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Gabinete da Presidência

Notificação

Processo Nº RORSum-0000225-89.2019.5.21.0019
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE RIVANILDO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO VINICIUS BASTOS VARDANEGA
TOURINHO(OAB: 12684/RN)

RECORRIDO GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA

ADVOGADO FABIO ANTERIO FERNANDES(OAB:
10202/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

AGRAVANTE: RIVANILDO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: VINICIUS BASTOS VARDANEGA TOURINHO -

OAB: RN012684B

AGRAVADA: GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA

ADVOGADO: FABIO ANTERIO FERNANDES - OAB: PB0010202

Mantenho a decisão agravada.

Recebo o agravo de instrumento, submetendo o exame de sua

admissibilidade ao Tribunal Superior do Trabalho (IN 16/99 e RA

1418/10, ambas do TST).

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar

contrarrazões ao agravo e ao recurso principal.

Após, remeta-se o processo eletrônico à Superior Instância.

Publique-se.

NATAL, 5 de Agosto de 2020.

BENTO HERCULANO DUARTE NETO

Desembargador(a) Federal do Trabalho

NATAL/RN, 07 de agosto de 2020.

PATRICIA LISBOA DE MEDEIROS BEZERRA

Assessor

Processo Nº ROT-0000597-68.2019.5.21.0009
Relator JOSÉ BARBOSA FILHO

RECORRENTE MARCONE MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO RENATO CARVALHO JORDAO(OAB:
10103/RN)

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RECORRENTE LOSANGO EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO RODRIGO MENEZES DA COSTA
CAMARA(OAB: 4909/RN)

RECORRIDO HUMBERTO FERNANDES DE
MEDEIROS

ADVOGADO THASSYA ANDRESSA PRADO DA
SILVA(OAB: 411032/SP)

ADVOGADO RODRIGO MENEZES DA COSTA
CAMARA(OAB: 4909/RN)

ADVOGADO MONICA ALVES FEITOSA(OAB:
2576/RN)

RECORRIDO MARCONE MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO RENATO CARVALHO JORDAO(OAB:
10103/RN)

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RECORRIDO LOSANGO EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO THASSYA ANDRESSA PRADO DA
SILVA(OAB: 411032/SP)

ADVOGADO RODRIGO MENEZES DA COSTA
CAMARA(OAB: 4909/RN)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCONE MARTINS DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

AGRAVANTE: LOSANGO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

LTDA E OUTRO

ADVOGADOS: RODRIGO MENEZES DA COSTA CÂMARA,

MONICA ALVES FEITOSA

AGRAVADO: MARCONE MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSUE JORDAO MENDES JUNIOR

Mantenho a decisão agravada.

Recebo o agravo de instrumento, submetendo o exame de sua

admissibilidade ao Tribunal Superior do Trabalho (IN 16/99 e RA

1418/10, ambas do TST).

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar

contrarrazões ao agravo e ao recurso principal.

Após, remeta-se o processo eletrônico à Superior Instância.

Publique-se.

NATAL, 5 de Agosto de 2020.

BENTO HERCULANO DUARTE NETO

Desembargador(a) Federal do Trabalho

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RUTE OLIVEIRA DA COSTA SILVA

Assessor

Processo Nº ROT-0000351-67.2019.5.21.0043
Relator CARLOS NEWTON DE SOUZA

PINTO

RECORRENTE JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO GENARO COSTI SCHEER(OAB:
10240/RN)

RECORRIDO MAXITEXTIL INDUSTRIA E
BENECIAMENTO TEXTIL LTDA - ME

ADVOGADO DANIELLE LACERDA DE
MEDEIROS(OAB: 11601/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MAXITEXTIL INDUSTRIA E BENECIAMENTO TEXTIL LTDA -
ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: GENARO COSTI SCHEER - OAB: RN0010240

AGRAVADA: MAXITEXTIL INDUSTRIA E BENECIAMENTO

TEXTIL LTDA - ME

ADVOGADA: DANIELLE LACERDA DE MEDEIROS - OAB:

RN0011601

Mantenho a decisão agravada.

Recebo o agravo de instrumento, submetendo o exame de sua

admissibilidade ao Tribunal Superior do Trabalho (IN 16/99 e RA

1418/10, ambas do TST).

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar

contrarrazões ao agravo e ao recurso principal.

Após, remeta-se o processo eletrônico à Superior Instância.

Publique-se.

NATAL, 4 de Agosto de 2020.

BENTO HERCULANO DUARTE NETO

Desembargador(a) Federal do Trabalho

NATAL/RN, 07 de agosto de 2020.

RUTE OLIVEIRA DA COSTA SILVA

Assessor

Gabinete da Desembargadora Socorro Wanderley

de Castro

Notificação

Processo Nº MSCiv-0000385-40.2020.5.21.0000
Relator MARIA DO PERPETUO SOCORRO

WANDERLEY DE CASTRO

IMPETRANTE NORSA REFRIGERANTES S.A

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

AUTORIDADE
COATORA

1ª Vara do Trabalho de Natal

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

TERCEIRO
INTERESSADO

LUCIANO DA SILVA FERREIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - NORSA REFRIGERANTES S.A
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8e995c5

proferido nos autos.

D E S P A C H O

A impetrante indicou de forma errônea a autoridade tida como

coatora o que implica a extinção do processo sem resolução do

mérito, pois o julgador não pode fazer a correção e incluir a

autoridade pertinente ao caso. Contudo, verificada a indicação da

Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Natal, cabe a emenda da inicial,

haja vista que não há modificação da competência e a autoridade é

vinculada a este Tribunal Regional do Trabalho. Outrossim,

considerando que o ato questionado como violador de direito

líquido e certo faz remissão a ato anterior, que não se encontra nos

autos, cabe à parte promover sua juntada.

Assim, determino à impetrante que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob

pena de indeferimento da inicial, promova a emenda da petição

inicial com a indicação correta da autoridade dita coatora e ainda

com a inclusão do documento (ID e2c2bae).

Intime-se o impetrante, com urgência.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO

 Desembargador(a) Federal do Trabalho

Processo Nº MSCiv-0000386-25.2020.5.21.0000
Relator MARIA DO PERPETUO SOCORRO

WANDERLEY DE CASTRO

IMPETRANTE ADAILSON XAVIER GOMES

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

IMPETRANTE CLEODON XAVIER GOMES

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

AUTORIDADE
COATORA

9ª Vara do Trabalho de Natal

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADAILSON XAVIER GOMES

  - CLEODON XAVIER GOMES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cd94ba2

proferido nos autos.

D E S P A C H O

CLEODON XAVIER GOMES e ADAILSON XAVIER GOMES

impetram Mandado de Segurança, com pedido liminar, indicando

como ato coator a decisão de penhora de 30% dos valores por eles

recebidos a título de proventos de aposentadoria, proferida pela d.

Juíza Aline Fabiana Campos Pereira, Substituta na 9ª Vara do

Trabalho de Natal  (RN),  no processo de nº0210030-

25.2013.5.21.0009.

Com o objetivo de obter mais amplos elementos para a análise e

decisão da liminar requerida, dada a relevância da temática,

considero pertinente a imediata prestação de informações pela d.

autoridade coatora e determino a expedição, com urgência, de

ofício requisitando-lhe as informações específicas.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA DO PERPETUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO

 Desembargador(a) Federal do Trabalho

Gabinete do Desembargador Jose Barbosa Filho

Acórdão

Processo Nº AP-0000105-87.2016.5.21.0007
Relator JOSÉ BARBOSA FILHO

AGRAVANTE COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

ADVOGADO HERMANO JOSE DE CASTRO
LEITE(OAB: 8836/RN)

ADVOGADO MATHEUS DANTAS DA SILVA(OAB:
7951/RN)

AGRAVADO HERIBERTO SILVA

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HERIBERTO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE PETIÇÃO nº

0000105-87.2016.5.21.0007 (AP)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ BARBOSA FILHO

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO

GRANDE DO NORTE

Advogado: HERMANO JOSÉ DE CASTRO LEITE - RN0008836

Advogado: MATHEUS DANTAS DA SILVA - RN0007951

EMBARGADO: HERIBERTO SILVA

Advogado: JEAN CARLOS VARELA AQUINO - RN0004676

ORIGEM: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª

REGIÃO

Ementa

Embargos de declaração - Contradição e omissão no v.

acórdão - Inocorrência - Impugnação ao julgamento - Meio

inapropriado - Rejeição - Não se verificamno v. acórdão as

contradição e omissão alegadas pela embargante. Na realidade,

sob o pretexto de ocorrência desses vícios, a CAERN revela seu

inconformismo com o resultado do julgamento, que deve ser

manifestado para a instância recursal seguinte, mediante recurso

próprio, não configurando vício sanável por embargos de

declaração.

Embargos de declaração rejeitados.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA

DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, em face

do v. acórdão pela qual esta e. 1ª Turma de Julgamentos decidiu:

"por unanimidade, conhecer do agravo de petição. Mérito: por

unanimidade, negar provimento ao agravo de petição. Custas de R$

44,26 (art. 789-A, IV, CLT), pela agravante" (ID. 2ab713b).

A CAERN alega contradição e omissão no v. acórdão embargado,

argumentando, em resumo, que "violou o princípio da legalidade

orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), à separação dos

poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos

serviços públicos (art. 175 da Constituição), ao desconsiderar a

decisão proferida na ADPF nº 556, em que determinou a sujeição

ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio

Grande do Norte - CAERN", ressaltando que "a decisão emanada

do STF é clara e consisa, não faz nenhuma observação à Coisa

Julgada, não podendo, data venia, ser levantada esse obstáculo,

por instâncias inferiores", os efeitos erga omnes e vinculantes da

referida decisão, e precedente deste Relator, prolatado em

julgamento de recurso ordinário. Ao final, "que os presentes

embargos de declaração sejam conhecidos e, no mérito, providos,

na forma e no modo acima declinados, para que este juízo se

pronuncie expressamente acerca da pertinência temática e a

observância da estrita aderência em relação à ADPF 556, a fim de

sanar  a  cont rad ição apontada,  já  que a  suprac i tada

ADPD/00556/RN, nção faz nenhuma menção a Coisa Julgada,

aplicada no caso sub judice, pelo E. TRT/21" (ID. 0db39aa).

II - FUNDAMENTOS DO VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porque apresentados a

tempo e a modo.

MÉRITO

A CAERN alega contradição e omissão no v. acórdão embargado,

argumentando, em resumo, que "violou o princípio da legalidade

orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), à separação dos

poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos

serviços públicos (art. 175 da Constituição), ao desconsiderar a

decisão proferida na ADPF nº 556, em que determinou a sujeição

ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio

Grande do Norte - CAERN", ressaltando que "a decisão emanada

do STF é clara e consisa, não faz nenhuma observação à Coisa

Julgada, não podendo, data venia, ser levantada esse obstáculo,

por instâncias inferiores", os efeitos erga omnes e vinculantes da

referida decisão, e precedente deste Relator, prolatado em

julgamento de recurso ordinário.

Sem razão a embargante.

A omissão, para fins de cabimento dos aclaratórios, refere-se a

pedidos ou questões de ordem pública levantadas pelas partes e

não analisadas na decisão embargada. Já a contradição suscetível

de ser corrigida mediante embargos declaratórios é aquela ínsita à

decisão atacada, ou seja, aquela havida no corpo do julgado,

quando não há harmonia entre os fundamentos, ou entre estes e o

dispositivo.

No caso, a embargante não indica de forma clara acontradição ou

omissão que vislumbra no v. acórdão embargado, como preceitua o

artigo 1.023 do CPC, inviabilizando o acolhimento dos presentes

aclaratórios. Na realidade, sob o pretexto de sanar contradição e

omissão, a CAERN busca revolver a incidência da decisão do c.

STF na ADPF 556 ao caso em exame, matéria já devidamente

analisada no v. acórdão embargado, nos seguintes termos:

"Inicialmente, cumpre informar que, no julgamento da ADPF 556, o

STF fixou tese jurídica no sentido de que a CAERN sujeita-se ao

regime de precatório previsto no artigo 100 da Constituição Federal:

"ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO

FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.

FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA,

ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO

NORTE - CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL .

A P L I C A B I L I D A D E  D O  R E G I M E  D E  P R E C A T Ó R I O S .

PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES.

LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE

CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.

1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de

descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de

ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.

2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte -

CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço

público em regime não concorrencial e sem intuito primário de

lucro:aplicação do regime de precatórios (art. 100 da

Constituição da República). Precedentes.

3.Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de

constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de

serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade

orçamentária (inc. VI do art.167 da Constituição), à separação

funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da

prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição).

Precedentes

4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada

procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que

promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora,

arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios

à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte -CAERN"

(grifos acrescidos).

Ocorre que a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental -

ADPF não é meio apto a desconstituir decisão judicial transitada em

julgado.

Neste sentido é o entendimento do STF, conforme se infere da

decisão proferida no julgamento do Agravo Regimental na ADPF

243/PB:

" C O N S T I T U C I O N A L  E  A D M I N I S T R A T I V O .  A G R A V O

REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE

PRECEITO FUNDAMENTAL. ADPF CONTRA DECISÃO

TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO

REGIEMNTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não é

meio apto à desconstrução de decisões judiciais transitadas em

julgado.

Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento" - sic (STF, Relator:

Ministro Edson Fachin, Data de julgamento: 11.05.2016).

Em igual sentido, o voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia

(Relatora), na própria ADPF 556/RN:

"4.No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental n. 114, Relator o Ministro Roberto Barroso, assentou-

se que "há duas ressalvas importantes que o STF entendeu

necessárias para o ajuizamento da ADPFnessas hipóteses. A

primeira é a de que seu cabimento se dá apenas em situações

extraordinárias, nas quais o tempo de resposta normal nas

instancias ordinarias é capaz de acarretar grave desequilibrio social

e economico. Nesse sentido: ADPF 249-AgR, Rel. Min. Celso de

Mello, j. em 13.08.2014" (Plenário, DJe 6.9.2019).

Na espéc ie  ver tente ,  na  argu ição se apontam como

inconstitucionais inúmeras decisões judiciais proferidas pela Justiça

estadual (juízes estaduais e desembargadores do TJ/RN), federais

(juízes federais e desembargadores do Tribunal Regional Federal

da Quinta Região) e do Trabalho do Rio Grande do Norte contra a

Companhia de Água e Esgotos desse Estado pelas quais se

determinaram constrições patrimoniais nas contas bancárias da

empresa para satisfação de créditos trabalhistas e de particulares.

5. Considerando-se a pulverização dos atos questionados por

vários juízos e órgãos colegiados, a ausência de trânsito em

julgado das decisões judiciais e a interposição dos recursos

cabíveis em cada um desses processos, a arguição é cabível para

solucionar a controvérsia de modo imediato, definitivo e com

eficácia geral e vinculante.

Em situações análogas à dos autos, o Plenário deste Supremo

Tribunal assentou o cabimento da arguição de descumprimento de

preceito fundamental, superando óbice de conhecimento, por

exemplo, na ADPF n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moares,

Plenário, Dje 27.6.2019; ADPF n. 405-MC, Relatora a Ministra Rosa

Weber, Plenário, Dje 5.2.2018; ADPF n. 114, Relator o Ministro

Roberto Barroso, Plenário, Dje 6.9.2019.

Verif ico, portanto, o cabimento da presente arguição de

descumprimento de preceito fundamental" (destaques acrescidos).

Nesse contexto, é forçoso concluir que a decisão proferida na ADPF

556 se aplica apenas aos processos que não possuem decisão

transitada em julgado acerca do regime de execução aplicável à

CAERN, o que não é o caso destes autos.

Isso porque o Juízo de origem indeferiu expressamente o pedido de

aplicação do regime de precatórios, nos seguintes termos:

"A embargante alega omissão do julgado por não ter apreciado o

seu pedido de equiparação com a Fazenda Pública para fins de

execução por meio de precatório.

Com razão a CAERN.

Conforme consta do seu estatuto social juntado aos autos (ID n.

5e18d48), a CAERN foi constituída mediante autorização da Lei

Estadual nº 3.742, de 26 de junho de 1969, alterada pela Lei nº

4.747, de 06 de julho de 1978, tratando-se de uma sociedade

Anônima de Economia Mista, portanto, entidade dotada de
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personalidade jurídica de direito privado.

Assim sendo, conferir-lhe prerrogativas das entidades de direito

público implicaria conceder indisfarçável privilégio que a colocaria

em situação de desigualdade frente às empresas privadas, sem

amparo legal, e em detrimento aos princípios constitucionais da

isonomia, da não discriminação e da livre iniciativa (art. 170, da

Constituição).

A matéria já foi apreciada pelo TRT da 21ª Região, com o eminente

Desembargador Eridson Medeiros, designado rel.tor nos autos do

TRT RO nº 38800-93.2010.5.21.0016, em que a CAERN era parte,

ter entendido que:

"(...) A pretensão inicial da recorrente é a de ser equiparada à

Fazenda Pública, por ser uma sociedade de economia mista

prestadora de serviço público essencial em caráter exclusivo, para

os fins de obter as prerrogativas processuais e executórias (Decreto

-Lei nº 779/69), ao regime de precatório e juros legais cabíveis na

espécie.

Fundamenta o seu pedido nas recentes decisões do excelso STF e

colendo TST sobre a matéria, trazendo, inclusive, aos autos

informações sobre essas decisões (petição de fls. 548/553).

Na verdade, embora a questão esteja sendo debatida nos Tribunais

Superiores, nenhuma decisão final ainda foi proferida, devendo,

pois, permanecer vigente para a recorrente as regras relativas às

sociedades de economia mista, que não detém os privilégios

conferidos à Fazenda Pública, por ser integrante da Administração

Pública estadual indireta.

Nada a deferir, portanto".

Desse modo, sanada a omissão no tocante a apreciação do título

embargado, o qual deve constar do dispositivo sentencial, porém

em nada altera os termos da sentença ID n. 81889A3." (ID. bb90a2e

- Sentença de embargos de declaração proferida em 28.09.2016) .

Inconformada, a CAERN reiterou o pedido no recurso ordinário (ID.

5db1b98), e nesse ponto, a sentença foi mantida no julgamento do

apelo, ocorrido na sessão do dia 12.12.2017 (ID. d0fe220). Na

sequência, nterpôs recurso de revista (ID. bd2d177), cujo

seguimento foi negado pela presidência deste e. TRT (ID. db4a4d3).

Posteriormente, ingressou com Agravo de Instrumento em Recurso

de Revista (ID. 2dcb54b), que não foi conhecido pelo TST, em

decisão monocrática proferida em 10.10.2018 (ID. da7111f), de

natureza irrecorrível.

Transitado em julgado o v. acórdão (certidão de ID. dda94ab),

materializou-se a coisa julgada acerca da carência de direito da

CAERN ao regime de precatórios/RPV previsto no art. 100 da

CF.

Assim, cumpre observar que a decisão da ADPF 556 foi proferida

após o trânsito em julgado da decisão exequenda, que, por

conseguinte, somente pode ser desconstituída através de ação

rescisória, nos exatos termos do artigo 525, § 15, do CPC:

"Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para

que o executado, independentemente de penhora ou nova

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo,

considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título

executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em

aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo

Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição

Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(..)

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito

em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo

prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo

Supremo Tribunal Federal".

Por fim, registro que a hipótese dos autos é distinta daquela tratada

no AP nº 0000739-64.2017.5.21.0002 (julgado em 06.05.2020), no

qual esta 1ª Turma, sob minha Relatoria, entendeu ser aplicável o

regime de precatório à CAERN, com fundamento na ADPF 556,

uma vez que, naquele caso, a matéria não havia sido discutida na

fase de conhecimento, de modo que não se operou o trânsito em

julgado.

Por todo o exposto, em atenção à imutabilidade da coisa julgada,

descabe a revisão desse entendimento por novo pronunciamento

nestes autos, o que impõe a manutenção da decisão agravada que

julgou improcedentes os embargos à execução.

Agravo de petição não provido."

Em resumo, o pedido da CAERN, no sentido de que seja observado

o regime de precatório/RPV previsto no art. 100 da CF, foi julgado

improcedente ainda na fase de conhecimento. A coisa julgada

materializada nestes autos obsta novo pronunciamento judicial

sobre a matéria, em sentido diverso.

