
RECLAMAÇÃO DOS ADVOGADOS TOMADA A TERMO NO CURSO DA CORREIÇÃO

REALIZADA NA 6a VARA DE FORTALEZA PELA SECRETARIA DA CORREGEDORIA

Aos 20 dias de agosto de 2014, compareceram os Doutores Ricar
do Barcelar Paiva, Vice-Presidente da OAB, inscrito na OAB/CE sob o

número 14.408, Antônio Cleto Gomes, Presidente da Comissão de defesa

das Prerrogativas dos. Advogados, inscrito na OAB/CE sob o número
5864/CE, Antônio Franco Almada Azevedo, membro da Comissão de Defesa
das Prerrogativas dos Advogados, inscrito na OAB/CE n° 20964, Robson
Sabino membro do Centro de Apoio e Defesa do Advogado, inscrito- na
OAB/CE, sob o número 16141, os quais apresentaram a seguinte denúncia:
"Eminente Corregedor, a Juiza desta 6a Vara do Trabalho de Fortaleza,

Dra. Kaline Lewinter, ao determinar o depósito na conta de advogado,
está determinando que o profissional apresente prestação de contas re
ferente ao repasse ao cliente, como ocorreu no processo número
0001942-78.2013.5.07.0006, este procedimento, com a devida vênia, não
está previsto na legislação vigente, vez que 'a relação cliente/advo
gado está prevista na Lei n°- 8.906/94, sendo esta prestação de conta
regida pelo artigo 44, inciso II, da mencionada Lei, c/c artigo 34,
inciso 31, da referida Lei. E para demonstrar ainda mais o desrespeito
às prerrogativas dos advogados, a Douta Magistrada está incluindo o
nome dos advogados no BNDT, procedendo bloqueio na conta dos advogados

através do BACEN-JUD, restrição de veículos junto ao DETRAN e requisi

tando informação à Receita Federal, violando o sigilo fiscal do pro

fissional, caso não haja a comprovação da prestação de contas.

Para comprovar o alegado, a OAB procede à juntada do despacho
proferido no referido processo, levando a crer que está sendo um pro
cedimento padrão da Vara, uma vez que despacho no mesmo sentido nos
processos números 778-78.2013.5.07.0006 e 1383-24.2013.5.07.0006. O
ato proferido pela Douta Magistrada, com a devida vênia, é ilegal e
abusivo, por contrariar a CLT, a Lei 8.906/94 e a LOMAN. O ato des
prestigia totalmente a classe da advocacia. Assim, não resta outra al
ternativa para a OAB, a não ser • DENUNCIAR a Juiza Kaline Lewinter
jundo à Corregedoria Regional a fim de que sejam apurados os fatos e
adotadas as providências necessárias.

Pede e Espera Deferimento.

Fortaleza-Ce, 20 de agosto de 2014
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, *•" PODERJUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7a REGIÃO
6a Vara do Trabalho de Fortaleza

Avenida THstãO Gonçalves-912,4o andar, Centro, FORTALEZA - CE-CEP: 60015-000
TEL.: (85) 33085926 - EMAIL: vara06@trt7.jus.br

Processo Judicial eletrônico - PJe

PROCESSO PJe: 0001942-78.2013.5.07.0006 ,
CLASSÍE: AÇÃO,TRABALHISTA- RITO SUMARÍSSIMO (1125)

v , •-••*•' r .•'"•'

RECLAMAN1E: CAMILA DE SALES TELES • • _ . ,
RECLAMADO: BIG PLAY DIVERSÕES PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS^LTDA - EPP

CERTIDÃO A

Certifico, para os devidos fins, que o advogado da reclamante responsável pelo repasse do valor
recebido em face do acordo firmado nos autos é o Dr. Hugo LeonarckrBezèrra Gondim, OAB/CE 19.810.

SOFIA FERNANDES TAVORA DE MELO

Servidor(a) Responsável

DECISÃO

Considerando os termos da certidão supra, NOTIFIQUEM-SE os patronos da reclamante para, no prazo
de 5 (cinco) dias, comprovar o repasse dos valores devidos ao reclamante sob pena de responder pelo
equivalente, -r- •

Nada sendo requerido no prazo acima concedido,proceda-seà tentativa de bloqueio em contas bancárias
da(sjparte(s) executada(s), através dò' sistema BACEN JUD, CPF.004.704.783-65 (Dr. Hugo Leonardo
Bezerra Gondim, OÀB/CE 19.810), ate o limite do crédito exequendo (art. 169 do Provimento Conjunto
06/2009 do E.TRT). '

Sendo frutífero o bloqueio, notifíque(m)v-sea(s) executada(s) para, querendo, interpor(em) embargos à
execução, nos termos do artigo 884 da CLT.

Frustradaa busca de valores através do sistema BACENJUD, pesquisem-se veículos por meio do sistema
RENAJÜD, ficando a Secretaria, desde já, autorizada a inserir RESTRIÇÃO TOTAL nos veículos
encontrados. Caso haja êxito, expeça-se mandadode penhorae avaliação dos veículos.

Sendo infrutíferas aspesquisas supra, requisite-se à Receita Federal, cópia da última declaração de bens
dá(s) executada(s) por meio do convênio INFÒJUD. '•'•*.-.'..
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Pòr fim, Voltem-me os autos conclusos para inclusão dos SÓÇIO(S) no BNDT - Banco Nacional de
'DevedoresTrabalhistas-e demais providências.

FORTALEZA, Quarta-feira, 30 deJulhode 2014.

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

v (nome e assinaturano rodapé)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[KALINE LEWINTER]

https://pje.trt7.jus.br/primeirograu/Processo ,
/ConsultaDocumento/UstView.seam
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7aREGIÃO

6° Vara do Trabalho de Fortaleza

Avenida Tristão Gonçalves, 912,4o andar, Centro, FORTALEZA - CE - CEP: 60015-000
TEL: (85) 33085926 - EMAIL: vara06@trt7.jus.br s

PROCESSO: 0000778-78.2013.5.07.0006
CLASSE: AÇÃO TRABALHISTA-RITO SUMÂRfSSIMO (1125) .

RECLAMANTE: LÍVIA BRAGA DE HOLANDA MOURA

RECLAMADO: CLINICA DE RELÓGIOS LTDA - ME e outros

DESPACHO PJe-JT

Face à petiçãode ID 049024e, protocolizada por advogado da parteexequente3 habilitado Com poderes
específicos atravésdá procuração de ID 593794, dou porcumprida a obrigação da parte executadaquanto
ao crédito autoral. v } .
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Conforme òstermos dasentença homologatória do acordo (ID 907998), NOTIFIQUE(M)-SE o(s)
patrono(s) da parte autora para cómprovar(em) orepassedos valores devidos à reclamante, no prazo de05,
(cinco)dias, sob pena de responderpelo equivalente.

Ato contínuo, NOTIFIQUE-SE a parteexecutada paracomprovar o pagamento dosencargos legais
devidos, no que tange à contribuição previdenciária, no valor de R$ 184,00, através de GPS, e às custas
processuais, no valordeR$ 70,00, através de GRU, noprazo de05 (cinco) dias, sob pena de execução
imediata e inclusão no BNDT -.Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. s

Decorridos referidos prazos, CERTIFÍQUE-SE è voltem os autos CONCLUSOS.

FORTALEZA, Quinta-feira, 05 deJunhode 2014. ,

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

(nome e assinatura no rodapé)

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[KALINE LEWINTER] ,- ... > m'h^^\^7^!^S^'Í^^ms
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