimento do preposto, 
acompanhado de advogado, um minuto após o horário marcado para a audiência, 
mas antes da impressão e assinatura do termo. Encerramento da instrução e 
juntada da defesa na contracapa dos autos. Alegação de cerceamento de defesa. 
Matéria jurisdicional, passível de discussão pelos meios processuais adequados. 
Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 
40227200900002003 - Proc. 02655200804602017 - 46ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 13/07/2009)  

SENTENÇA OU ACÓRDÃO 

Nulidade 

Reclamação Correcional. Sentença condenatória e sentença de Embargos de 
Declaração já proferidas. Jurisdição de conhecimento exaurida. Preclusão pro 
ivdicato (CPC, art. 463, inciso I e II). Impossibilidade de anulação por despacho de 
todos os atos praticados desde a audiência de instrução, a pretexto de citação 
inexistente de um dos réus, e de reabertura da instrução, com designação de 
audiência una. Reclamação Correcional conhecida e julgada procedente para 
cassar o despacho do Juízo corrigendo e restabelecer a validade de todos os atos 
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praticados no processo desde a audiência de instrução (sentença condenatória e 
sentença de Embargos de Declaração inclusas). (TRT/SP - RC 
40369200900002000 - Proc. 00269200900402010 - 04ª VT/São Paulo - Rel. Tania 
Bizarro Quirino de Morais - DOE 26/10/2009)  

TESTEMUNHA 

Valor probante  

Reclamação Correcional. Conhecimento. Instrução. Prova. Testemunhas do autor. 
Contraditas. Indeferimento. Aplicação ao réu das sanções por má-fé. Matéria 
jurisdicional. Ato de direção do processo. Art. 765 da CLT. Existência de remédios 
processuais adequados. Inadmissibilidade. (TRT/SP - RC 40289200900002005 - 
Proc. 00165200906302012 - 63ª VT/São Paulo - Rel. Tania Bizarro Quirino de 
Morais - DOE 24/08/2009)  
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