A decisão do c. STF na ADPF 556 se aplica apenas aos processos

que não possuem decisão transitada em julgadoacerca do

regime de execução aplicável à CAERN, sendo incapaz de

desconstituir a coisa julgada material, o que somente é possível

mediante ação rescisória, nos termos do artigo 525, § 15, do CPC.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento do

seu recurso deve ser manifestado por recurso próprio, dirigido à

instância recursal superior, sendo indevida a rediscussão por esta

1ª Turma, em sede de embargos de declaração, segundo a regra

processual.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 7
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Desse modo, rejeito os embargos de declaração.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador José

Barbosa Filho, com a participação dos Excelentíssimos Senhores

Desembargadores Ricardo Luís Espíndola Borges e Joseane

Dantas dos Santos e do(a) Representante da Procuradoria Regional

do Trabalho da 21ª Região, Dr. Francisco Marcelo Almeida

Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais da Primeira Turma de Julgamento do Tribunal Regional do

Trabalho da Vigésima Primeira Região, por unanimidade, conhecer

dos embargos de declaração. Mérito: por unanimidade, rejeitar os

embargos de declaração.

Obs.: Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-GP

Nº 41/2020. O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente

da Turma votou no presente processo para compor o quorum

mínimo. Não participou, justificadamente, a Excelentíssima Senhora

Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues,

por se encontrar em gozo de férias regulamentares.

Natal/RN, 01 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR JOSÉ BARBOSA FILHO

Relator

Assinado eletronicamente por: JOSÉ BARBOSA FILHO -

01/09/2020 15:46:38 - 1dbe0c5

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20083114051895000000006337663

Número do processo: 0000105-87.2016.5.21.0007

Número do documento: 20083114051895000000006337663

NATAL/RN, 02 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Gabinete do Desembargador José Rêgo Júnior

Notificação

Processo Nº AR-0000266-79.2020.5.21.0000
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AUTOR MARLEIDE SILVA DA HORA

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARLEIDE SILVA DA HORA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 22c8576

proferido nos autos.

DESPACHO

Trata-se de agravo regimental interposto por MARLEIDE SILVA DA

HORA, autora da ação rescisória, buscando a reforma da decisão

que, diante da ausência de comprovação da situação econômica de

hipossuficiência, indeferiu o seu pedido de justiça gratuita e, por

conseguinte, concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que fosse

juntado aos autos o comprovante do depósito prévio previsto no art.

836 da CLT.

Em suas razões (Id. 899acd1), a agravante sustenta que a decisão

agravada, ao indeferir, preliminarmente, a gratuidade judiciária, sem

lhe oportunizar a possibilidade legal de comprovar seu estado de

miserabilidade, usurpou-lhe a possibilidade de acesso ao Judiciário

e destoou da jurisprudência dominante deste e. Tribunal.

Afirma que o c. TST, a fim de assegurar o devido acesso ao

Judiciário, vem decidindo recentemente no sentido de que a

declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da

gratuidade judiciária, nos termos da decisão proferida no julgamento

do RR 340-21.2018.5.06.0001.

Defende que consta nos presentes autos declaração de

hipossuficiência e que os documentos em anexo demonstram que

toda a renda da autora está comprometida com a manutenção da

sua família e que, portanto, não possui condições de fazer o

depósito prévio de 20% do valor atribuído à causa, que corresponde

ao montante de R$8.000,00 (oito mil reais). Acrescenta que a

declaração de hipossuficiência firmada pela parte ou por seu

advogado é suficiente para a concessão da justiça gratuita à pessoa

física, conforme disposto no artigo 99, §3º, do CPC e entendimento

consubstanciado na Súmula 463 do TST.

Argumenta que a leitura dos §§ 3º e 4º do artigo 790 da CLT, com a

redação atribuída pela Lei nº 13.467/2017, compatível com os

incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da CF/88, “é aquela segundo a

qual a necessidade de prova pelo hipossuficiente desta condição só

emerge quando o contrário for suscitado pela parte adversa e, ainda

assim, apontando pelo menos indícios no sentido de que o

requerente da gratuidade aufere remuneração suficiente para arcar
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com as despesas do processo sem prejuízo da mantença própria e

de sua família”.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar a fim de suspender

os efeitos da decisão agravada, com a fixação de prazo suficiente

para que sejam juntados aos autos os comprovantes de sua

alegada impossibilidade de pagamento do depósito prévio, ou com

o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária à autora,

isentando-a do depósito prévio da ação rescisória, e, no mérito, o

provimento do agravo para deferir os benefícios da justiça gratuita à

autora, ora agravante, nos termos da lei.

É o que importa relatar.

Decido.

Cabe ao relator, em caso de agravo regimental, exercer o juízo de

retratação ou submeter o caso ao órgão colegiado competente para

julgamento no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 173, §2º,

do Regimento Interno deste Regional.

Dessa forma, passo à apreciação do inconformismo da agravante.

Pretende a agravante a reforma da r. decisão monocrática que,

diante da ausência de comprovação da situação econômica de

hipossuficiência, indeferiu o seu pedido de justiça gratuita e, por

conseguinte, concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que fosse

juntado aos autos o comprovante do depósito prévio previsto no art.

836 da CLT, “verbis”:

“Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARLEIDE SILVA DA

HORA, com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de

Processo Civil, buscando desconstituir o Acórdão proferido por esta

Cor te  nos  au tos  do  Recurso  Ord inár io  nº  0001653-

50.2016.5.21.0007,em que figura como recorrente, tendo como

recorrida a empresa CAERN – Companhia de águas e Esgotos do

Rio Grande do Norte.

A autora requer o deferimento dos benefícios da gratuidade da

justiça, alegando, para tanto, não ter condições de arcar com as

custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem

prejuízo da sua manutenção e de sua família. Junta declaração de

hipossuficiência, alegando ser esta suficiente para o deferimento

dos benefícios da Gratuidade Judiciária, nos termos da Súmula nº

463 do TST. Defende que “a leitura dos §§ 3º e 4º., do art.790, da

CLT, com a dicção da Lei nº.13.467/2017, compatível com os

preceitos constitucionais acima aludidos, é aquela segundo a qual

a necessidade de prova pelo hipossuficiente desta condição só

emerge quando o contrário for suscitado pela parte adversa e,

ainda assim, apontando pelo menos indícios no sentido de que

o requerente da gratuidade aufere remuneração suficiente para

arcar com as despesas do processo sem prejuízo da mantença

própria e de sua família”. Sustenta que “emerge insuficiente a

mera alegação de que o peticionário da justiça gratuita recebe

remuneração superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo

dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, recaindo

sobre o arguente indique igualmente quais elementos o fazem crer

que os ganhos do requerente da gratuidade, a partir do cotejo entre

obrigações familiares e gastos com a demanda, são suficientes para

fazerem frente a estes sem risco àquelas, que são prioritárias”.

À análise.

Inicialmente, oportuno registrar que o direito fundamental à

assistência jurídica integral e gratuita, pelo Estado, depende da

comprovação de insuficiência de recursos (CRFB,art. 5º, LXXIV).

No mesmo sentido, o §4º do art. 790 da CLT, incluído pela Lei nº

13.467/2017, vaticina que "O benefício da justiça gratuita será

concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o

pagamento das custas do processo”.

Pelo exposto, considerando ser ônus do requerente demonstrar o

preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade

judiciária, não assiste razão à autora ao sustentar que a prova da

miserabilidade deva ser suscitada pela parte adversa.

Ressalte-se, ainda, que este processo foi ajuizado em 25/06/2020,

depois da vigência da Lei 13.467/2017, que alterou a redação do

art. 790, §§ 3º e 4º da CLT e a sistemática da gratuidade da justiça,

dispondo que:

Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos

Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de

pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que

serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

(...)

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita,inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem

salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo.

(grifos acrescidos)

O dispositivo legal acima transcrito, notadamente o §3º, estabelece

a concessão, a pedido ou de ofício, do benefício da justiça gratuita à

parte que aufere salário igual ou inferior a40% do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Nesta previsão, a autora não se encaixa, na medida em que admite

receber remuneração superior a 40% do teto dos benefícios do

RGPS – Regime Geral de Previdência Social ao afirmar, na inicial,

que “emerge insuficiente a mera alegação de que o peticionário da

justiça gratuita recebe remuneração superior a 40% (quarenta por
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cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de

Previdência Social, (...)”.

Nessa situação, a insuficiência de recursos deveria ser

comprovada, sob pena de indeferimento do benefício. A autora não

produziu uma única prova acerca de sua impossibilidade de

demandar sem o comprometimento de seu sustento, não sendo

suficiente para a concessão da benesse pretendida a simples

declaração de hipossuficiência juntada aos autos.

Tal compreensão a respeito do tema, além de cumprir o regramento

legal, efetivamente não importa óbice ao acesso à justiça como

garantia constitucional, consistindo unicamente na fixação de limites

específicos para que o direito seja exercido dentro das

possibilidades de cada um, considerada a desigualdade econômica

dos cidadãos.

Logo, uma vez que a autora não logrou demonstrar cabalmente sua

situação econômica de hipossuficiência, indefiro o seu pedido de

gratuidade judiciária.

Para o ajuizamento da ação rescisória na Justiça do Trabalho, é

exigido que o autor, além de atender aos requisitos previstos no art.

319 do CPC, efetue o depósito prévio de20% do valor da causa,

salvo prova de sua miserabilidade jurídica, consoante estabelece o

art.836 da CLT, a seguir transcrito:

Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de

questões já decididas, excetuados os casos expressamente

previstos neste Título e a ação rescisória, que será admitida na

forma do disposto no Capítulo IV do Título IX da Lei nº 5.869, de 11

de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, sujeita ao depósito

prévio de 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo prova de

miserabilidade jurídica do autor. (Redação dada pela Lei nº 11.495,

de 2007).

Na hipótese, verifica-se que a petição inicial não foi instruída com o

comprovante do depósito prévio de 20% do valor da causa e foi

indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pela autora.

Assim, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos cópias

do comprovante do depósito prévio previsto no art. 836 da CLT, sob

pena de indeferimento da petição inicial."

Sustenta a agravante que o indeferimento prévio do benefício da

justiça gratuita, sem que fosse lhe dada a oportunidade, prevista em

lei, de comprovar seu estado de miserabilidade, usurpou-lhe a

possibilidade de acesso ao Judiciário e destoou da jurisprudência

dominante deste e. Tribunal. Defende que a declaração de

hipossuficiência firmada pela parte ou por seu advogado é suficiente

para a concessão da justiça gratuita à pessoa física, conforme

disposto no artigo 99, §3º, do CPC, entendimento consubstanciado

na Súmula 463 do TST e jurisprudência recente do c. TST.

Esta Juíza Relatora vinha, até então, entendendo pela necessidade

de comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade

judiciária por parte do autor da rescisória, com fundamento na nova

redação do art. 790, §§ 3º e 4º da CLT, atribuída pela Lei nº

13.467/2017, conforme exposto na decisão agravada.

No entanto, a SBDI-2 do c. TST vem analisando reiteradamente a

temática e firmou o seu posicionamento no sentido de considerar a

declaração de hipossuficiência da parte autora, pessoa física,

suficiente para comprovar sua situação econômica em ações

rescisórias ajuizadas na Justiça do Trabalho mesmo após a edição

da Lei nº 13.467/2017, com fundamento no disposto no artigo 99, §

3º, do CPC/2015, artigo 6º da Instrução Normativa 31/2007 do TST

e no entendimento consubstanciado no item I da Súmula463 do

TST.

Neste sentido é o recente aresto a seguir transcrito:

"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO EM

AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA DECISÃO

TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015.

DEPÓSITO PRÉVIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DENEGADA

NA ORIGEM. LEI Nº 13.467/2017. INAPLICABILIDADE.

INCIDÊNCIA DO ART. 99, § 3º, DO CPC/2015, ART. 6º DA

INSTRUÇÃO NORMATIVA 31/2007 DO TST E SÚMULA Nº 463, I,

DO TST. DESERÇÃO AFASTADA. Ao contrário da reclamação

trabalhista típica, a ação rescisória ajuizada na Justiça do

Trabalho deve ser acompanhada de depósito prévio de 20%

(vinte por cento) calculado sobre o valor da causa (art. 836 da

CLT), que inclusive é substancialmente superior àquele exigido

no art. 968, II, do CPC de 2015. Dessa forma, tendo em vista a

especial onerosidade do ajuizamento da ação rescisória na

Justiça do Trabalho, são inaplicáveis às pretensões

desconstitutivas as disposições celetistas acerca da

gratuidade da justiça na forma em que prevista na Lei nº

13.467/2017. Ressalte-se que, conforme consta da ementa da

Lei nº 13.467/2017, a edição do referido ato normativo teve por

finalidade "adequar a legislação às novas relações de

trabalho". Destarte, no indigitado diploma legal não há

disposição específica acerca da gratuidade da justiça pleiteada

em ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho. Aplicam-

se à espécie o art. 99, § 3º, do CPC/2015, a compreensão do

item I da Súmula 463/TST e o art. 6º da Instrução Normativa

31/2007 do TST. Dessa forma, havendo declaração de

hipossuficiência e inexistindo demonstração da falta de

veracidade da referida afirmação pela parte adversa, o réu faz

jus à gratuidade da justiça e está desobrigado do depósito

prévio de que cuida o art. 836 da CLT. Agravo de instrumento

conhecido e provido. II - RECURSO ORDINÁRIO DO RÉU EM
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AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA PELO MPT NA VIGÊNCIA DA

LEI Nº 13.105/2015. ART. 966, III. IMPUGNAÇÃO CAPÍTULO DE

SENTENÇA - HORAS EXTRAS E REFLEXOS. COLUSÃO.

HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE COMPROVADA. DECISÃO

RECORRIDA QUE SE MANTÉM. A colusão, prevista no inciso III do

artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973, pressupõe a

prática de ato processual simulado entre as partes para,

maliciosamente, alcançar fim proibido por lei e prejudicar terceiros.

Fixados tais parâmetros, cumpre verificar, no caso concreto, a

presença de indícios que apontem para a inexistência de

litigiosidade no processo matriz. No caso em tela , a Corte Regional

destacou os seguintes fundamentos para julgar procedente a

pretensão desconstitutiva: na ação matriz, o julgamento ocorreu

sem qualquer resistência da empresa reclamada, apesar do valor

vultoso da reclamação trabalhista; a contratante fora representada

pelo mesmo patrono constituído nos autos da RT-0000599-

73.2016.5.20.0008 que geria os interesses do corréu nesta

rescisória; não foram requeridas ou apresentadas quaisquer

contraprovas a respeito do número de empregados no

empreendimento, jornada de trabalho ou função exercida; aceitação

das questões fáticas apresentadas pelo reclamante; "a ausência de

interposição de recurso ordinário pela parte passiva da contenda,

mesmo após a sua condenação à quitação do valor de

R$577.884,40, conforme certidão de decurso de prazo em

28/02/2017, e cuja atualização na data da citação totalizava o

montante de R$ 677.867,57". Logo, verifica-se a existência de

fundamentos incontestes para invalidar o capítulo de sentença

impugnado (horas extras e seus reflexos), porquanto as evidências

confirmam a ausência de litigiosidade nos autos originários. Assim,

com base no conjunto probatório carreado nos autos, é de se

manter o corte rescisório conferido pelo eg. Tribunal Regional.

Precedentes específicos desta eg. SBDI-2. Recurso ordinário

c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o ,  n o  p a r t i c u l a r .  S E T E N Ç A

HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº

13.105/2015. COLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR

LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. SANÇÃO QUE DEVE SER IMPOSTA, DE

OFÍCIO, POR FORÇA DE LEI.  INAPLICABILIDADE DA

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 158 DA SBDI-2/TST . O eg.

Tribunal Regional, ao julgar procedente a ação rescisória,

considerando evidente a colusão decorrente do acordo homologado

no processo matriz, impôs a condenação do réu em litigância de má

-fé. Embora a Orientação Jurisprudencial nº 158 da SBDI-2/TST,

sedimentada à luz das disposições do CPC de 1973, seja no

sentido de que "a declaração de nulidade de decisão homologatória

de acordo, em razão da colusão entre as partes (art. 485, III, do

CPC), é sanção suficiente em relação ao procedimento adotado,

não havendo que ser aplicada a multa por litigância de má-fé", no

caso em tela, a ação rescisória se volta contra sentença

homologada sob a égide do CPC de 2015. O citado verbete de

jurisprudência, por fazer referência expressa ao revogado CPC de

1973, não é aplicável à espécie, uma vez que, após a vigência do

CPC de 2015, as penalidades relativas à litigância de má-fé devem

ser necessariamente aplicadas ao autor e réu que se servirem do

processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei

(art. 142 do CPC de 2015). A sanção processual, nesse caso,

decorre de força de lei e, portanto, deve ser aplicada de ofício.

Recurso  o rd inár io  conhec ido  e  desprov ido"  (RO-18-

14.2018.5.20.0000, Subseção II Especializada em Dissídios

Individuais, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT

07/02/2020). (GRIFOS ACRESCIDOS)

Pelo exposto, curvo-me ao entendimento da Corte Superior, pelo

que, exercendo o juízo de retratação (faculdade prevista no art. 173,

§2º, do Regimento Interno deste Regional) e considerando que a

autora da presente ação juntou, com a petição inicial, declaração de

hipossuficiência financeira por ela subscrita (cf94212), reformo a

decisão de Id. 7fb6d0e para deferir o seu pedido de gratuidade

judiciária, isentando-a do recolhimento do depósito prévio.

Por conseguinte, determino a citação da parte ré para responder

aos termos da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor

do disposto nos artigos 970 do CPC e 135 do Regimento Interno

deste Tribunal.

Dê-se ciência à agravante.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Juiz(a) do Trabalho Convocado(a)

Gabinete da Desembargadora Maria Auxiliadora

Barros de Medeiros Rodrigues

Notificação

Processo Nº ROT-0000928-71.2019.5.21.0002
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE ENEIDA COELHO DE ALMEIDA
TRIGUEIRO

ADVOGADO CARLOS FELIPE XAVIER
CLEROT(OAB: 7636/PB)

RECORRENTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO KARINE SOARES DO MONTE(OAB:
16129/RN)

ADVOGADO FRANCISCO RODRIGUES DE
SOUSA JUNIOR(OAB: 54451/DF)

ADVOGADO LEONARDO RAMOS
GONCALVES(OAB: 28428/DF)

RECORRIDO ENEIDA COELHO DE ALMEIDA
TRIGUEIRO

ADVOGADO CARLOS FELIPE XAVIER
CLEROT(OAB: 7636/PB)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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RECORRIDO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO KARINE SOARES DO MONTE(OAB:
16129/RN)

ADVOGADO FRANCISCO RODRIGUES DE
SOUSA JUNIOR(OAB: 54451/DF)

ADVOGADO LEONARDO RAMOS
GONCALVES(OAB: 28428/DF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fcda17c

proferido nos autos.

DESPACHO

Compulsando-se os autos, verifica-se que o reclamado procedeu ao

recolhimento das custas processuais no valor de R$7.512,39 (Id.

fa0f697), em conformidade com a planilha de cálculos de Id.

724ace9.

Ocorre, todavia, que os embargos declaratórios posteriormente

opostos pela reclamante foram julgados procedentes pelo Juízo de

primeiro grau, acarretando modificação na planilha de cálculos, com

a majoração do valor das custas processuais para R$7.824,16,

conforme Id. 510082f.

Registre-se que o reclamado foi devidamente notificado da referida

decisão de embargos e apresentou recurso ordinário, porém sem a

devida complementação das custas.

Assim, nos termos do art. 932, Parágrafo único, do Código de

Processo Civil, intime-se o reclamado para complementar o

recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias,

sob pena de não conhecimento do recurso, por deserto.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIA AUXILIADORA BARROS DE MEDEIROS RODRIGUES

 Desembargador(a) Federal do Trabalho

Processo Nº ROT-0000928-71.2019.5.21.0002
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE ENEIDA COELHO DE ALMEIDA
TRIGUEIRO

ADVOGADO CARLOS FELIPE XAVIER
CLEROT(OAB: 7636/PB)

RECORRENTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO KARINE SOARES DO MONTE(OAB:
16129/RN)

ADVOGADO FRANCISCO RODRIGUES DE
SOUSA JUNIOR(OAB: 54451/DF)

ADVOGADO LEONARDO RAMOS
GONCALVES(OAB: 28428/DF)

RECORRIDO ENEIDA COELHO DE ALMEIDA
TRIGUEIRO

ADVOGADO CARLOS FELIPE XAVIER
CLEROT(OAB: 7636/PB)

RECORRIDO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO KARINE SOARES DO MONTE(OAB:
16129/RN)

ADVOGADO FRANCISCO RODRIGUES DE
SOUSA JUNIOR(OAB: 54451/DF)

ADVOGADO LEONARDO RAMOS
GONCALVES(OAB: 28428/DF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fcda17c

proferido nos autos.

DESPACHO

Compulsando-se os autos, verifica-se que o reclamado procedeu ao

recolhimento das custas processuais no valor de R$7.512,39 (Id.

fa0f697), em conformidade com a planilha de cálculos de Id.

724ace9.

Ocorre, todavia, que os embargos declaratórios posteriormente

opostos pela reclamante foram julgados procedentes pelo Juízo de

primeiro grau, acarretando modificação na planilha de cálculos, com

a majoração do valor das custas processuais para R$7.824,16,

conforme Id. 510082f.

Registre-se que o reclamado foi devidamente notificado da referida

decisão de embargos e apresentou recurso ordinário, porém sem a

devida complementação das custas.

Assim, nos termos do art. 932, Parágrafo único, do Código de

Processo Civil, intime-se o reclamado para complementar o

recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias,

sob pena de não conhecimento do recurso, por deserto.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIA AUXILIADORA BARROS DE MEDEIROS RODRIGUES

 Desembargador(a) Federal do Trabalho

1ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Edital

Processo Nº ATOrd-0000121-20.2020.5.21.0001
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA

ADVOGADO PATRICIA MARTINS URBANO
TARGINO(OAB: 11321/RN)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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ADVOGADO FLAVIO MOURA NUNES DE
VASCONCELOS(OAB: 4480/RN)

RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

RÉU SVS SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA - EPP

RÉU SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AEREO LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANCA
PATRIMONIAL EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL PJe-JT

DESTINATÁRIO: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS; SVS

SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL;

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS AUXILIARES DE

TRANSPORTE AEREO

Ficam as partes identificadas no campo "DESTINATÁRIO", ora em

locais incertos e não sabido, notificados para tomarem ciência do

despacho a seguir, cujo inteiro teor é o seguinte:

DESPACHO Vistos etc.

1. Tendo em vista que os embargos declaratórios podem implicar no

efeito modificativo à sentença embargada, notifique-se a parte

contrária para apresentar manifestação no prazo legal, conforme §

2º do art. 1.022 do Novo CPC e OJ nº 142 da SDI-1 do TST.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, façam-se os autos

conclusos para julgamento dos embargos de declaração.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA ROGERIA VARELLA PEREIRA PINTO

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA ROGERIA VARELLA PEREIRA PINTO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000121-20.2020.5.21.0001
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA

ADVOGADO PATRICIA MARTINS URBANO
TARGINO(OAB: 11321/RN)

ADVOGADO FLAVIO MOURA NUNES DE
VASCONCELOS(OAB: 4480/RN)

RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

RÉU SVS SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA - EPP

RÉU SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AEREO LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AEREO LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL PJe-JT

DESTINATÁRIO: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS; SVS

SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL;

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS AUXILIARES DE

TRANSPORTE AEREO

Ficam as partes identificadas no campo "DESTINATÁRIO", ora em

locais incertos e não sabido, notificados para tomarem ciência do

despacho a seguir, cujo inteiro teor é o seguinte:

DESPACHO Vistos etc.

1. Tendo em vista que os embargos declaratórios podem implicar no

efeito modificativo à sentença embargada, notifique-se a parte

contrária para apresentar manifestação no prazo legal, conforme §

2º do art. 1.022 do Novo CPC e OJ nº 142 da SDI-1 do TST.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, façam-se os autos

conclusos para julgamento dos embargos de declaração.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA ROGERIA VARELLA PEREIRA PINTO

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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ANA ROGERIA VARELLA PEREIRA PINTO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000121-20.2020.5.21.0001
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA

ADVOGADO PATRICIA MARTINS URBANO
TARGINO(OAB: 11321/RN)

ADVOGADO FLAVIO MOURA NUNES DE
VASCONCELOS(OAB: 4480/RN)

RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

RÉU SVS SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA - EPP

RÉU SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E
SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AEREO LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - SVS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL PJe-JT

DESTINATÁRIO: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS; SVS

SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL;

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS AUXILIARES DE

TRANSPORTE AEREO

Ficam as partes identificadas no campo "DESTINATÁRIO", ora em

locais incertos e não sabido, notificados para tomarem ciência do

despacho a seguir, cujo inteiro teor é o seguinte:

DESPACHO Vistos etc.

1. Tendo em vista que os embargos declaratórios podem implicar no

efeito modificativo à sentença embargada, notifique-se a parte

contrária para apresentar manifestação no prazo legal, conforme §

2º do art. 1.022 do Novo CPC e OJ nº 142 da SDI-1 do TST.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, façam-se os autos

conclusos para julgamento dos embargos de declaração.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA ROGERIA VARELLA PEREIRA PINTO

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA ROGERIA VARELLA PEREIRA PINTO

Secretário de Audiência

Notificação

Processo Nº ATOrd-0000004-63.2019.5.21.0001
AUTOR RAZON NEVES DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO
MARINHO(OAB: 7309/RN)

RÉU Condomínio Ville de Montpellier

ADVOGADO GERALDO DIAS DE AZEVEDO
NETO(OAB: 10587/RN)

RÉU ALLIANCE GESTAO E SEGURANCA
PATRIMONIAL LTDA - EPP

RÉU CONDOMINIO RES. VILLE DE
MONTPELLIER

ADVOGADO GERALDO DIAS DE AZEVEDO
NETO(OAB: 10587/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAZON NEVES DOS SANTOS SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: RAZON NEVES DOS SANTOS SILVA

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica a parte executada, identificada no campo "DESTINATÁRIO",

notificado(a) para apresentar dados bancários para creditamento

de valores.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

KAROLINE DE MACEDO BEZERRA LEITE DOS SANTOS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000752-95.2019.5.21.0001
AUTOR DIMAS MARREIRO RODRIGUES

ADVOGADO DOUGLAS GERALDO MEIRA
PEREIRA DE FREITAS(OAB:
9132/RN)

ADVOGADO NADYR GODEIRO TEIXEIRA
CARDOSO(OAB: 14361/RN)

RÉU COMVENE-COMERCIAL VENEZA
LTDA

ADVOGADO ROSEANE MEDEIROS E TEIXEIRA
BEZERRA(OAB: 5106/RN)

PERITO DANIELA CARVALHO DE LIMA
NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - DIMAS MARREIRO RODRIGUES

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID fc4b813

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos,etc,

1.Recebo o recurso ordinário interposto pela parte reclamante,

tendo em vista sua tempestividade e regularidade. A parte recorrida

apresente suas contrarrazões, querendo, no prazo legal.

2. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos à Superior

Instância, com as cautelas de praxe.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000238-16.2017.5.21.0001
AUTOR JOAO PAULO PAIVA DOS SANTOS

ADVOGADO NADYR GODEIRO TEIXEIRA
CARDOSO(OAB: 14361/RN)

RÉU FILIPY COSTA DO REGO

RÉU PATRICIA APARECIDA COUTINHO
NEVES CARVALHO

RÉU KLEBER CARLOS CARVALHO

ADVOGADO NICACIO ANUNCIATO DE
CARVALHO NETTO(OAB: 13319/RN)

RÉU PITTSBURG LTDA

ADVOGADO NICACIO ANUNCIATO DE
CARVALHO NETTO(OAB: 13319/RN)

ADVOGADO TARCY GOMES ALVARES
NETO(OAB: 7080/RN)

RÉU F & E EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA - ME

RÉU EDIPO GLADSTON AMANCIO DA
SILVEIRA

ADVOGADO EVERSON ROCHA MONTEIRO(OAB:
13648/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDIPO GLADSTON AMANCIO DA SILVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c9144f7

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Autos conclusos para apreciação da petição de fls. 167.

Inclua-se em pauta de conciliação, no dia 22.09.2020, às 8h30min,

a t r a v é s  d o  g o o g l e  m e e t ,  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / r o k - n a q x - t d x

Intimem-se.

Natal, 08 de setembro de 2020.

MARCELLA ALVES DE VILAR

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000752-95.2019.5.21.0001
AUTOR DIMAS MARREIRO RODRIGUES

ADVOGADO DOUGLAS GERALDO MEIRA
PEREIRA DE FREITAS(OAB:
9132/RN)

ADVOGADO NADYR GODEIRO TEIXEIRA
CARDOSO(OAB: 14361/RN)

RÉU COMVENE-COMERCIAL VENEZA
LTDA

ADVOGADO ROSEANE MEDEIROS E TEIXEIRA
BEZERRA(OAB: 5106/RN)

PERITO DANIELA CARVALHO DE LIMA
NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMVENE-COMERCIAL VENEZA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID fc4b813

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos,etc,

1.Recebo o recurso ordinário interposto pela parte reclamante,

tendo em vista sua tempestividade e regularidade. A parte recorrida

apresente suas contrarrazões, querendo, no prazo legal.

2. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos à Superior

Instância, com as cautelas de praxe.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Processo Nº ATOrd-0000452-02.2020.5.21.0001
AUTOR JOAO ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO VIVIANA MARILETI MENNA
DIAS(OAB: 3177/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

ADVOGADO HELIO SIQUEIRA JUNIOR(OAB:
62929/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0592149

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando o teor das informações apresentadas em documento

de ID 015b4ee, acostado pelo autor, determino seja a reclamada

intimada para que se manifeste acerca do pedido de tutela

antecipada, no prazo de 48 horas.

Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para

apreciação.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000452-02.2020.5.21.0001
AUTOR JOAO ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO VIVIANA MARILETI MENNA
DIAS(OAB: 3177/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

ADVOGADO HELIO SIQUEIRA JUNIOR(OAB:
62929/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO ALVES DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0592149

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando o teor das informações apresentadas em documento

de ID 015b4ee, acostado pelo autor, determino seja a reclamada

intimada para que se manifeste acerca do pedido de tutela

antecipada, no prazo de 48 horas.

Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para

apreciação.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000698-32.2019.5.21.0001
AUTOR MARIA KELCIKELE SILVA

ADVOGADO PATRICIA MARTINS URBANO
TARGINO(OAB: 11321/RN)

ADVOGADO FLAVIO MOURA NUNES DE
VASCONCELOS(OAB: 4480/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AEREO LTDA - ME

RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0e98142

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos,etc,

1.Recebo o recurso ordinário interposto pela reclamada

INFRAMERICA, tendo em vista sua tempestividade e regularidade.

As partes recorridas apresentem suas contrarrazões, querendo, no

prazo legal.

2. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos à Superior

Instância, com as cautelas de praxe.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)
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Processo Nº ATSum-0000916-60.2019.5.21.0001
AUTOR FRANCISCA ELISANGELA MARTINS

SARAIVA LEAO

ADVOGADO LELIA FAUSTA CARLOS MAIA
SARAIVA(OAB: 10877/RN)

RÉU CARREFOUR COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO TATIANE DE CICCO NASCIMBEM
CHADID(OAB: 201296/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID a1eb37d

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

Considerando que a reclamada efetivou o pagamento dos valores

remanescentes, conforme ID c0c1963.

Determinei a expedição de ALVARÁ JUDICIAL SISCONDJ-JT Nº

20200909092948026744 para pagamento do saldo remanescente,

conforme planilha de cálculos de ID 3427543.

Desta feita, ante a quitação dos valores e registros devidamente

efetuados no E-gestão, julgo extinta a presente execução nos

termos do artigo 924, II, do CPC, arquivando-se em definitivo os

presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000916-60.2019.5.21.0001
AUTOR FRANCISCA ELISANGELA MARTINS

SARAIVA LEAO

ADVOGADO LELIA FAUSTA CARLOS MAIA
SARAIVA(OAB: 10877/RN)

RÉU CARREFOUR COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO TATIANE DE CICCO NASCIMBEM
CHADID(OAB: 201296/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCA ELISANGELA MARTINS SARAIVA LEAO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID a1eb37d

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

Considerando que a reclamada efetivou o pagamento dos valores

remanescentes, conforme ID c0c1963.

Determinei a expedição de ALVARÁ JUDICIAL SISCONDJ-JT Nº

20200909092948026744 para pagamento do saldo remanescente,

conforme planilha de cálculos de ID 3427543.

Desta feita, ante a quitação dos valores e registros devidamente

efetuados no E-gestão, julgo extinta a presente execução nos

termos do artigo 924, II, do CPC, arquivando-se em definitivo os

presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000698-32.2019.5.21.0001
AUTOR MARIA KELCIKELE SILVA

ADVOGADO PATRICIA MARTINS URBANO
TARGINO(OAB: 11321/RN)

ADVOGADO FLAVIO MOURA NUNES DE
VASCONCELOS(OAB: 4480/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AEREO LTDA - ME

RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA KELCIKELE SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0e98142

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos,etc,

1.Recebo o recurso ordinário interposto pela reclamada

INFRAMERICA, tendo em vista sua tempestividade e regularidade.

As partes recorridas apresentem suas contrarrazões, querendo, no

prazo legal.

2. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos à Superior

Instância, com as cautelas de praxe.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0027600-32.2013.5.21.0001
AUTOR DANIEL DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO LUIZ MANOEL DE FIGUEIREDO
MELO(OAB: 6185-B/RN)

RÉU URBANA COMPANHIA DE
SERVICOS URBANOS DE NATAL

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

ADVOGADO LEONARDO LOPES PEREIRA(OAB:
9719/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - DANIEL DE OLIVEIRA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a59ec7c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que o despacho de Id 5431bb0 não foi cumprido por

dados bancários divergentes.

Considerando que a reclamada apresentou seus dados bancários,

conforme Id d36c18b.

Atribuo a este despacho FORÇA JURÍDICA DE ALVARÁ

JUDICIAL para determinar que a CEF levante os valores existentes

na conta judicial de nº 04948306-6 e transfira para a Prefeitura

Municipal do Natal - CNPJ: 08.241.747/0001-43 no Banco do

Brasil agência: 3795-8 Conta: 16.000-8.

Após comprovação do pagamento pela instituição financeira,

retornem os autos ao arquivo.

Natal - RN, 09 de setembro de 2020

MARCELLA ALVES DE VILAR

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001198-69.2017.5.21.0001
AUTOR JEAN CARLOS ALVES DE

VASCONCELOS

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO JOÃO HÉLDER DANTAS
CAVALCANTI(OAB: 1361/RN)

ADVOGADO MANOEL BATISTA DANTAS
NETO(OAB: 1996/RN)

RÉU ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

TESTEMUNHA ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA
SILVA

TESTEMUNHA SILVANIA FERREIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JEAN CARLOS ALVES DE VASCONCELOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 6147b95

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

R.H

Considerando que a exequente traz ao processo as informações

bancárias para fins de liberação de crédito exequente existente,

conforme depósito judicial de ID. 17b089b - pag. 557, este referente

a condenação final da executada;

Considerando que ainda ficou saldo referente ao depósito recursal

ordinário efetuado pela reclamada, conforme se verifica no

documento de ID. 0f36df9 - pag. 561;
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Considerando, por fim, que os honorários advocatícios sindicais

arbitrados na decisum já foram pagos, conforme se verifica na Guia

de Levantamento de ID. e8b6d1a - pag. 507;

DETERMINO:

Liberei o valor contido na conta judicial nº 1100122530362 do

Banco do Brasil S.A, no valor de R$ 10.263,29, mais correções

lega i s ,  med ian te  a l va rá  e le t rôn i co  S ISCONDJ  n º

20200904131942026595, em favor do autor, onde foi depositado

na Caixa Econômica Federal, Agência 0035, operação 013, conta

258400-2, de titularidade do mesmo;

•

Libere-se o valor de R$ 7.513,50, mais correções legais,

mediante alvará eletrônico SISCONDJ em favor da executada,

devendo a mesma informar seus dados bancários para de

crédito do presente valor.

•

Desta feita, ante a quitação dos valores, julgo extinta a presente

execução nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Proceda a Secretaria com os devidos registros no E-Gestão,

inclusive das custas processuais já recolhidas, e após a liberação

do valor pertecente a executada, arquive-se em definitivo o

presente processo eletrônico.

Notifiquem-se as partes.

Natal/RN, 04 de setembro de 2020

MARCELLA ALVES DE VILAR

Juíza do Trabalho

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0001198-69.2017.5.21.0001
AUTOR JEAN CARLOS ALVES DE

VASCONCELOS

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO JOÃO HÉLDER DANTAS
CAVALCANTI(OAB: 1361/RN)

ADVOGADO MANOEL BATISTA DANTAS
NETO(OAB: 1996/RN)

RÉU ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

TESTEMUNHA ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA
SILVA

TESTEMUNHA SILVANIA FERREIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ITAU UNIBANCO S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 6147b95

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

R.H

Considerando que a exequente traz ao processo as informações

bancárias para fins de liberação de crédito exequente existente,

conforme depósito judicial de ID. 17b089b - pag. 557, este referente

a condenação final da executada;

Considerando que ainda ficou saldo referente ao depósito recursal

ordinário efetuado pela reclamada, conforme se verifica no

documento de ID. 0f36df9 - pag. 561;

Considerando, por fim, que os honorários advocatícios sindicais

arbitrados na decisum já foram pagos, conforme se verifica na Guia

de Levantamento de ID. e8b6d1a - pag. 507;

DETERMINO:

Liberei o valor contido na conta judicial nº 1100122530362 do

Banco do Brasil S.A, no valor de R$ 10.263,29, mais correções

lega i s ,  med ian te  a l va rá  e le t rôn i co  S ISCONDJ  n º

20200904131942026595, em favor do autor, onde foi depositado

na Caixa Econômica Federal, Agência 0035, operação 013, conta

258400-2, de titularidade do mesmo;

•

Libere-se o valor de R$ 7.513,50, mais correções legais,

mediante alvará eletrônico SISCONDJ em favor da executada,

devendo a mesma informar seus dados bancários para de

crédito do presente valor.

•

Desta feita, ante a quitação dos valores, julgo extinta a presente
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execução nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Proceda a Secretaria com os devidos registros no E-Gestão,

inclusive das custas processuais já recolhidas, e após a liberação

do valor pertecente a executada, arquive-se em definitivo o

presente processo eletrônico.

Notifiquem-se as partes.

Natal/RN, 04 de setembro de 2020

MARCELLA ALVES DE VILAR

Juíza do Trabalho

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000945-13.2019.5.21.0001
AUTOR ERIKO THIAGO LOPES DA

FONSECA

ADVOGADO ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA
DE BRITO(OAB: 12868/RN)

ADVOGADO CRESO NOGUEIRA ALVES(OAB:
14439-B/RN)

RÉU RR COSTA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME

ADVOGADO HUMBERTO DE MEIROZ GRILO
NETTO(OAB: 10593/RN)

RÉU MOVEIS PORMETAL LTDA - ME

RÉU RENO REGALADO COSTA

RÉU H C FABRICACAO E COMERCIO
EIRELI

RÉU Heloísa Miranda dos Santos Lima
Costa

Intimado(s)/Citado(s):

  - ERIKO THIAGO LOPES DA FONSECA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 46170d1

proferida nos autos.

TERMO DE CONCILIAÇÃO

Ao(s) 09 de setembro de 2020, as partes reclamante, ERIKO

THIAGO LOPES DA FONSECA, assistido por Alexandre Henrique

Oliveira de Brito e o reclamado, RR COSTA INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA - ME , assistido(a) por Humberto de Meiroz Grilo

Netto, peticionaram sob o ID 758d9ce proposta de conciliação à

qual HOMOLOGO para ser cumprido nas seguintes condições:

I. A Reclamada pagará ao Reclamante Eriko Thiago Lopes da

Fonseca - CPF: 080.166.434-93 a importância de R$ 14.000,00 em

parcela única com vencimento para o dia 20/09/2020 a ser

depositada na conta do reclamante junto ao Banco do Brasil,

agência 1246-7 conta corrente nº 75.369-6.

II. A Reclamada pagará ao advogado do reclamante Alexandre

Henrique Oliveira de Brito - CPF: 011.822.894-36 a importância de

R$ 1.000,00 em parcela única com vencimento em 10/10/2020

referente aos honorários sucumbenciais a ser depositada na conta

de titularidade de sua esposa Taciana Marinho Nogueira CPF:

051.961.574-33 no Banco do Brasil agência 0716-1 conta corrente

nº 49392-9.

III. CUSTAS no valor de R$ 308,80 pela reclamada, devendo ser

recolhidas, via GRU, até o dia 10/11/2020;

IV. É de responsabilidade da empresa o recolhimento das parcelas

devidas à Previdência Social, no importe de R$ 440,33 , na forma

da legislação, devendo providenciar e comprová-lo mediante guia

(GRPS), cód 1708, Pis do reclamante nº 130.9094564-8 no mesmo

prazo previsto na Cláusula III, sob pena de execução;

V. Em caso de inadimplência será aplicada multa de 50%,

exclusivamente sobre a parcela em atraso;

VI. As partes ficam cientes do Provimento 003/98 do Egrégio TRT

da 21ª Região;

VII. Não há retenção da parcela relativa ao Imposto de Renda na

fonte-IRRF, eis que as parcelas se encontram na faixa de isenção

legal ;

VIII. O(A) Reclamante dá total quitação por todo objeto da presente

reclamação trabalhista, na forma da lei;

VIII. Estando o presente acordo regularmente quitado, libere-se os

bens objetos do arresto de ID 558785b e remetam-se os presentes

autos ao arquivo.

IX. Decorrido o prazo de cinco dias após o vencimento da parcela

sem manifestação da parte, a mesma será considerada quitada;

Do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai

assinado pelo(a) Excelentíssimo(a) Sr(a) Juiz(a).
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Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000455-54.2020.5.21.0001
AUTOR MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO

DA COSTA

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO HELIO SIQUEIRA JUNIOR(OAB:
62929/RJ)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 3e158bd

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Antecipação de Tutela apresentada pela

autora nos autos do processo supra mencionado, no sentido de que

seja determinada a implementação do Programa de Atenção

Domiciliar da AMS em favor da Sea. Celina Franco de Oliveira.

O art. 300 do CPC traz a possibilidade de o Juiz conceder tutela de

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

No caso em apreço, considerando a documentação acostada, há

elementos suficientes para a verossimilhança das alegações da

autora. Foram juntados aos autos requerimento já formulado para a

implementação do Programa de Atenção Domiciliar, bem como é

incontroverso, pela documentação já presente nos autos, que a

AMS prevê o programa requerido.

Há ainda o perigo na demora, uma vez que por se tratar de hipótese

em que a requerente, que conta com idade avançada (93 anos

quando do ajuizamento da ação) encontra-se desamparada pelo

serviço pretendido.

Destaco que a princípio não há prejuízo à reclamada em caso de

deferimento do pedido liminar, , considerando-se que se trata de

empresa de grande porte e com grande poder financeiro, além de

que a contribuição mensal para o plano de saúde não teria qualquer

impacto econômico limitador à reclamada.

ISTO POSTO, defiro o pleito formulado em sede de antecipação de

tutela, e determino a imediata implementação do Programa de

Atenção Domiciliar da AMS em favor da Sea. Celina Franco de

Oliveira., sob pena de multa pecuniária diária de R$ 500,00 limitado

a R$ 30.000,00. (Art. 297 CPC).

Intimem-se as partes.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000945-13.2019.5.21.0001
AUTOR ERIKO THIAGO LOPES DA

FONSECA

ADVOGADO ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA
DE BRITO(OAB: 12868/RN)

ADVOGADO CRESO NOGUEIRA ALVES(OAB:
14439-B/RN)

RÉU RR COSTA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME

ADVOGADO HUMBERTO DE MEIROZ GRILO
NETTO(OAB: 10593/RN)

RÉU MOVEIS PORMETAL LTDA - ME

RÉU RENO REGALADO COSTA

RÉU H C FABRICACAO E COMERCIO
EIRELI

RÉU Heloísa Miranda dos Santos Lima
Costa

Intimado(s)/Citado(s):

  - RR COSTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 46170d1

proferida nos autos.

TERMO DE CONCILIAÇÃO

Ao(s) 09 de setembro de 2020, as partes reclamante, ERIKO

THIAGO LOPES DA FONSECA, assistido por Alexandre Henrique

Oliveira de Brito e o reclamado, RR COSTA INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA - ME , assistido(a) por Humberto de Meiroz Grilo

Netto, peticionaram sob o ID 758d9ce proposta de conciliação à

qual HOMOLOGO para ser cumprido nas seguintes condições:
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I. A Reclamada pagará ao Reclamante Eriko Thiago Lopes da

Fonseca - CPF: 080.166.434-93 a importância de R$ 14.000,00 em

parcela única com vencimento para o dia 20/09/2020 a ser

depositada na conta do reclamante junto ao Banco do Brasil,

agência 1246-7 conta corrente nº 75.369-6.

II. A Reclamada pagará ao advogado do reclamante Alexandre

Henrique Oliveira de Brito - CPF: 011.822.894-36 a importância de

R$ 1.000,00 em parcela única com vencimento em 10/10/2020

referente aos honorários sucumbenciais a ser depositada na conta

de titularidade de sua esposa Taciana Marinho Nogueira CPF:

051.961.574-33 no Banco do Brasil agência 0716-1 conta corrente

nº 49392-9.

III. CUSTAS no valor de R$ 308,80 pela reclamada, devendo ser

recolhidas, via GRU, até o dia 10/11/2020;

IV. É de responsabilidade da empresa o recolhimento das parcelas

devidas à Previdência Social, no importe de R$ 440,33 , na forma

da legislação, devendo providenciar e comprová-lo mediante guia

(GRPS), cód 1708, Pis do reclamante nº 130.9094564-8 no mesmo

prazo previsto na Cláusula III, sob pena de execução;

V. Em caso de inadimplência será aplicada multa de 50%,

exclusivamente sobre a parcela em atraso;

VI. As partes ficam cientes do Provimento 003/98 do Egrégio TRT

da 21ª Região;

VII. Não há retenção da parcela relativa ao Imposto de Renda na

fonte-IRRF, eis que as parcelas se encontram na faixa de isenção

legal ;

VIII. O(A) Reclamante dá total quitação por todo objeto da presente

reclamação trabalhista, na forma da lei;

VIII. Estando o presente acordo regularmente quitado, libere-se os

bens objetos do arresto de ID 558785b e remetam-se os presentes

autos ao arquivo.

IX. Decorrido o prazo de cinco dias após o vencimento da parcela

sem manifestação da parte, a mesma será considerada quitada;

Do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai

assinado pelo(a) Excelentíssimo(a) Sr(a) Juiz(a).

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000453-84.2020.5.21.0001
AUTOR MARIA GIZELDA DE AZEVEDO

ADVOGADO LUANDA FLORA BEZERRA DE
ALZEVEDO ALMEIDA(OAB:
10909/RN)

RÉU ART SERVICE EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE

RÉU F. R. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI - EPP

ADVOGADO RAONY MORAIS DA PAZ(OAB:
10747/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

  - F. R. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 8459511

proferida nos autos.

DECISÃO - PJE

Vistos, etc.

Postula a parte autora a antecipação dos efeitos da tutela em

relação aos pleitos de emissão de alvará judicial para habilitação no

programa do seguro desemprego, relativamente ao contrato

mantido com a reclamada F. R. EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 01.112.970/0001-41.

Com efeito, verifica-se a existência nos autos da cópia da CTPS da

obreira que comprova a existência de contrato de trabalho entre as

partes, além do TRCT assinado pela empresa reclamada, em que

consigna como motivo da dispensa "despedida sem justa causa,

pelo empregador", restando incontroverso o motivo da rescisão

contratual. Entendo, pois, presentes os requisitos da plausibilidade

do direito e da urgência, vez que se trata de verbas alimentares,

necessárias à subsistência do Reclamante.

Assim sendo, contemplados os requisitos autorizadores, resta

deferida a antecipação dos efeitos da tutela no que concerne à

liberação do FGTS e processamento do requerimento de seguro

desemprego.

Dá-se ainda à presente decisão efeitos de Alvará Judicial para que

seja procedido o processamento do requerimento perante o

programa do seguro desemprego, observando a Lei 13.134/2015,

da Reclamante, AUTOR: MARIA GIZELDA DE AZEVEDO ,

PIS/NIT 12729715640, (relativamente ao contrato de trabalho

havido com a empresa reclamada F. R. EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.112.970/0001-41 no período

de 25.09.2019 a 08.01.2020), devendo o órgão público competente
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darem fiel cumprimento à presente ordem, sob pena de efetivação

da legislação cabível, em caso de descumprimento.

Sendo de conhecimento público e notório que os órgãos

competentes de fato estão trabalhando remotamente em sua

grande maioria, devido à pandemia da COVID-19, determino seja

oficiado o órgão competente, eletronicamente, para processamento

do seguro desemprego da parte autora.

Para tanto, dou à presente decisão força de OFÍCIO.

Intimem-se as partes.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000455-54.2020.5.21.0001
AUTOR MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO

DA COSTA

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO HELIO SIQUEIRA JUNIOR(OAB:
62929/RJ)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 3e158bd

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de Antecipação de Tutela apresentada pela

autora nos autos do processo supra mencionado, no sentido de que

seja determinada a implementação do Programa de Atenção

Domiciliar da AMS em favor da Sea. Celina Franco de Oliveira.

O art. 300 do CPC traz a possibilidade de o Juiz conceder tutela de

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

No caso em apreço, considerando a documentação acostada, há

elementos suficientes para a verossimilhança das alegações da

autora. Foram juntados aos autos requerimento já formulado para a

implementação do Programa de Atenção Domiciliar, bem como é

incontroverso, pela documentação já presente nos autos, que a

AMS prevê o programa requerido.

Há ainda o perigo na demora, uma vez que por se tratar de hipótese

em que a requerente, que conta com idade avançada (93 anos

quando do ajuizamento da ação) encontra-se desamparada pelo

serviço pretendido.

Destaco que a princípio não há prejuízo à reclamada em caso de

deferimento do pedido liminar, , considerando-se que se trata de

empresa de grande porte e com grande poder financeiro, além de

que a contribuição mensal para o plano de saúde não teria qualquer

impacto econômico limitador à reclamada.

ISTO POSTO, defiro o pleito formulado em sede de antecipação de

tutela, e determino a imediata implementação do Programa de

Atenção Domiciliar da AMS em favor da Sea. Celina Franco de

Oliveira., sob pena de multa pecuniária diária de R$ 500,00 limitado

a R$ 30.000,00. (Art. 297 CPC).

Intimem-se as partes.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0059500-72.2009.5.21.0001
AUTOR HELANO SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO ROBERTO GOMES FERREIRA(OAB:
11723/DF)

RÉU COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO CONAB

ADVOGADO ARNULFO DE PAULA BARBOSA
NETO(OAB: 16998-B/RN)

ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE ASSIS
DANTAS(OAB: 5885/RN)

ADVOGADO HEYZA CRISTINA DE SOUSA
MARTINS ESCANHUELA(OAB:
3592/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ab09a99

proferida nos autos.
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SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

Considerando que as verbas destes autos estão integralmente

quitadas.

Considerando que os valores devidos à reclamada foram

devolvidos, conforme certidão de ID 1e59ccd, restando pendente o

valor existente na conta judicial de nº 5000104460899 junto ao

Banco do Brasil.

Considerando que a reclamada solicitou o envio do saldo

remanescente existente nestes autos para pagamento da RT nº

0096700-79.2010.5.21.0001, conforme petição de ID 1f1038f .

Defiro o pedido e determinei a expedição de ALVARÁ JUDICIAL

SISCONDJ-JT Nº 20200909095903026748 para transferência do

saldo da conta judicial de nº 5000104460899 destes autos para o

processo nº 0096700-79.2010.5.21.0001 - MANOEL JOSE DOS

SANTOS X COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

CONAB.

Certifique nos autos do processo nº 0096700-79.2010.5.21.0001 a

determinação deste despacho.

Desta feita, ante a quitação dos valores e registros devidamente

efetuados no E-gestão, julgo extinta a presente execução nos

termos do artigo 924, II, do CPC, arquivando-se em definitivo os

presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0059500-72.2009.5.21.0001
AUTOR HELANO SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO ROBERTO GOMES FERREIRA(OAB:
11723/DF)

RÉU COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO CONAB

ADVOGADO ARNULFO DE PAULA BARBOSA
NETO(OAB: 16998-B/RN)

ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE ASSIS
DANTAS(OAB: 5885/RN)

ADVOGADO HEYZA CRISTINA DE SOUSA
MARTINS ESCANHUELA(OAB:
3592/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HELANO SANTOS DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ab09a99

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

Considerando que as verbas destes autos estão integralmente

quitadas.

Considerando que os valores devidos à reclamada foram

devolvidos, conforme certidão de ID 1e59ccd, restando pendente o

valor existente na conta judicial de nº 5000104460899 junto ao

Banco do Brasil.

Considerando que a reclamada solicitou o envio do saldo

remanescente existente nestes autos para pagamento da RT nº

0096700-79.2010.5.21.0001, conforme petição de ID 1f1038f .

Defiro o pedido e determinei a expedição de ALVARÁ JUDICIAL

SISCONDJ-JT Nº 20200909095903026748 para transferência do

saldo da conta judicial de nº 5000104460899 destes autos para o

processo nº 0096700-79.2010.5.21.0001 - MANOEL JOSE DOS

SANTOS X COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

CONAB.

Certifique nos autos do processo nº 0096700-79.2010.5.21.0001 a

determinação deste despacho.

Desta feita, ante a quitação dos valores e registros devidamente

efetuados no E-gestão, julgo extinta a presente execução nos

termos do artigo 924, II, do CPC, arquivando-se em definitivo os

presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000453-84.2020.5.21.0001
AUTOR MARIA GIZELDA DE AZEVEDO

ADVOGADO LUANDA FLORA BEZERRA DE
ALZEVEDO ALMEIDA(OAB:
10909/RN)

RÉU ART SERVICE EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)
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RÉU MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE

RÉU F. R. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI - EPP

ADVOGADO RAONY MORAIS DA PAZ(OAB:
10747/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA GIZELDA DE AZEVEDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 8459511

proferida nos autos.

DECISÃO - PJE

Vistos, etc.

Postula a parte autora a antecipação dos efeitos da tutela em

relação aos pleitos de emissão de alvará judicial para habilitação no

programa do seguro desemprego, relativamente ao contrato

mantido com a reclamada F. R. EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ: 01.112.970/0001-41.

Com efeito, verifica-se a existência nos autos da cópia da CTPS da

obreira que comprova a existência de contrato de trabalho entre as

partes, além do TRCT assinado pela empresa reclamada, em que

consigna como motivo da dispensa "despedida sem justa causa,

pelo empregador", restando incontroverso o motivo da rescisão

contratual. Entendo, pois, presentes os requisitos da plausibilidade

do direito e da urgência, vez que se trata de verbas alimentares,

necessárias à subsistência do Reclamante.

Assim sendo, contemplados os requisitos autorizadores, resta

deferida a antecipação dos efeitos da tutela no que concerne à

liberação do FGTS e processamento do requerimento de seguro

desemprego.

Dá-se ainda à presente decisão efeitos de Alvará Judicial para que

seja procedido o processamento do requerimento perante o

programa do seguro desemprego, observando a Lei 13.134/2015,

da Reclamante, AUTOR: MARIA GIZELDA DE AZEVEDO ,

PIS/NIT 12729715640, (relativamente ao contrato de trabalho

havido com a empresa reclamada F. R. EMPREENDIMENTOS E

SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.112.970/0001-41 no período

de 25.09.2019 a 08.01.2020), devendo o órgão público competente

darem fiel cumprimento à presente ordem, sob pena de efetivação

da legislação cabível, em caso de descumprimento.

Sendo de conhecimento público e notório que os órgãos

competentes de fato estão trabalhando remotamente em sua

grande maioria, devido à pandemia da COVID-19, determino seja

oficiado o órgão competente, eletronicamente, para processamento

do seguro desemprego da parte autora.

Para tanto, dou à presente decisão força de OFÍCIO.

Intimem-se as partes.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000925-22.2019.5.21.0001
AUTOR DJAILSON VILELA RIBEIRO

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

ADVOGADO FRANCISCO FRANCIMAR DOS REIS
JUNIOR(OAB: 13749/RN)

RÉU FORCA ALERTA SEGURANCA E
VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

ADVOGADO JOAO CLEYTON BEZERRA DE
SOUSA(OAB: 24913/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DJAILSON VILELA RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 7610784

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

Considerando a petição da reclamada de ID 5caa7f0, solicitando a

devolução do valor bloqueado.

Considerando cumprimento do Ofício de Id 2c59d65, conforme

certidão de ID 3e1fd21 e ID caf0415.

Determino a expedição de Alvará Eletrônico Judicial Siscondj para

devolução do valor bloqueado para a reclamada, a qual deverá

informar dados bancários para depósito.

Determino, ainda que o reclamante e seu advogado apresente os

dados bancários para liberação dos valores por meio de Alvará

Eletrônico Judicial Siscondj conforme planilha de cálculos de Id

50b2e2d.
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Após comprovados os pagamentos, ante a quitação dos valores e

registros devidamente efetuados no E-gestão, julgo extinta a

presente execução nos termos do artigo 924, II, do CPC,

arquivando-se em definitivo os presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000191-71.2019.5.21.0001
AUTOR JURACI FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

RÉU V. L. - CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO Tâmara Tamyres Nunes Barbosa
Miranda(OAB: 9256/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

COOPERATIVA ECM DOS MED,DOS
PROF DE NIVEL SUP DA AREA DA
SAUDE,DOS MEMB E SERV DO
PODER JUD,DO MP E DE ORG JUR
DA REG METROP DE NATAL -
UNICRED NATAL

ADVOGADO JONATHAN SANTOS SOUSA(OAB:
8143/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - V. L. - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9a9a796

proferido nos autos.

DESPACHO

              Vistos etc.

1. Tendo em vista que os embargos declaratórios podem implicar no

efeito modificativo à sentença embargada, notifique-se a parte

contrária para apresentar manifestação no prazo legal, conforme §

2º do art. 1.022 do Novo CPC e OJ nº 142 da SDI-1 do TST.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, façam-se os autos

conclusos para julgamento dos embargos de declaração.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA PAULA DE CARVALHO SCOLARI

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000191-71.2019.5.21.0001

AUTOR JURACI FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

RÉU V. L. - CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO Tâmara Tamyres Nunes Barbosa
Miranda(OAB: 9256/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

COOPERATIVA ECM DOS MED,DOS
PROF DE NIVEL SUP DA AREA DA
SAUDE,DOS MEMB E SERV DO
PODER JUD,DO MP E DE ORG JUR
DA REG METROP DE NATAL -
UNICRED NATAL

ADVOGADO JONATHAN SANTOS SOUSA(OAB:
8143/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JURACI FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9a9a796

proferido nos autos.

DESPACHO

              Vistos etc.

1. Tendo em vista que os embargos declaratórios podem implicar no

efeito modificativo à sentença embargada, notifique-se a parte

contrária para apresentar manifestação no prazo legal, conforme §

2º do art. 1.022 do Novo CPC e OJ nº 142 da SDI-1 do TST.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, façam-se os autos

conclusos para julgamento dos embargos de declaração.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA PAULA DE CARVALHO SCOLARI

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000925-22.2019.5.21.0001
AUTOR DJAILSON VILELA RIBEIRO

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

ADVOGADO FRANCISCO FRANCIMAR DOS REIS
JUNIOR(OAB: 13749/RN)

RÉU FORCA ALERTA SEGURANCA E
VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

ADVOGADO JOAO CLEYTON BEZERRA DE
SOUSA(OAB: 24913/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL
LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 7610784

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

Considerando a petição da reclamada de ID 5caa7f0, solicitando a

devolução do valor bloqueado.

Considerando cumprimento do Ofício de Id 2c59d65, conforme

certidão de ID 3e1fd21 e ID caf0415.

Determino a expedição de Alvará Eletrônico Judicial Siscondj para

devolução do valor bloqueado para a reclamada, a qual deverá

informar dados bancários para depósito.

Determino, ainda que o reclamante e seu advogado apresente os

dados bancários para liberação dos valores por meio de Alvará

Eletrônico Judicial Siscondj conforme planilha de cálculos de Id

50b2e2d.

Após comprovados os pagamentos, ante a quitação dos valores e

registros devidamente efetuados no E-gestão, julgo extinta a

presente execução nos termos do artigo 924, II, do CPC,

arquivando-se em definitivo os presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000285-82.2020.5.21.0001
AUTOR RENATA RILKIA PEDROSA

BEZERRA

ADVOGADO EMANUELLY SOUSA LEONARDO
NOGUEIRA(OAB: 7593/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES
BOAZ(OAB: 9348/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RENATA RILKIA PEDROSA BEZERRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 6a5b069

proferida nos autos.

ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA

ATSum 0000285-82.2020.5.21.0001

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte,

estando aberta a audiência da 1ª Vara do Trabalho de Natal/RN, na

sua respectiva sede, Av. Cap. Mor Gouveia, 3104, Natal, RN, com a

presença da Exma. Sra. Juíza do Trabalho Substituta, Drª ANA

PAULA DE CARVALHO SCOLARI, e por ordem da mesma foram

apregoados os litigantes:

AUTOR: RENATA RILKIA PEDROSA BEZERRA

ADVOGADO: EMANUELLY SOUSA LEONARDO NOGUEIRA -

OAB: RN7593

RÉU: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -

EBSERH

ADVOGADO: MARCELA JACOME LOPES BOAZ - OAB: RN9348

ADVOGADO: VANESSA GONCALO GUEDES - OAB: RN15094

ADVOGADO: CAROLINA MONTEIRO BONELLI BORGES - OAB:

RN5776-B

ADVOGADO: FREDERICO AUGUSTO BORBA DE SOUZA - OAB:

RN916-A

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Em se tratando de causa sujeita ao rito sumaríssimo, resta

dispensado o relatório, nos termos do art. 852-I da CLT.

II - FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 790, §

4º CLT

A parte autora suscitou a declaração de inconstitucionalidade do §

4º do artigo 790, da CLT.

Esta magistrada entende que a norma prevista no artigo 790, § 4º,

da CLT é constitucional e visa a regulamentar, no âmbito do

Processo do Trabalho, a concessão do benefício da assistência

judiciária gratuita, sem ofender o princípio do devido processo legal,

amplo acesso ao Poder Judiciário, ampla defesa e contraditório.
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Isso porque, a despeito de inexistirem direitos absolutos em nosso

ordenamento jurídico-constitucional, a concessão indiscriminada

dos benefícios da justiça a quem dele não precise poderá

comprometer justamente a concessão aos mais necessitados,

sendo certo que a Justiça do Trabalho lida com relações de trabalho

amplas,  envolvendo não apenas o desempregado e o

hipossuficiente, mas também relações sindicais, decorrentes de

responsabilidade civil, as demandas entre empregadores e até

mesmo os altos empregados. Tudo por conta da ampliação da

competência advinda com a EC 45/2004.

Outrossim, contrariamente ao que aduziu a parte autora em sua

petição inicial, no processo do trabalho ainda subsiste a

possibilidade de se declarar diretamente ou via patrono a

impossibilidade financeira, conforme estabelece a súmula 463 do

TST, cujo texto permanece em vigor, bastando que o patrono

possua poderes específicos, desde 26/06/2017.

Assim sendo, além do comando estabelecido no artigo 790, § 4º, da

CLT, ser constitucional, perfaz norma salutar para a organização

judiciária a concessão dos benefícios da assistência judiciária

gratuita àqueles que realmente necessitem, encontrando-se, pois,

razoável, justa e equilibrada.

Indefiro o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade

incidental.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 791-A,

CLT

Antes de decidir sobre a inconstitucionalidade do artigo 791-A, da

CLT, necessário se faz esclarecer a diferença dos institutos

jurídicos da assistência jurídica gratuita e da assistência judiciária

gratuita. No primeiro caso o Estado deve conceder orientação e

defesa jurídica de forma integral e gratuita, a ser exercida pela

Defensoria Pública em todos os graus aos necessitados. Já

assistência judiciária gratuita visa isentar as despesas que forem

necessárias para a defesa dos interesses em um processo judicial.

Ressalte-se que a concessão dos benefícios da assistência

judiciária gratuita na Justiça do Trabalho não visa a conceder a

orientação ou defesa jurídica de forma integral ao hipossuficiente,

porquanto este papel é atávico à Defensoria Pública. O que se

concede nos autos dos processos trabalhistas é a isenção de

despesas, tantas quantas forem necessárias ao exercício do direito

subjetivo de ação.

Nada obstante, tal como isenção de pagamento, esse benefício não

é ilimitado e encontra óbice quando a situação financeira que o

gerou desaparece, qual seja, a falta de recursos, porquanto seria

desarrazoado isentar do pagamento de despesas processuais quem

detém condições financeiras de pagá-las, em franca desigualdade

àqueles que pagam regularmente a taxa judiciária.

Assim por esse motivo o STF declarou constitucional essa norma,

em idêntica situação, em relação ao artigo 12 da Lei 1.060/1950: "A

parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará

obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do

sustento próprio ou da família, se dentro de cinco ano, a contar da

sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a

obrigação ficará prescrita".

In verbis a redação do Informativo 811 do Egrégio STF:

Assistência judiciária gratuita: art. 12 da Lei 1.060/1950 e recepção

O art. 12 da Lei 1.060/1950 ("A parte beneficiada pela isenção do

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de

cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita") foi

recepcionado pela presente ordem constitucional. Com base nessa

orientação, o Plenário, em julgamento conjunto, recebeu os

embargos de declaração como agravo regimental e a eles deu

provimento para determinar aos juízos de liquidação e de execução

que observem o benefício da assistência judiciária gratuita deferido

no curso da fase cognitiva. Vencido o Ministro Marco Aurélio quanto

à conversão. O Tribunal concluiu que o art.12 da mencionada lei

seria materialmente compatível com o art. 5º, LXXIV, da CF ("O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem insuficiência de recursos"). Frisou que a taxa

judiciária seria tributo da espécie taxa. Portanto, deveria guardar

pertinência com a prestação do serviço público referente à

Administração da Justiça, além de ser divisível. Ademais, não

obstante estivesse topograficamente fora do Sistema Tributário

Nacional, a doutrina e a jurisprudência em matéria tributária

reconheceriam o art. 5º, LXXIV, da CF, como imunidade, por

conseguinte assim deveria ser lido o termo "isenção" do art. 12 do

diploma normativo impugnado. Contudo, impenderia observar que a

norma imunizante seria condicionada por uma situação de fato, a

ser comprovada em juízo, qual seja, a insuficiência de recursos

econômicos para promover uma ação, sem colocar em risco o

próprio sustento e do núcleo familiar. A fim de concretizar a

imunidade nos estreitos limites em que justificada, a legislação

exigiria do Estado-Juiz a emissão de um juízo de equidade tributária

e forneceria para isso os meios processuais adequados, como, por

exemplo, a modulação da gratuidade, a irretroatividade do benefício

e a possibilidade de revogação do ato concessivo da benesse fiscal.

Não seria justo privilegiar tributariamente jurisdicionado que

recuperasse sua capacidade contributiva para adimplir obrigação

relacionada à taxa, em detrimento de todo corpo social que pagaria

impostos sobre as bases econômicas renda, patrimônio e consumo.
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RE 249003 ED/RS, rel. Min. Edson Fachin, 9.12.2015. (RE-249003)

RE 249277 ED/RS, rel. Min. Edson Fachin, 9.12.2015. (RE-249277)

RE 284729 AgR/MG, rel. Min. Edson Fachin, 9.12.2015. (RE-

284729)

Diante do exposto, considerando a natureza jurídica de isenção

tributária da assistência judiciária gratuita; levando-se em conta que

o beneficiário da assistência judiciária gratuita deve responder

processualmente pelo ônus de demandar, assim como outro

hipossuficiente que recorre ao Poder Judiciário (vara consumidor,

vara família e vara criminal), esta magistrada entende pela

constitucionalidade do artigo 791-A da CLT.

EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA

Há de ser indeferido o pedido da reclamada de equiparação à

Fazenda Pública, uma vez que não há permissivo legal para tanto.

Nesse sentido, vem decidindo o E. TRT da 21ª Região nas suas

duas turmas, conforme precedentes abaixo.

Na primeira turma:

EBSERH. Empresa Pública. Prerrogativas da Fazenda Pública.

Impossibilidade. A EBSERH, na condição de empresa pública

federal, está submetida ao regime jurídico das empresas privadas,

inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,

trabalhistas e tributários, não podendo ser favorecida com as

prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Nacional porque

inexistente norma legal que lhe conceda tratamento privilegiado,

devendo arcar com os ônus processuais impostos às demais

entidades da Administração Indireta de direito privado, dentre eles a

realização de preparo recursal, sob pena de não conhecimento do

recurso, por deserção.

Litispendência. Tríplice Identidade. Não comprovação. Não pode ser

acolhida a litispendência quando não há provas nos autos que

demonstrem a existência de outra ação com a tríplice identidade de

partes, causa de pedir e pedido.

Terceirização. Tomador de Serviço. Responsabilidade Subsidiária.

Súmula nº. 331 do TST. ADC 16/DF. O STF, no julgamento da ADC

nº. 16, pronunciou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº.

8.666/1993, o que não excluiu a possibilidade e responsabilização

do ente público tomador de serviços, de modo que, quando

observado o procedimento legal de licitação, a fiscalização do

cumprimento da legislação trabalhista pela empresa contratada é

obrigação do contratante, a fim de se eximir da culpa in vigilando.

Assim, comprovado pela contratante o cumprimento desta

atribuição, não deve a Administração Pública responder

subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas assumidas pelo

prestador, na forma da Súmula nº. 331, V, do TST. Recurso

Ordinário nº. 0001241-94.2017.5.21.0004 Desembargadora

Relatora: Joseane Dantas dos Santos. 1ª turma. 10 de julho de

2018.

Na segunda turma, transcreva-se trecho da decisão no ROPS

0001090-53.2016.5.21.0008, relatado por Desembargadora

convocada Simone Medeiros Jalil, em julgamento realizado em

06/12/2017.

Primeiramente, a reclamada EBSERH - Empresa Brasileira de

Serviços Hospitalares - suscita sua a equiparação à Fazenda

Pública , ante sua natureza autárquica e vez que tem por objeto

social a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-

hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à

comunidade, assim como a prestação às instituições públicas

federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio

ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à

formação de pessoas no campo da saúde pública , sem olvidar que

as atuações relacionadas à assistência à saúde estão inseridas

integralmente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Entendo não ser possível a equiparação da EBSERH às autarquias

que possuem personalidade jurídica de direito público.

A referida questão já se encontra debatida neste Regional e

resolvida mediante acórdãos que já definiram que a EBSERH -

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - foi criada por meio da

Lei 12.550, de 15/12/2011, com personalidade jurídica de direito

privado e patrimônio próprio, com o seu capital social integralmente

sob a propriedade da União, que poderá ser realizado com recursos

oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem

como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos

suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Destarte, na condição de empresa pública, a reclamada subordina-

se ao disposto no art. 173, § 1º, inciso II da Constituição da

República e, como tal se sujeita ao regime jurídico próprio das

empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,

comerciais, trabalhistas e tributários, ante a vedação contida no § 2º

do supramencionado dispositivo legal.

Tomando como fundamento as decisões acima, indefiro o pedido

de equiparação à Fazenda Pública.

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Com as al terações introduzidas pela Lei  13.467/2017,

estabeleceram-se dois critérios para a concessão da justiça gratuita

no processo do trabalho: 1) que a parte tenha renda igual ou inferior

a 40% do valor do teto do benefício previdenciário; 2) ou, mesmo

que com renda superior, comprove não ter condições de arcar com

os custos do processo (art. 790 da CLT).

No caso, ao ajuizar a presente ação, a reclamante alegou (ID.

a02d61e - Pág. 1) “[…] possui despesas mensais inadiáveis como -
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financiamento de veículo, aluguel, alimentação, vestuário,

transporte, plano de saúde, medicamentos, luz, água, telefone, gás,

entre outras, necessárias a sua manutenção, que consomem toda a

sua remuneração líquida mensal, razão pela qual afirma ser pessoa

juridicamente necessitada, não podendo arcar com o pagamento

das custas judiciais e honorários advocatícios sem prejuízo do

próprio sustento e de sua família […]”.

Ao impugnar o pedido de concessão da justiça gratuita formulada

pela parte reclamante, a reclamado atraiu para si o ônus de

comprovar que a autora não atendia aos requisitos estabelecidos

em lei. Para tanto, apontou que o valor da remuneração contante na

CTPS que a parte autora juntou aos autos comprovaria a percepção

de valor muito superior a 40% do valor do teto do benefício

previdenciário, desde sua admissão em 01/07/2015, sem contar

nenhuma atualização de seus vencimentos.

Analiso.

Em que pese a reclamante ter solicitado a concessão dos

benefícios da justiça gratuita, argumentando que não tem condições

de arcar com este encargo, sem prejudicar seu sustento ou de sua

família, uma vez que ocupa o cargo de enfermeira na própria

reclamada, cujos vencimentos superam em muito o limite de 40%

do valor do teto do benefício previdenciário, deveria ter comprovado

que não tinha condições de arcar com os custos do processo (art.

790 da CLT).

Uma vez que ta l  comprovação não ocorreu e que as

documentações acostadas aos autos demonstram remuneração

muito superior ao previsto no art. 790-§3º da CLT (ID. dea6822 -

Pág. 3 e ID. b7ae5ab - Pág. 18), indefiro o pedido de benefício de

justiça gratuita à autora.

MÉRITO

DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE SEDE A PEDIDO DO

EMPREGADO NA MODALIDADE INDIVIDUAL

A parte autora alegou que fora contratada pela parte ré, em

01/07/2015, após aprovação prévia em concurso público de provas

e títulos, para exercer a função de enfermeira – terapia intensiva

neonatal, com lotação na Maternidade Escola Januário Cicco -

MEJC, situado no Município de Natal/RN. Aduziu que, de acordo

com a “[…] Norma Operacional DGP nº 01/2017, que orienta sobre

processo de movimentação dos Empregados, juntos as entidades

administradas pela EBSERH, a movimentação, por transferência ou

remoção, a pedido do empregado na modalidade individual se dará

sempre em caráter definitivo, no mínimo anualmente, por meio de

concurso de movimentação”, devendo ser obedecidos os seguintes

procedimentos:no tocante ao pedido de Movimentação a Pedido do

Empregado na Modalidade Individual (…) a) Antes da publicação do

edital de abertura de concurso público, a fim de oportunizar a

mudança de unidade organizacional dos empregados em atividade

para as vagas disponíveis e dimensionadas ou redimensionadas

para Sede e/ou unidades descentralizadas; b) Após a homologação

de concurso público, se houver vaga disponível e desde que todos

os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no

Edital do Concurso já tenham sido admitidos. c) Não ocorrendo

nenhuma das hipóteses acima, a movimentação acontecerá apenas

por permuta. Sustentou que, para o concurso de movimentação

realizado em 2019, não foram disponibilizadas vagas para a

localidade pleiteada pela requente, o que impossibilitou sua

inscrição. Reportou que, conforme o entendimento normatizado pela

própria parte ré, não deveria ocorrer a convocação de novos

concursados antes da realização de concurso interno de

movimentação de pessoal, com o intuito de priorizar a

movimentação ou remoção dos empregados já efetivados em seus

quadros, o que não teria sido observado pela parte ré. Por entender

que é cristalina a infração da empresa em realizar concurso para

contratação de novos funcionários, sem ter anteriormente priorizado

a realocação dos seus funcionários já contratados, a parte autora

pugnou pela condenação da parte ré a efetuar sua transferência,

em caráter definitivo, para o Hospital das Clínicas da Universidade

Federal de Pernambuco – HCPE, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua defesa, a reclamada sustentou que a parte autora se

submeteu ao Concurso Público nº 07/2013 – EBSERH/MEJC-

UFRN, regido pelo Edital nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL,

de 11 de dezembro de 2013, o qual teve por finalidade o provimento

de vagas e formação de cadastro de reserva com lotação específica

no Hospital Universitário Maternidade Escola Januário Cicco -

MEJC. Aduziu que a EBSERH, por ser empresa pública federal,

possui normas padronizadas em nível nacional, de modo que o

sistema de transferência se encontra devidamente regulamentado,

o qual teria sido elaborado de forma criteriosa, considerando todos

os fatores envolvidos na atividade, possibilitando a todos os

empregados a oportunidade de se submeterem ao mesmo sistema

de transferência, sem preferência ou tratamento diverso entre eles.

Reportou, ainda, que não haveria hipótese de transferência

vinculada/obrigatória, de forma que só seria possível a transferência

da parte autora caso fossem obedecidos os requisitos elencados no

art. 51 do Regulamento de Pessoal da EBSERH e às disposições

contidas nos subitens 3.2, 3.2.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2 da Norma

Operacional DGP nº 01/2017 da EBSERH. Por último, registrou que

o fato de a EBSERH realizar concurso de movimentação, não

significaria que devesse disponibilizar vagas na sede ou em todas

as suas filiais, muito menos que devesse disponibilizar vaga para
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todos os cargos integrantes de seu quadro de pessoal. Pugnou pela

improcedência dos pleitos autorais.

Analiso.

Inicialmente, há que se tecer breves considerações acerca do

próprio direito subjetivo de candidato aprovado em concurso público

à nomeação e posterior posse no cargo/emprego. Isso porque

Supremo Tribunal Federal tem mantido o entendimento segundo o

qual o surgimento de novas vagas, para o mesmo cargo, no curso

da validade do certame, não gera automaticamente o direito à

nomeação de candidatos aprovados fora das vagas ofertadas no

edital, incluído o cadastro de reserva. A ressalva se dá quando há

casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da

Administração.

Nesse sentido, colaciono aos autos o recente julgado do STF:

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do

acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,

assim ementado (eDOC 5, p. 195): ADMINISTRATIVO. MANDADO

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À

NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO

DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE

DIREITO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento

pacificado no sentido de que a aprovação para formação de

cadastro de reserva, ou além do número de vagas ofertadas pelo

edital do concurso público, gera mera expectativa de direito à

nomeação, competindo à administração pública, no regular

exercício de seu poder discricionário, nomear os candidatos

aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade. 2. A

jurisprudência reconhece o direito do candidato à nomeação caso

demonstre efetiva preterição à ordem classificatória por meio da

abertura de novo certame ou da contratação temporária, dentro do

prazo de validade de concurso anterior, com candidatos aprovados

destinados a ocupar o mesmo cargo, não sendo esta a hipótese dos

autos. Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 5, p.

243). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art.

102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.

5º, LIV e LV; 37, I a IV; e 93, IX, da Constituição Federal. Nas

razões recursais, sustenta-se, em suma, a deficiência na prestação

jurisdicional, ao entendimento de que o acórdão não se manifestou

sobre as matérias e provas apresentadas pelos recorrentes (eDOC

5, p. 486), e, quanto à questão de fundo, a aplicação à espécie do

Tema 784 da sistemática da repercussão geral, uma vez que

(eDOC 5, p. 503): ... no caso vertente, RESTOU COMPROVADO

que NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO para o qual os

recorrentes restaram aprovados, O RECORRIDO PRATICOU ATOS

ILÍCITOS QUE, ALÉM DE PRETERIR SEUS DIREITOS,

TORNARAM INEQUÍVOCO / RECONHECIDO / ESTABELECIDO

QUE, à época de vigência do Edital nº 315/2012 PROGEPE,

EXISTIAM VAGAS SUFICIENTES À NOMEAÇÃO DE TODOS OS

RECORRENTES e demais candidatos aprovados. A Vice-

Presidência do TRF 4ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 6, p.

148/149). É o relatório. Decido. A irresignação não merece

prosperar. De início, quanto à alegada deficiência na prestação

jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro

Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Supremo Tribunal Federa

assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de

prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou

a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição

Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,

ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que

sejam corretos os fundamentos da decisão. Quanto a questão de

fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento

da apelação cível, asseverou (eDOC 5, p. 184): No caso em apreço,

não creio que a autoridade impetrada tenha cometido alguma

ilegalidade. O novo concurso levado a cabo pela EBSERH teve por

finalidade a contratação de empregados públicos, e não a

nomeação de servidores estatutários, escopo do antigo concurso

levado a cabo alguns anos antes pela própria UFPR e regido pelo

Edital nº 315/2012. Trata-se, como percebe, de dois concursos

diferentes, destinados à nomeação para cargos igualmente

distintos, de modo que os impetrantes, aprovados em um concurso

reservado a servidores estatutários, não tem agora direito à

nomeação apenas porque foi aberto um novo certame, agora

reservado à contratação de empregados públicos. Há um motivo

muito claro, e não arbitrário, pelo qual foi aberto esse novo

concurso. A UFPR firmou convênio com a EBSERH, empresa

criada pela Lei n. 12.550/11 com o intuito de gerir os hospitais

públicos, inclusive seus recursos humanos. A EBSERH, por sua

vez, resolveu nomear novos profissionais para lotá-los no Hospital

das Clínicas de Curitiba, mas houve por bem contratar empregados

públicos, e não mais prover cargos designados a servidores

estatutários. Como se vê, não se trata de uma preterição arbitrária

ou desmotivada, de tal sorte que a autoridade impetrada não estava

obrigada a nomear os impetrantes. Como se depreende desses

fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento

adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas

constantes dos autos, bem como o exame da legislação

infraconstitucional (Lei 12.550/2011) e das cláusulas editalícias

aplicáveis à espécie, de modo que possível ofensa à Constituição

Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou

reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e

454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.
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Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts.

932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se

tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei

12.016/2009). Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2018. Ministro

Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente

(STF - RE: 1122724 PR - PARANÁ 5027973-17.2015.4.04.7000,

Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/04/2018,

Data de Publicação: DJe-076 20/04/2018)

Assim, antes mesmo de adentrar mais especificamente na

sistemática objeto da presente lide, entendo que não subsistem

dúvidas acerca do direito subjetivo de candidato aprovado em

concurso público à nomeação e posterior posse, desde que

atendidos os requisitos exigidos para a investidura no

cargo/emprego.

Prossigo.

O cerne da presente demanda requer a elucidação acerca de

eventual direito da parte autora em ver materializada sua

transferência da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC para o

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco –

HCPE, em virtude da não disponibilização de vaga preexistente

para o cargo de Enfermeira – Especialidade Terapia Intensiva

Neonatal, em concurso interno de movimentação de pessoal

realizado no ano de 2019.

Desse modo, a irresignação da parte autora decorre da ausência de

previsão de disponibilização de vaga para o cargo que ocupa nos

quadros da ré no último concurso interno de movimentação de

pessoal, realizado no ano de 2019, vaga esta que foi prevista, na

modalidade de cadastro de reserva, no novo concurso nacional de

provas e títulos, visando à contratação de novos funcionários para

ingresso nos quadros da EBSERH.

Da análise dos autos, depreendo que foi juntada pelas partes (ID.

0b0130e e ID. 5634e83) a Norma Operacional DGP Nº 01/2017, a

qual tem por finalidade “Definir os critérios e procedimentos a serem

aplicados para a movimentação de pessoal no âmbito da Empresa

Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH”. Vejamos o que

dispõem os subitens 3.2 e seguintes da referida norma a respeito da

movimentação a pedido do empregado, na modalidade individual:

3.2 MOVIMENTAÇÃO A PEDIDO DO EMPREGADO

[...]

3.2.2 Movimentação a Pedido do Empregado na Modalidade

Individual

A movimentação, por transferência ou remoção, a pedido do

empregado na modalidade individual se dará sempre em caráter

definitivo, no mínimo anualmente, por meio de concurso de

movimentação realizado nos seguintes casos:

a) Antes da publicação do edital de abertura de concurso público, a

fim de oportunizar a mudança de unidade organizacional dos

empregados em at ividade para as vagas disponíveis e

dimensionadas ou redimensionadas para Sede e/ou unidades

descentralizadas;

b) Após a homologação de concurso público, se houver vaga

disponível e desde que todos os candidatos aprovados dentro do

número de vagas previstas no Edital do Concurso já tenham sido

admitidos.

c) Não ocorrendo nenhuma das hipóteses acima, a movimentação

acontecerá apenas por permuta.

3.2.2.1 Somente serão recebidas inscrições para pedidos de

movimentação na modalidade individual durante o período de

inscrições previsto no edital do concurso de movimentação.

A parte autora juntou aos autos o documento de ID. c250346, por

meio do qual aduziu que teria notificado seu interesse em ser

movimentada para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal

de Pernambuco – HCPE, o que ocorrera após ter recebido um e-

mail da Sede Empresarial, solicitando o cadastramento das

intenções de movimentação. Da análise de tal documento, verifico

que a parte autora nele declara estar ciente de que “[…] a

informação prestada será cadastrada no Banco de Movimentação e

que o preenchimento não condiciona/obriga a Ebserh a realizar a

movimentação.”

De outro turno, os documentos juntados aos autos pela própria

parte autora (ID. bf15847 e ID. a097817) comprovam que a parte ré

realizou concurso de movimentação antes da publicação do edital

de abertura de novo concurso público de âmbito nacional. Isso

porque o Edital nº 03 – EBSERH (ID. a097817), referente ao

CONCURSO PÚBLICO 01/2019 – EBSERH/NACIONAL, foi lançado

na data de 04/11/2019, ao passo em que o Edital – SEI nº 01/2019

(ID. bf15847), referente ao concurso interno de movimentação de

pessoal, com vistas a oportunizar a mudança de unidade

organizacional dos empregados em atividade para as vagas

disponíveis e dimensionadas ou redimensionadas para Sede e/ou

unidades descentralizadas, foi lançado em 11/09/2019, tendo com

data para divulgação da classificação final o dia 10/10/2019.

É importante mencionar que o CONCURSO PÚBLICO 01/2019 –

EBSERH/NACIONAL foi lançado na data de 04/11/2019 e apenas

disponibilizou cadastro de reserva para o cargo cuja vaga era

pretendida pela parte autora, o que pode vir a se materializar ou não

no decorrer da vigência do concurso, a depender da oportunidade e

conveniência da administração. Ademais, não consta nos autos

qualquer indicação da parte autora acerca de ter ocorrido sua

preterição quando de eventual surgimento de vaga efetiva no

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco –

HCPE, muito menos que a parte ré tenha convocado determinado
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candidato para assumir cargo idêntico ao da autora com lotação

efetiva na unidade de saúde por ela desejada em sede de

transferência definitiva.

É cediço que as regras previstas no Edital, quando não impugnadas

tempestivamente e, eventualmente, alteradas posteriormente,

regem todas as fases do concurso público, seja este restrito ao

público interno de determinada empresa/instituição, seja aberto à

participação de todos aqueles que atendam aos requisitos nele

constantes.

In casu, restou comprovado que a empresa ré observou as

disposições na Norma Operacional DGP Nº 01/2017, uma vez que

antes da publicação do Edital nº 03 – EBSERH (ID. bf15847),

r e f e r e n t e  a o  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  0 1 / 2 0 1 9  –

EBSERH/NACIONAL, disponibilizou previamente aos seus

empregados a oportunidade de mudança de unidade organizacional

com a publicação prévia do Edital – SEI nº 01/2019 (ID. a097817),

não tendo a parte autora dele participado porque não houve oferta

de vaga para o cargo que exercia.

Nesse sentido, colaciono aos autos o seguinte julgado:

AÇÃO AJUIZADA APÓS A REFORMA TRABALHISTA. RECURSO

DA RECLAMANTE. REMOÇÃO POR TRANSFERÊNCIA.

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. Sendo a reclamada

empresa pública federal, a remoção da obreira deve ser pautada no

interesse público. In casu, não havendo preenchimento dos

requisitos previstos na norma interna da EBSERH para

transferência a pedido do servidor, é de se manter a sentença que

indeferiu o pleito. Recurso conhecido e desprovido.

(TRT-20 00001607520195200002, Relator: FABIO TULIO

CORREIA RIBEIRO, Data de Publicação: 20/05/2020)

Diante do exposto, não tendo a parte autora logrado êxito em

comprovar que a parte ré agiu com preterição arbitrária e imotivada

ao não transferi-la para a localidade desejada, ratifico a decisão já

exarada sob o ID. cebcab9 e julgo improcedentes os pleitos

autorais.

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Com as al terações introduzidas pela Lei  13.467/2017,

estabeleceram-se dois critérios para a concessão da justiça gratuita

no processo do trabalho: 1) que a parte tenha renda inferior a 40%

do valor do teto do benefício previdenciário; 2) ou, mesmo que com

renda superior, comprove não ter condições de arcar com os custos

do processo (art. 790 da CLT).

No caso, a autora alega que se encontra em situação financeira que

a impossibilita de arcar com as custas judiciais e processuais sem

prejuízo do seu sustento e de sua família, não possuindo, por isso,

recursos para custear as despesas deste procedimento, motivo pelo

qual lhe são devidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ao se analisar a CTPS juntada pela própria autora (ID. dea6822 -

Pág. 3), bem como o documento anexado pela ré (ID. b7ae5ab -

Pág. 18), o qual não foi impugnado pela reclamante, emerge

remuneração muito superior ao previsto no artigo 790, §3º, da CLT.

Em que pese a reclamante ter solicitado a concessão dos

benefícios da justiça gratuita, argumentando que não tem condições

de arcar com este encargo, sem prejudicar seu sustento ou de sua

família, uma vez que ocupa o cargo de enfermeira na própria

reclamada, cujos vencimentos superam em muito o limite de 40%

do valor do teto do benefício previdenciário, deveria ter comprovado

que não tinha condições de arcar com os custos do processo (art.

790 da CLT).

Uma vez que tal comprovação não ocorreu, indefiro os benefícios

de assistência judiciária gratuita à autora.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

A Lei 13.467/2017 trouxe profunda modificação ao Processo do

Trabalho, sendo devidos os honorários pela mera sucumbência.

Eis a redação do art. 791-A, da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários

de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os

honorários.

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
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prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

No caso dos presentes autos, sendo a parte reclamante totalmente

sucumbente no objeto da presente demanda, nos termos do art.791

-A da CLT, condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais

em favor do patrono da parte reclamada, no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais), equivalente ao percentual de 5% sobre o valor

da causa. Tal fixação leva em consideração os requisitos do art.

art.791-A, CLT.

Constando mais de um advogado em Procuração, o pagamento

será efetuado a qualquer um deles, desde que não haja cláusula em

Procuração ou Contrato de Honorários nos autos estabelecendo o

direito de um advogado determinado perceber os honorários.

Conforme previsão legal, os honorários são parcelas autônomas,

não sujeitos à compensação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,

DECIDE o Juízo com atuação perante a 1ª Vara do Trabalho de

Natal/RN, nos autos da presente Reclamação Trabalhista ajuizada

por RENATA RILKIA PEDROSA BEZERRA em desfavor de

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -

EBSERH:

1) acolher a preliminar de impugnação aos benefícios da justiça

gratuita à parte autora e rejeitar as demais preliminares suscitadas;

2) no mérito, julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a postulação,

tudo conforme fundamentação supra, que passa a fazer parte deste

dispositivo como se nele estivesse escrita.

Indefiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Honorários advocatícios devidos na forma da fundamentação, que

integra este dispositivo para todos os fins.

Custas pela reclamante, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),

equivalente a 2% do valor da causa.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

ANA PAULA DE CARVALHO SCOLARI

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000285-82.2020.5.21.0001
AUTOR RENATA RILKIA PEDROSA

BEZERRA

ADVOGADO EMANUELLY SOUSA LEONARDO
NOGUEIRA(OAB: 7593/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES
BOAZ(OAB: 9348/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 6a5b069

proferida nos autos.

ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO TRABALHISTA

ATSum 0000285-82.2020.5.21.0001

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte,

estando aberta a audiência da 1ª Vara do Trabalho de Natal/RN, na

sua respectiva sede, Av. Cap. Mor Gouveia, 3104, Natal, RN, com a

presença da Exma. Sra. Juíza do Trabalho Substituta, Drª ANA

PAULA DE CARVALHO SCOLARI, e por ordem da mesma foram

apregoados os litigantes:

AUTOR: RENATA RILKIA PEDROSA BEZERRA

ADVOGADO: EMANUELLY SOUSA LEONARDO NOGUEIRA -

OAB: RN7593

RÉU: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -

EBSERH

ADVOGADO: MARCELA JACOME LOPES BOAZ - OAB: RN9348

ADVOGADO: VANESSA GONCALO GUEDES - OAB: RN15094

ADVOGADO: CAROLINA MONTEIRO BONELLI BORGES - OAB:

RN5776-B

ADVOGADO: FREDERICO AUGUSTO BORBA DE SOUZA - OAB:

RN916-A

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Em se tratando de causa sujeita ao rito sumaríssimo, resta

dispensado o relatório, nos termos do art. 852-I da CLT.

II - FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 790, §
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4º CLT

A parte autora suscitou a declaração de inconstitucionalidade do §

4º do artigo 790, da CLT.

Esta magistrada entende que a norma prevista no artigo 790, § 4º,

da CLT é constitucional e visa a regulamentar, no âmbito do

Processo do Trabalho, a concessão do benefício da assistência

judiciária gratuita, sem ofender o princípio do devido processo legal,

amplo acesso ao Poder Judiciário, ampla defesa e contraditório.

Isso porque, a despeito de inexistirem direitos absolutos em nosso

ordenamento jurídico-constitucional, a concessão indiscriminada

dos benefícios da justiça a quem dele não precise poderá

comprometer justamente a concessão aos mais necessitados,

sendo certo que a Justiça do Trabalho lida com relações de trabalho

amplas,  envolvendo não apenas o desempregado e o

hipossuficiente, mas também relações sindicais, decorrentes de

responsabilidade civil, as demandas entre empregadores e até

mesmo os altos empregados. Tudo por conta da ampliação da

competência advinda com a EC 45/2004.

Outrossim, contrariamente ao que aduziu a parte autora em sua

petição inicial, no processo do trabalho ainda subsiste a

possibilidade de se declarar diretamente ou via patrono a

impossibilidade financeira, conforme estabelece a súmula 463 do

TST, cujo texto permanece em vigor, bastando que o patrono

possua poderes específicos, desde 26/06/2017.

Assim sendo, além do comando estabelecido no artigo 790, § 4º, da

CLT, ser constitucional, perfaz norma salutar para a organização

judiciária a concessão dos benefícios da assistência judiciária

gratuita àqueles que realmente necessitem, encontrando-se, pois,

razoável, justa e equilibrada.

Indefiro o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade

incidental.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 791-A,

CLT

Antes de decidir sobre a inconstitucionalidade do artigo 791-A, da

CLT, necessário se faz esclarecer a diferença dos institutos

jurídicos da assistência jurídica gratuita e da assistência judiciária

gratuita. No primeiro caso o Estado deve conceder orientação e

defesa jurídica de forma integral e gratuita, a ser exercida pela

Defensoria Pública em todos os graus aos necessitados. Já

assistência judiciária gratuita visa isentar as despesas que forem

necessárias para a defesa dos interesses em um processo judicial.

Ressalte-se que a concessão dos benefícios da assistência

judiciária gratuita na Justiça do Trabalho não visa a conceder a

orientação ou defesa jurídica de forma integral ao hipossuficiente,

porquanto este papel é atávico à Defensoria Pública. O que se

concede nos autos dos processos trabalhistas é a isenção de

despesas, tantas quantas forem necessárias ao exercício do direito

subjetivo de ação.

Nada obstante, tal como isenção de pagamento, esse benefício não

é ilimitado e encontra óbice quando a situação financeira que o

gerou desaparece, qual seja, a falta de recursos, porquanto seria

desarrazoado isentar do pagamento de despesas processuais quem

detém condições financeiras de pagá-las, em franca desigualdade

àqueles que pagam regularmente a taxa judiciária.

Assim por esse motivo o STF declarou constitucional essa norma,

em idêntica situação, em relação ao artigo 12 da Lei 1.060/1950: "A

parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará

obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do

sustento próprio ou da família, se dentro de cinco ano, a contar da

sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a

obrigação ficará prescrita".

In verbis a redação do Informativo 811 do Egrégio STF:

Assistência judiciária gratuita: art. 12 da Lei 1.060/1950 e recepção

O art. 12 da Lei 1.060/1950 ("A parte beneficiada pela isenção do

pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa

fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de

cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita") foi

recepcionado pela presente ordem constitucional. Com base nessa

orientação, o Plenário, em julgamento conjunto, recebeu os

embargos de declaração como agravo regimental e a eles deu

provimento para determinar aos juízos de liquidação e de execução

que observem o benefício da assistência judiciária gratuita deferido

no curso da fase cognitiva. Vencido o Ministro Marco Aurélio quanto

à conversão. O Tribunal concluiu que o art.12 da mencionada lei

seria materialmente compatível com o art. 5º, LXXIV, da CF ("O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem insuficiência de recursos"). Frisou que a taxa

judiciária seria tributo da espécie taxa. Portanto, deveria guardar

pertinência com a prestação do serviço público referente à

Administração da Justiça, além de ser divisível. Ademais, não

obstante estivesse topograficamente fora do Sistema Tributário

Nacional, a doutrina e a jurisprudência em matéria tributária

reconheceriam o art. 5º, LXXIV, da CF, como imunidade, por

conseguinte assim deveria ser lido o termo "isenção" do art. 12 do

diploma normativo impugnado. Contudo, impenderia observar que a

norma imunizante seria condicionada por uma situação de fato, a

ser comprovada em juízo, qual seja, a insuficiência de recursos

econômicos para promover uma ação, sem colocar em risco o

próprio sustento e do núcleo familiar. A fim de concretizar a

imunidade nos estreitos limites em que justificada, a legislação
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exigiria do Estado-Juiz a emissão de um juízo de equidade tributária

e forneceria para isso os meios processuais adequados, como, por

exemplo, a modulação da gratuidade, a irretroatividade do benefício

e a possibilidade de revogação do ato concessivo da benesse fiscal.

Não seria justo privilegiar tributariamente jurisdicionado que

recuperasse sua capacidade contributiva para adimplir obrigação

relacionada à taxa, em detrimento de todo corpo social que pagaria

impostos sobre as bases econômicas renda, patrimônio e consumo.

RE 249003 ED/RS, rel. Min. Edson Fachin, 9.12.2015. (RE-249003)

RE 249277 ED/RS, rel. Min. Edson Fachin, 9.12.2015. (RE-249277)

RE 284729 AgR/MG, rel. Min. Edson Fachin, 9.12.2015. (RE-

284729)

Diante do exposto, considerando a natureza jurídica de isenção

tributária da assistência judiciária gratuita; levando-se em conta que

o beneficiário da assistência judiciária gratuita deve responder

processualmente pelo ônus de demandar, assim como outro

hipossuficiente que recorre ao Poder Judiciário (vara consumidor,

vara família e vara criminal), esta magistrada entende pela

constitucionalidade do artigo 791-A da CLT.

EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA

Há de ser indeferido o pedido da reclamada de equiparação à

Fazenda Pública, uma vez que não há permissivo legal para tanto.

Nesse sentido, vem decidindo o E. TRT da 21ª Região nas suas

duas turmas, conforme precedentes abaixo.

Na primeira turma:

EBSERH. Empresa Pública. Prerrogativas da Fazenda Pública.

Impossibilidade. A EBSERH, na condição de empresa pública

federal, está submetida ao regime jurídico das empresas privadas,

inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,

trabalhistas e tributários, não podendo ser favorecida com as

prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Nacional porque

inexistente norma legal que lhe conceda tratamento privilegiado,

devendo arcar com os ônus processuais impostos às demais

entidades da Administração Indireta de direito privado, dentre eles a

realização de preparo recursal, sob pena de não conhecimento do

recurso, por deserção.

Litispendência. Tríplice Identidade. Não comprovação. Não pode ser

acolhida a litispendência quando não há provas nos autos que

demonstrem a existência de outra ação com a tríplice identidade de

partes, causa de pedir e pedido.

Terceirização. Tomador de Serviço. Responsabilidade Subsidiária.

Súmula nº. 331 do TST. ADC 16/DF. O STF, no julgamento da ADC

nº. 16, pronunciou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº.

8.666/1993, o que não excluiu a possibilidade e responsabilização

do ente público tomador de serviços, de modo que, quando

observado o procedimento legal de licitação, a fiscalização do

cumprimento da legislação trabalhista pela empresa contratada é

obrigação do contratante, a fim de se eximir da culpa in vigilando.

Assim, comprovado pela contratante o cumprimento desta

atribuição, não deve a Administração Pública responder

subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas assumidas pelo

prestador, na forma da Súmula nº. 331, V, do TST. Recurso

Ordinário nº. 0001241-94.2017.5.21.0004 Desembargadora

Relatora: Joseane Dantas dos Santos. 1ª turma. 10 de julho de

2018.

Na segunda turma, transcreva-se trecho da decisão no ROPS

0001090-53.2016.5.21.0008, relatado por Desembargadora

convocada Simone Medeiros Jalil, em julgamento realizado em

06/12/2017.

Primeiramente, a reclamada EBSERH - Empresa Brasileira de

Serviços Hospitalares - suscita sua a equiparação à Fazenda

Pública , ante sua natureza autárquica e vez que tem por objeto

social a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-

hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à

comunidade, assim como a prestação às instituições públicas

federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio

ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à

formação de pessoas no campo da saúde pública , sem olvidar que

as atuações relacionadas à assistência à saúde estão inseridas

integralmente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Entendo não ser possível a equiparação da EBSERH às autarquias

que possuem personalidade jurídica de direito público.

A referida questão já se encontra debatida neste Regional e

resolvida mediante acórdãos que já definiram que a EBSERH -

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - foi criada por meio da

Lei 12.550, de 15/12/2011, com personalidade jurídica de direito

privado e patrimônio próprio, com o seu capital social integralmente

sob a propriedade da União, que poderá ser realizado com recursos

oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem

como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos

suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Destarte, na condição de empresa pública, a reclamada subordina-

se ao disposto no art. 173, § 1º, inciso II da Constituição da

República e, como tal se sujeita ao regime jurídico próprio das

empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis,

comerciais, trabalhistas e tributários, ante a vedação contida no § 2º

do supramencionado dispositivo legal.

Tomando como fundamento as decisões acima, indefiro o pedido

de equiparação à Fazenda Pública.

IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
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Com as al terações introduzidas pela Lei  13.467/2017,

estabeleceram-se dois critérios para a concessão da justiça gratuita

no processo do trabalho: 1) que a parte tenha renda igual ou inferior

a 40% do valor do teto do benefício previdenciário; 2) ou, mesmo

que com renda superior, comprove não ter condições de arcar com

os custos do processo (art. 790 da CLT).

No caso, ao ajuizar a presente ação, a reclamante alegou (ID.

a02d61e - Pág. 1) “[…] possui despesas mensais inadiáveis como -

financiamento de veículo, aluguel, alimentação, vestuário,

transporte, plano de saúde, medicamentos, luz, água, telefone, gás,

entre outras, necessárias a sua manutenção, que consomem toda a

sua remuneração líquida mensal, razão pela qual afirma ser pessoa

juridicamente necessitada, não podendo arcar com o pagamento

das custas judiciais e honorários advocatícios sem prejuízo do

próprio sustento e de sua família […]”.

Ao impugnar o pedido de concessão da justiça gratuita formulada

pela parte reclamante, a reclamado atraiu para si o ônus de

comprovar que a autora não atendia aos requisitos estabelecidos

em lei. Para tanto, apontou que o valor da remuneração contante na

CTPS que a parte autora juntou aos autos comprovaria a percepção

de valor muito superior a 40% do valor do teto do benefício

previdenciário, desde sua admissão em 01/07/2015, sem contar

nenhuma atualização de seus vencimentos.

Analiso.

Em que pese a reclamante ter solicitado a concessão dos

benefícios da justiça gratuita, argumentando que não tem condições

de arcar com este encargo, sem prejudicar seu sustento ou de sua

família, uma vez que ocupa o cargo de enfermeira na própria

reclamada, cujos vencimentos superam em muito o limite de 40%

do valor do teto do benefício previdenciário, deveria ter comprovado

que não tinha condições de arcar com os custos do processo (art.

790 da CLT).

Uma vez que ta l  comprovação não ocorreu e que as

documentações acostadas aos autos demonstram remuneração

muito superior ao previsto no art. 790-§3º da CLT (ID. dea6822 -

Pág. 3 e ID. b7ae5ab - Pág. 18), indefiro o pedido de benefício de

justiça gratuita à autora.

MÉRITO

DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE SEDE A PEDIDO DO

EMPREGADO NA MODALIDADE INDIVIDUAL

A parte autora alegou que fora contratada pela parte ré, em

01/07/2015, após aprovação prévia em concurso público de provas

e títulos, para exercer a função de enfermeira – terapia intensiva

neonatal, com lotação na Maternidade Escola Januário Cicco -

MEJC, situado no Município de Natal/RN. Aduziu que, de acordo

com a “[…] Norma Operacional DGP nº 01/2017, que orienta sobre

processo de movimentação dos Empregados, juntos as entidades

administradas pela EBSERH, a movimentação, por transferência ou

remoção, a pedido do empregado na modalidade individual se dará

sempre em caráter definitivo, no mínimo anualmente, por meio de

concurso de movimentação”, devendo ser obedecidos os seguintes

procedimentos:no tocante ao pedido de Movimentação a Pedido do

Empregado na Modalidade Individual (…) a) Antes da publicação do

edital de abertura de concurso público, a fim de oportunizar a

mudança de unidade organizacional dos empregados em atividade

para as vagas disponíveis e dimensionadas ou redimensionadas

para Sede e/ou unidades descentralizadas; b) Após a homologação

de concurso público, se houver vaga disponível e desde que todos

os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no

Edital do Concurso já tenham sido admitidos. c) Não ocorrendo

nenhuma das hipóteses acima, a movimentação acontecerá apenas

por permuta. Sustentou que, para o concurso de movimentação

realizado em 2019, não foram disponibilizadas vagas para a

localidade pleiteada pela requente, o que impossibilitou sua

inscrição. Reportou que, conforme o entendimento normatizado pela

própria parte ré, não deveria ocorrer a convocação de novos

concursados antes da realização de concurso interno de

movimentação de pessoal, com o intuito de priorizar a

movimentação ou remoção dos empregados já efetivados em seus

quadros, o que não teria sido observado pela parte ré. Por entender

que é cristalina a infração da empresa em realizar concurso para

contratação de novos funcionários, sem ter anteriormente priorizado

a realocação dos seus funcionários já contratados, a parte autora

pugnou pela condenação da parte ré a efetuar sua transferência,

em caráter definitivo, para o Hospital das Clínicas da Universidade

Federal de Pernambuco – HCPE, sob pena de multa diária de R$

5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua defesa, a reclamada sustentou que a parte autora se

submeteu ao Concurso Público nº 07/2013 – EBSERH/MEJC-

UFRN, regido pelo Edital nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL,

de 11 de dezembro de 2013, o qual teve por finalidade o provimento

de vagas e formação de cadastro de reserva com lotação específica

no Hospital Universitário Maternidade Escola Januário Cicco -

MEJC. Aduziu que a EBSERH, por ser empresa pública federal,

possui normas padronizadas em nível nacional, de modo que o

sistema de transferência se encontra devidamente regulamentado,

o qual teria sido elaborado de forma criteriosa, considerando todos

os fatores envolvidos na atividade, possibilitando a todos os

empregados a oportunidade de se submeterem ao mesmo sistema

de transferência, sem preferência ou tratamento diverso entre eles.

Reportou, ainda, que não haveria hipótese de transferência
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vinculada/obrigatória, de forma que só seria possível a transferência

da parte autora caso fossem obedecidos os requisitos elencados no

art. 51 do Regulamento de Pessoal da EBSERH e às disposições

contidas nos subitens 3.2, 3.2.2, 3.2.2.1 e 3.2.2.2 da Norma

Operacional DGP nº 01/2017 da EBSERH. Por último, registrou que

o fato de a EBSERH realizar concurso de movimentação, não

significaria que devesse disponibilizar vagas na sede ou em todas

as suas filiais, muito menos que devesse disponibilizar vaga para

todos os cargos integrantes de seu quadro de pessoal. Pugnou pela

improcedência dos pleitos autorais.

Analiso.

Inicialmente, há que se tecer breves considerações acerca do

próprio direito subjetivo de candidato aprovado em concurso público

à nomeação e posterior posse no cargo/emprego. Isso porque

Supremo Tribunal Federal tem mantido o entendimento segundo o

qual o surgimento de novas vagas, para o mesmo cargo, no curso

da validade do certame, não gera automaticamente o direito à

nomeação de candidatos aprovados fora das vagas ofertadas no

edital, incluído o cadastro de reserva. A ressalva se dá quando há

casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da

Administração.

Nesse sentido, colaciono aos autos o recente julgado do STF:

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do

acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,

assim ementado (eDOC 5, p. 195): ADMINISTRATIVO. MANDADO

DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À

NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO

DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE

DIREITO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento

pacificado no sentido de que a aprovação para formação de

cadastro de reserva, ou além do número de vagas ofertadas pelo

edital do concurso público, gera mera expectativa de direito à

nomeação, competindo à administração pública, no regular

exercício de seu poder discricionário, nomear os candidatos

aprovados de acordo com a sua conveniência e oportunidade. 2. A

jurisprudência reconhece o direito do candidato à nomeação caso

demonstre efetiva preterição à ordem classificatória por meio da

abertura de novo certame ou da contratação temporária, dentro do

prazo de validade de concurso anterior, com candidatos aprovados

destinados a ocupar o mesmo cargo, não sendo esta a hipótese dos

autos. Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 5, p.

243). No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art.

102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.

5º, LIV e LV; 37, I a IV; e 93, IX, da Constituição Federal. Nas

razões recursais, sustenta-se, em suma, a deficiência na prestação

jurisdicional, ao entendimento de que o acórdão não se manifestou

sobre as matérias e provas apresentadas pelos recorrentes (eDOC

5, p. 486), e, quanto à questão de fundo, a aplicação à espécie do

Tema 784 da sistemática da repercussão geral, uma vez que

(eDOC 5, p. 503): ... no caso vertente, RESTOU COMPROVADO

que NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO para o qual os

recorrentes restaram aprovados, O RECORRIDO PRATICOU ATOS

ILÍCITOS QUE, ALÉM DE PRETERIR SEUS DIREITOS,

TORNARAM INEQUÍVOCO / RECONHECIDO / ESTABELECIDO

QUE, à época de vigência do Edital nº 315/2012 PROGEPE,

EXISTIAM VAGAS SUFICIENTES À NOMEAÇÃO DE TODOS OS

RECORRENTES e demais candidatos aprovados. A Vice-

Presidência do TRF 4ª Região admitiu o extraordinário (eDOC 6, p.

148/149). É o relatório. Decido. A irresignação não merece

prosperar. De início, quanto à alegada deficiência na prestação

jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro

Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Supremo Tribunal Federa

assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de

prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou

a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição

Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,

ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que

sejam corretos os fundamentos da decisão. Quanto a questão de

fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento

da apelação cível, asseverou (eDOC 5, p. 184): No caso em apreço,

não creio que a autoridade impetrada tenha cometido alguma

ilegalidade. O novo concurso levado a cabo pela EBSERH teve por

finalidade a contratação de empregados públicos, e não a

nomeação de servidores estatutários, escopo do antigo concurso

levado a cabo alguns anos antes pela própria UFPR e regido pelo

Edital nº 315/2012. Trata-se, como percebe, de dois concursos

diferentes, destinados à nomeação para cargos igualmente

distintos, de modo que os impetrantes, aprovados em um concurso

reservado a servidores estatutários, não tem agora direito à

nomeação apenas porque foi aberto um novo certame, agora

reservado à contratação de empregados públicos. Há um motivo

muito claro, e não arbitrário, pelo qual foi aberto esse novo

concurso. A UFPR firmou convênio com a EBSERH, empresa

criada pela Lei n. 12.550/11 com o intuito de gerir os hospitais

públicos, inclusive seus recursos humanos. A EBSERH, por sua

vez, resolveu nomear novos profissionais para lotá-los no Hospital

das Clínicas de Curitiba, mas houve por bem contratar empregados

públicos, e não mais prover cargos designados a servidores

estatutários. Como se vê, não se trata de uma preterição arbitrária

ou desmotivada, de tal sorte que a autoridade impetrada não estava

obrigada a nomear os impetrantes. Como se depreende desses
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fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento

adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas

constantes dos autos, bem como o exame da legislação

infraconstitucional (Lei 12.550/2011) e das cláusulas editalícias

aplicáveis à espécie, de modo que possível ofensa à Constituição

Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou

reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e

454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts.

932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por se

tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei

12.016/2009). Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2018. Ministro

Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente

(STF - RE: 1122724 PR - PARANÁ 5027973-17.2015.4.04.7000,

Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/04/2018,

Data de Publicação: DJe-076 20/04/2018)

Assim, antes mesmo de adentrar mais especificamente na

sistemática objeto da presente lide, entendo que não subsistem

dúvidas acerca do direito subjetivo de candidato aprovado em

concurso público à nomeação e posterior posse, desde que

atendidos os requisitos exigidos para a investidura no

cargo/emprego.

Prossigo.

O cerne da presente demanda requer a elucidação acerca de

eventual direito da parte autora em ver materializada sua

transferência da Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC para o

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco –

HCPE, em virtude da não disponibilização de vaga preexistente

para o cargo de Enfermeira – Especialidade Terapia Intensiva

Neonatal, em concurso interno de movimentação de pessoal

realizado no ano de 2019.

Desse modo, a irresignação da parte autora decorre da ausência de

previsão de disponibilização de vaga para o cargo que ocupa nos

quadros da ré no último concurso interno de movimentação de

pessoal, realizado no ano de 2019, vaga esta que foi prevista, na

modalidade de cadastro de reserva, no novo concurso nacional de

provas e títulos, visando à contratação de novos funcionários para

ingresso nos quadros da EBSERH.

Da análise dos autos, depreendo que foi juntada pelas partes (ID.

0b0130e e ID. 5634e83) a Norma Operacional DGP Nº 01/2017, a

qual tem por finalidade “Definir os critérios e procedimentos a serem

aplicados para a movimentação de pessoal no âmbito da Empresa

Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH”. Vejamos o que

dispõem os subitens 3.2 e seguintes da referida norma a respeito da

movimentação a pedido do empregado, na modalidade individual:

3.2 MOVIMENTAÇÃO A PEDIDO DO EMPREGADO

[...]

3.2.2 Movimentação a Pedido do Empregado na Modalidade

Individual

A movimentação, por transferência ou remoção, a pedido do

empregado na modalidade individual se dará sempre em caráter

definitivo, no mínimo anualmente, por meio de concurso de

movimentação realizado nos seguintes casos:

a) Antes da publicação do edital de abertura de concurso público, a

fim de oportunizar a mudança de unidade organizacional dos

empregados em at ividade para as vagas disponíveis e

dimensionadas ou redimensionadas para Sede e/ou unidades

descentralizadas;

b) Após a homologação de concurso público, se houver vaga

disponível e desde que todos os candidatos aprovados dentro do

número de vagas previstas no Edital do Concurso já tenham sido

admitidos.

c) Não ocorrendo nenhuma das hipóteses acima, a movimentação

acontecerá apenas por permuta.

3.2.2.1 Somente serão recebidas inscrições para pedidos de

movimentação na modalidade individual durante o período de

inscrições previsto no edital do concurso de movimentação.

A parte autora juntou aos autos o documento de ID. c250346, por

meio do qual aduziu que teria notificado seu interesse em ser

movimentada para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal

de Pernambuco – HCPE, o que ocorrera após ter recebido um e-

mail da Sede Empresarial, solicitando o cadastramento das

intenções de movimentação. Da análise de tal documento, verifico

que a parte autora nele declara estar ciente de que “[…] a

informação prestada será cadastrada no Banco de Movimentação e

que o preenchimento não condiciona/obriga a Ebserh a realizar a

movimentação.”

De outro turno, os documentos juntados aos autos pela própria

parte autora (ID. bf15847 e ID. a097817) comprovam que a parte ré

realizou concurso de movimentação antes da publicação do edital

de abertura de novo concurso público de âmbito nacional. Isso

porque o Edital nº 03 – EBSERH (ID. a097817), referente ao

CONCURSO PÚBLICO 01/2019 – EBSERH/NACIONAL, foi lançado

na data de 04/11/2019, ao passo em que o Edital – SEI nº 01/2019

(ID. bf15847), referente ao concurso interno de movimentação de

pessoal, com vistas a oportunizar a mudança de unidade

organizacional dos empregados em atividade para as vagas

disponíveis e dimensionadas ou redimensionadas para Sede e/ou

unidades descentralizadas, foi lançado em 11/09/2019, tendo com

data para divulgação da classificação final o dia 10/10/2019.

É importante mencionar que o CONCURSO PÚBLICO 01/2019 –

EBSERH/NACIONAL foi lançado na data de 04/11/2019 e apenas
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disponibilizou cadastro de reserva para o cargo cuja vaga era

pretendida pela parte autora, o que pode vir a se materializar ou não

no decorrer da vigência do concurso, a depender da oportunidade e

conveniência da administração. Ademais, não consta nos autos

qualquer indicação da parte autora acerca de ter ocorrido sua

preterição quando de eventual surgimento de vaga efetiva no

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco –

HCPE, muito menos que a parte ré tenha convocado determinado

candidato para assumir cargo idêntico ao da autora com lotação

efetiva na unidade de saúde por ela desejada em sede de

transferência definitiva.

É cediço que as regras previstas no Edital, quando não impugnadas

tempestivamente e, eventualmente, alteradas posteriormente,

regem todas as fases do concurso público, seja este restrito ao

público interno de determinada empresa/instituição, seja aberto à

participação de todos aqueles que atendam aos requisitos nele

constantes.

In casu, restou comprovado que a empresa ré observou as

disposições na Norma Operacional DGP Nº 01/2017, uma vez que

antes da publicação do Edital nº 03 – EBSERH (ID. bf15847),

r e f e r e n t e  a o  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  0 1 / 2 0 1 9  –

EBSERH/NACIONAL, disponibilizou previamente aos seus

empregados a oportunidade de mudança de unidade organizacional

com a publicação prévia do Edital – SEI nº 01/2019 (ID. a097817),

não tendo a parte autora dele participado porque não houve oferta

de vaga para o cargo que exercia.

Nesse sentido, colaciono aos autos o seguinte julgado:

AÇÃO AJUIZADA APÓS A REFORMA TRABALHISTA. RECURSO

DA RECLAMANTE. REMOÇÃO POR TRANSFERÊNCIA.

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. Sendo a reclamada

empresa pública federal, a remoção da obreira deve ser pautada no

interesse público. In casu, não havendo preenchimento dos

requisitos previstos na norma interna da EBSERH para

transferência a pedido do servidor, é de se manter a sentença que

indeferiu o pleito. Recurso conhecido e desprovido.

(TRT-20 00001607520195200002, Relator: FABIO TULIO

CORREIA RIBEIRO, Data de Publicação: 20/05/2020)

Diante do exposto, não tendo a parte autora logrado êxito em

comprovar que a parte ré agiu com preterição arbitrária e imotivada

ao não transferi-la para a localidade desejada, ratifico a decisão já

exarada sob o ID. cebcab9 e julgo improcedentes os pleitos

autorais.

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Com as al terações introduzidas pela Lei  13.467/2017,

estabeleceram-se dois critérios para a concessão da justiça gratuita

no processo do trabalho: 1) que a parte tenha renda inferior a 40%

do valor do teto do benefício previdenciário; 2) ou, mesmo que com

renda superior, comprove não ter condições de arcar com os custos

do processo (art. 790 da CLT).

No caso, a autora alega que se encontra em situação financeira que

a impossibilita de arcar com as custas judiciais e processuais sem

prejuízo do seu sustento e de sua família, não possuindo, por isso,

recursos para custear as despesas deste procedimento, motivo pelo

qual lhe são devidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ao se analisar a CTPS juntada pela própria autora (ID. dea6822 -

Pág. 3), bem como o documento anexado pela ré (ID. b7ae5ab -

Pág. 18), o qual não foi impugnado pela reclamante, emerge

remuneração muito superior ao previsto no artigo 790, §3º, da CLT.

Em que pese a reclamante ter solicitado a concessão dos

benefícios da justiça gratuita, argumentando que não tem condições

de arcar com este encargo, sem prejudicar seu sustento ou de sua

família, uma vez que ocupa o cargo de enfermeira na própria

reclamada, cujos vencimentos superam em muito o limite de 40%

do valor do teto do benefício previdenciário, deveria ter comprovado

que não tinha condições de arcar com os custos do processo (art.

790 da CLT).

Uma vez que tal comprovação não ocorreu, indefiro os benefícios

de assistência judiciária gratuita à autora.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

A Lei 13.467/2017 trouxe profunda modificação ao Processo do

Trabalho, sendo devidos os honorários pela mera sucumbência.

Eis a redação do art. 791-A, da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários

de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os

honorários.
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§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

No caso dos presentes autos, sendo a parte reclamante totalmente

sucumbente no objeto da presente demanda, nos termos do art.791

-A da CLT, condeno-a ao pagamento de honorários sucumbenciais

em favor do patrono da parte reclamada, no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais), equivalente ao percentual de 5% sobre o valor

da causa. Tal fixação leva em consideração os requisitos do art.

art.791-A, CLT.

Constando mais de um advogado em Procuração, o pagamento

será efetuado a qualquer um deles, desde que não haja cláusula em

Procuração ou Contrato de Honorários nos autos estabelecendo o

direito de um advogado determinado perceber os honorários.

Conforme previsão legal, os honorários são parcelas autônomas,

não sujeitos à compensação.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,

DECIDE o Juízo com atuação perante a 1ª Vara do Trabalho de

Natal/RN, nos autos da presente Reclamação Trabalhista ajuizada

por RENATA RILKIA PEDROSA BEZERRA em desfavor de

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -

EBSERH:

1) acolher a preliminar de impugnação aos benefícios da justiça

gratuita à parte autora e rejeitar as demais preliminares suscitadas;

2) no mérito, julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a postulação,

tudo conforme fundamentação supra, que passa a fazer parte deste

dispositivo como se nele estivesse escrita.

Indefiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Honorários advocatícios devidos na forma da fundamentação, que

integra este dispositivo para todos os fins.

Custas pela reclamante, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais),

equivalente a 2% do valor da causa.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

ANA PAULA DE CARVALHO SCOLARI

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000400-03.2020.5.21.0002
AUTOR JOSE VANDEILSON DA SILVA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU GOES RESTAURANTE LTDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU ARAM PRAIA HOTEL LTDA - ME

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU ARAM PREMIUM ADMINISTRADORA
DE HOTEIS EIRELI - EPP

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE VANDEILSON DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e5ca497

proferido nos autos.

DESPACHO

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendem

produzir, sendo que nenhuma das partes indicou especificamente

quais provas tinham interesse que fossem produzidas em audiência,

nem mesmo testemunhal. Assim, considerando o silêncio das

partes neste tocante, bem como os termos do art. 818, I, da CLT,

entendo que o processo encontra-se maduro para julgamento,

sendo que o Juízo analisará os pedidos considerando o ônus da

prova.

Assim, intimem-se as partes, dando-lhes prazo comum de cinco

dias para razões finais.

Após, venham os autos conclusos para julgamento.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000370-68.2020.5.21.0001
AUTOR JOSENEIDE FERNANDES DE SENA

ADVOGADO HAROLDO BEZERRA DE
MENEZES(OAB: 6782/RN)

RÉU SIMONE BRILHANTE MAIA

ADVOGADO CYNTHIA CINARA CARVALHO
LIMA(OAB: 9048/RN)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSENEIDE FERNANDES DE SENA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID bbe076c

proferido nos autos.

DESPACHO

Tratando-se de matéria de fato, sendo necessária a verificação

acerca da existência de vínculo empregatício e real motivo de

eventual rescisão contratual, defiro a realização de audiência de

instrução.

Em razão da pandemia de coronavírus; considerando que os meios

tecnológicos permitem o uso de ferramentas que atendam ao

anseio do jurisdicionado sem prejuízo do cuidado com a saúde e

segurança de cada um durante essa pandemia, consoante

orientações da OMS; considerando que o próprio CNJ vem

disponibilizando ferramentas para viabilizar atos processuais por

videoconferência, no período de isolamento social provocado pela

pandemia do Covid-19, permitindo a ampliação do trabalho pelos

magistrados, inclusive audiências (Portaria 61/2020), defiro a

realização da audiência mediante videoconferênciapara o dia

07 .10 .2020 ,  às  9h ,  a t ravés  do  endereço  e le t rôn ico

h t tps : / /mee t .goog le .com/ fen -daaz -bdy

As partes deverão indicar suas testemunhas com e-mail e telefone,

ressaltando a necessidade de conexão à internet com equipamento

que possua câmera e som, no prazo de cinco dias.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000400-03.2020.5.21.0002
AUTOR JOSE VANDEILSON DA SILVA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU GOES RESTAURANTE LTDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU ARAM PRAIA HOTEL LTDA - ME

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU ARAM PREMIUM ADMINISTRADORA
DE HOTEIS EIRELI - EPP

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ARAM PRAIA HOTEL LTDA - ME

  - ARAM PREMIUM ADMINISTRADORA DE HOTEIS EIRELI -
EPP

  - GOES RESTAURANTE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e5ca497

proferido nos autos.

DESPACHO

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendem

produzir, sendo que nenhuma das partes indicou especificamente

quais provas tinham interesse que fossem produzidas em audiência,

nem mesmo testemunhal. Assim, considerando o silêncio das

partes neste tocante, bem como os termos do art. 818, I, da CLT,

entendo que o processo encontra-se maduro para julgamento,

sendo que o Juízo analisará os pedidos considerando o ônus da

prova.

Assim, intimem-se as partes, dando-lhes prazo comum de cinco

dias para razões finais.

Após, venham os autos conclusos para julgamento.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000349-92.2020.5.21.0001
AUTOR JULIO CESAR GOMES DA SILVA

ADVOGADO REBEKA RAFFAELLA DE OLIVEIRA
PEREIRA(OAB: 8324/RN)

RÉU AUTO ONIBUS SANTA MARIA
TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO GABRIEL SORRENTINO BAENA DE
SOUZA(OAB: 14733/RN)

ADVOGADO VITOR CHAGAS PACHECO(OAB:
10981/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AUTO ONIBUS SANTA MARIA TRANSPORTES E TURISMO
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d658a7d

proferida nos autos.
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SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de desistência da Ação e, via de conseqüência,

arquivamento do feito.

A parte Ré foi devidamente citada.

Por outro lado, registre-se que na Justiça do Trabalho a ausência

do autor a audiência inaugural leva por si só ao arquivamento da

reclamatória, nos termos do Art. 844, caput, CLT.

Tecidas essas considerações, decide o Juízo do Trabalho da 1ª VT

Natal EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO

MÉRITO, fulcrado no inc. VIII, do art. 485 do NCPC.

Considerando que os documentos nos autos demonstram que o

salário da parte autora não supera 40% (quarenta por cento) do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência

Social, defere-se, nos termos do artigo 790, §3º da CLT.

Defiro o pleito.

Custas dispensadas.

Retire-se o feito da pauta de audiência.

Intimem-se as partes.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000240-78.2020.5.21.0001
AUTOR JUCINARA NUNES DE MEDEIROS

ADVOGADO BRUNO FURTADO ALVES(OAB:
11056/RN)

RÉU PETROGAS-SERVICOS TECNICOS
LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROGAS-SERVICOS TECNICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e3a6306

proferido nos autos.

DESPACHO

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendem

produzir, sendo que nenhuma das partes indicou especificamente

quais provas tinham interesse que fossem produzidas em audiência,

nem mesmo testemunhal. Assim, considerando o silêncio das

partes neste tocante, bem como os termos do art. 818, I, da CLT,

entendo que o processo encontra-se maduro para julgamento,

sendo que o Juízo analisará os pedidos considerando o ônus da

prova.

Assim, intimem-se as partes, dando-lhes prazo comum de cinco

dias para razões finais.

Após, venham os autos conclusos para julgamento.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ConPag-0000212-13.2020.5.21.0001
CONSIGNANTE RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI -

ME

ADVOGADO EMANUELL CAVALCANTI DO
NASCIMENTO BARBOSA(OAB:
11641/RN)

CONSIGNATÁRIO JACSON EDUARDO LIMA DE SOUZA

ADVOGADO VALERIA ALICE DA SILVA(OAB:
12496/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4f22a52

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. Relatório

Em se tratando de procedimento submetido ao rito sumaríssimo o

relatório está dispensado, por força do disposto no art. 852-I da

CLT.

II. Fundamentos da decisão

 1. Consignação em Pagamento0000212-

13.2020.5.21.0001

Ajuizou a reclamada ação de consignação em pagamento para

depósito das verbas rescisórias que entende devidas ao autor.

O autor, por sua vez, não impugnou os títulos consignados na
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competente ação de Consignação em Pagamento.

Assim, defiro o pedido da ação de consignação em pagamento para

declarar cumprida a obrigação da consignante no tocante aos

títulos rescisórios, no limite dos valores depositados.

2. ReclamaçãoTrabalhista 0000137-71.2020.5.21.0001

Aduz o reclamante/consignado que foi contratado em 21.01.2020

para laborar na função de agente de portaria, auferindo a

importância de R$1.076,45 mensais. Alega ter pedido demissão em

27.02.2020, sob o argumento de que a reclamada não vinha

cumprindo suas obrigações contratuais.

A reclamada/consignante, por sua vez, apresentou consignação em

pagamento (processo 0000212-13.2020.5.21.0001), sob o

argumento de que o reclamante/consignado foi contratado mediante

contrato por prazo determinado, tendo pedido demissão antes de

vencido o termo final do contrato.

Tendo a reclamada reconhecido, mediante o ajuizamento da ação

de consignação em pagamento, o débito quanto aos títulos

pretendido, defiro o pleito de pagamento do saldo de salário,

férias proporcionais + 1/3, e 13º salário proporcional.

Não tendo a reclamada/consignante ajuizado a ação de

consignação em pagamento dentro do prazo legal estabelecido em

lei para pagamento das verbas rescisórias, defiro o pleito de

pagamento da multa do artigo 477 da CLT.

D e v e r á  s e r  d e d u z i d a  d o  v a l o r  d e v i d o  a o

reclamante/consignado, todavia, a importância de R$ 353,84 a

título de multa do artigo 480 da CLT.Isso porque o autor pediu

demissão antes do termo final do contrato por prazo determinado

sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão, tal

como consignado em TRCT não impugnado pelo reclamante.

Destaco que, muito embora tenha o reclamante/consignado alegado

que pediu demissão por descumprimentos contratuais por parte da

reclamada, não trouxe provas neste tocante e sequer pleiteou a

reversão do pedido de demissão em rescisão indireta.

Deverá também ser deduzida a importância de R$ 673,86, já

depositada na ação de consignação em pagamento 0000212-

13.2020.5.21.0001, conforme documento de ID. f577d8e - Pág. 1,

juntado naqueles autos.

Por fim, deverá ser utilizada como base de cálculo a remuneração

de R$ 1.076,45, tal como informado em exordial da reclamação

trabalhista, uma vez que a reclamada sequer colacionou aos autos

cópia do contrato de trabalho comprovando a remuneração

combinada com o reclamante/consignado quando da contratação.

Determino que a reclamada proceda à imediata devolução, ao

reclamante/consignado, da CTPS do obreiro, com a baixa

efetivamente registrada.

Considerando ser incontroversa a quantia depositada nos

a u t o s  d a  c o n s i g n a ç ã o  e m  p a g a m e n t o  0 0 0 0 2 1 2 -

13.2020.5.21.0001, libere-se, via SISCONDJ, a importância

depositada na conta de ID 081490000000831754, constante na

consignação em pagamento. Para tanto, e considerando a

pandemia da COVID-19, deverá a parte reclamante informar ao

juízo conta bancária para depósito da referida importância.

3. Justiça Gratuita

Considerando que a reclamante percebia salário inferior a 40%

(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime

Geral de Previdência Social, defiro o pleito de gratuidade da

justiça.

4. Honorários Advocatícios

A Lei 13.467/2017, que reformou a Consolidação das Leis

Trabalhistas, prevê o pagamento de honorários advocatícios de

sucumbência na Justiça do Trabalho de Considerando, nos

seguintes termos:

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários. 

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
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prazo, tais obrigações do beneficiário.

Cumpre aqui esclarecer que, no entendimento deste Juízo, os

honorários advocatícios devidos pela parte reclamante ao advogado

da reclamada incid i rão sobre aqueles t í tu los ju lgados

improcedentes.

Importante ainda esclarecer que os honorários previstos na CLT,

mais especificamente a partir da Lei 13.467/2017, refere-se à

sucumbência no Processo do Trabalho. Assim, não há que se falar

em condenação em honorários advocatícios em relação àqueles

pedidos julgados extintos sem a resolução do mérito.

Assim, considerando que não houve título julgado improcedente, na

presente demanda; e considerando ainda os parâmetros expostos

no § 2º do artigo 791-A da CLT, defiro:

a) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da ação de consignação

em pagamento nº 0000212-13.2020.5.21.0001, proposta por

RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI – ME em face de JACSON

EDUARDO LIMA DE SOUZA, e julgo PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos deduzidos na reclamação trabalhista nº 0000137-

71.2020.5.21.0001, proposta porJACSON EDUARDO LIMA DE

SOUZA em face deRELAMPAGO SEGURANCA EIRELI - ME,

para determinar que a reclamada/consignante efetue o pagamento

das seguintes verbas:

a) saldo de salário (natureza salarial), férias proporcionais + 1/3

(natureza indenizatória), e 13º salário proporcional (natureza

salarial);

b) multa do artigo 477 da CLT;

Deverá ser deduzida do valor devido ao reclamante/consignado

a importância de R$ 353,84 a título de multa do artigo 480 da

CLT.

Deverá também ser deduzida a importância de R$ 673,86 já

depositada na ação de consignação em pagamento 0000212-

13.2020.5.21.0001, conforme documento de ID. f577d8e - Pág. 1,

juntado naqueles autos.

Considerando ser incontroversa a quantia depositada nos

a u t o s  d a  c o n s i g n a ç ã o  e m  p a g a m e n t o  0 0 0 0 2 1 2 -

13.2020.5.21.0001, libere-se, via SISCONDJ, a importância

depositada na conta de ID 081490000000831754, constante na

consignação em pagamento. Para tanto, e considerando a

pandemia da COVID-19, deverá a parte reclamante informar ao

juízo conta bancária para depósito da referida importância.

Determino que a reclamada proceda à imediata devolução, ao

reclamante/consignado, da CTPS do obreiro, com a baixa

efetivamente registrada.

Determino ainda o pagamento dos honorários advocatícios da

seguinte forma:

I) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

Tudo conforme fundamentação supra e planilha de cálculos em

anexo, que passam a integrar o presente dispositivo sentencial

como se aqui estivessem transcritos.

NOS TERMOS DO ARTIGO 878 DA CLT, TRANSITADA EM

JULGADO A DEMANDA, DEVERÁ A PARTE AUTORA E

EXEQUENTE SOLICITAR NOS AUTOS A EXECUÇÃO DA

SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO.

Seguindo o mais recente entendimento do C. TST, não há que se

falar em aplicação da penalidade de multa de 10% por ausência de

pagamento da condenação no prazo estipulado em sentença.

No tocante ao imposto de renda retido na fonte, observe-se o

disposto no art. 28 da Lei Federal n. 10.833/2003, bem como o

comando do art. 12-A da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei

Federal n. 12.350/2010 (art. 44), em especial quanto aos

rendimentos recebido acumuladamente (RRA) eInstrução

Normativa n. 1.127/2011 do c. TST.

Nos termos do art. 114, inciso VIII, da Constituição Federal, deverá

a parte acionada comprovar, no prazo legal, o recolhimento das

contribuições sociais em face da presente condenação, observada a

responsabilidade da reclamante e da reclamada pela respectiva

quota-parte, nos termos da Súmula n 368, e OJ n 363, da SBDI-1,

do TST, vedada a cobrança do empregado de eventuais juros de

mora e multa incidentes.

A reclamada deverá igualmente comprovar, no prazo de 60

(sessenta dias), nos termos do art. 3º do Provimento TRT CR n.

04/2008, a contar do trânsito em julgado, a emissão das

informações previdenciárias por meio da Guia de Recolhimento do

FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) eletrônica (art. 32,

inciso IV da Lei n. 8.212/91 c/c art. 105 da Instrução Normativa

MPS/SRP n. 971/2009), observado cada mês de competência, sob

pena de fixação de tutela específica para esse fim, e sem prejuízo

das sanções administrativas previstas em lei (art. 32, § 4º, Lei n.

8.212/91), a ser cobrada pela União Federal, que deve ser
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comunicada do fato, através da Procuradoria Federal da União, pela

via postal, com aviso de recebimento.

Indeferido o benefício da justiça gratuita em favor do reclamante.

Custas pela reclamada no percentual de 2% sobre o valor da

condenação.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Marcella Alves de Vilar

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000370-68.2020.5.21.0001
AUTOR JOSENEIDE FERNANDES DE SENA

ADVOGADO HAROLDO BEZERRA DE
MENEZES(OAB: 6782/RN)

RÉU SIMONE BRILHANTE MAIA

ADVOGADO CYNTHIA CINARA CARVALHO
LIMA(OAB: 9048/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIMONE BRILHANTE MAIA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID bbe076c

proferido nos autos.

DESPACHO

Tratando-se de matéria de fato, sendo necessária a verificação

acerca da existência de vínculo empregatício e real motivo de

eventual rescisão contratual, defiro a realização de audiência de

instrução.

Em razão da pandemia de coronavírus; considerando que os meios

tecnológicos permitem o uso de ferramentas que atendam ao

anseio do jurisdicionado sem prejuízo do cuidado com a saúde e

segurança de cada um durante essa pandemia, consoante

orientações da OMS; considerando que o próprio CNJ vem

disponibilizando ferramentas para viabilizar atos processuais por

videoconferência, no período de isolamento social provocado pela

pandemia do Covid-19, permitindo a ampliação do trabalho pelos

magistrados, inclusive audiências (Portaria 61/2020), defiro a

realização da audiência mediante videoconferênciapara o dia

07 .10 .2020 ,  às  9h ,  a t ravés  do  endereço  e le t rôn ico

h t tps : / /mee t .goog le .com/ fen -daaz -bdy

As partes deverão indicar suas testemunhas com e-mail e telefone,

ressaltando a necessidade de conexão à internet com equipamento

que possua câmera e som, no prazo de cinco dias.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000349-92.2020.5.21.0001
AUTOR JULIO CESAR GOMES DA SILVA

ADVOGADO REBEKA RAFFAELLA DE OLIVEIRA
PEREIRA(OAB: 8324/RN)

RÉU AUTO ONIBUS SANTA MARIA
TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO GABRIEL SORRENTINO BAENA DE
SOUZA(OAB: 14733/RN)

ADVOGADO VITOR CHAGAS PACHECO(OAB:
10981/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JULIO CESAR GOMES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d658a7d

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de desistência da Ação e, via de conseqüência,

arquivamento do feito.

A parte Ré foi devidamente citada.

Por outro lado, registre-se que na Justiça do Trabalho a ausência

do autor a audiência inaugural leva por si só ao arquivamento da
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reclamatória, nos termos do Art. 844, caput, CLT.

Tecidas essas considerações, decide o Juízo do Trabalho da 1ª VT

Natal EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO

MÉRITO, fulcrado no inc. VIII, do art. 485 do NCPC.

Considerando que os documentos nos autos demonstram que o

salário da parte autora não supera 40% (quarenta por cento) do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência

Social, defere-se, nos termos do artigo 790, §3º da CLT.

Defiro o pleito.

Custas dispensadas.

Retire-se o feito da pauta de audiência.

Intimem-se as partes.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000137-71.2020.5.21.0001
AUTOR JACSON EDUARDO LIMA DE SOUZA

ADVOGADO VALERIA ALICE DA SILVA(OAB:
12496/RN)

RÉU RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI -
ME

ADVOGADO EMANUELL CAVALCANTI DO
NASCIMENTO BARBOSA(OAB:
11641/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JACSON EDUARDO LIMA DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID c84a3ad

proferida nos autos.

I. Relatório

Em se tratando de procedimento submetido ao rito sumaríssimo o

relatório está dispensado, por força do disposto no art. 852-I da

CLT.

II. Fundamentos da decisão

 1. Consignação em Pagamento0000212-

13.2020.5.21.0001

Ajuizou a reclamada ação de consignação em pagamento para

depósito das verbas rescisórias que entende devidas ao autor.

O autor, por sua vez, não impugnou os títulos consignados na

competente ação de Consignação em Pagamento.

Assim, defiro o pedido da ação de consignação em pagamento para

declarar cumprida a obrigação da consignante no tocante aos

títulos rescisórios, no limite dos valores depositados.

2. ReclamaçãoTrabalhista 0000137-71.2020.5.21.0001

Aduz o reclamante/consignado que foi contratado em 21.01.2020

para laborar na função de agente de portaria, auferindo a

importância de R$1.076,45 mensais. Alega ter pedido demissão em

27.02.2020, sob o argumento de que a reclamada não vinha

cumprindo suas obrigações contratuais.

A reclamada/consignante, por sua vez, apresentou consignação em

pagamento (processo 0000212-13.2020.5.21.0001), sob o

argumento de que o reclamante/consignado foi contratado mediante

contrato por prazo determinado, tendo pedido demissão antes de

vencido o termo final do contrato.

Tendo a reclamada reconhecido, mediante o ajuizamento da ação

de consignação em pagamento, o débito quanto aos títulos

pretendido, defiro o pleito de pagamento do saldo de salário,

férias proporcionais + 1/3, e 13º salário proporcional.

Não tendo a reclamada/consignante ajuizado a ação de

consignação em pagamento dentro do prazo legal estabelecido em

lei para pagamento das verbas rescisórias, defiro o pleito de

pagamento da multa do artigo 477 da CLT.

D e v e r á  s e r  d e d u z i d a  d o  v a l o r  d e v i d o  a o

reclamante/consignado, todavia, a importância de R$ 353,84 a

título de multa do artigo 480 da CLT.Isso porque o autor pediu

demissão antes do termo final do contrato por prazo determinado

sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão, tal

como consignado em TRCT não impugnado pelo reclamante.

Destaco que, muito embora tenha o reclamante/consignado alegado

que pediu demissão por descumprimentos contratuais por parte da

reclamada, não trouxe provas neste tocante e sequer pleiteou a

reversão do pedido de demissão em rescisão indireta.

Deverá também ser deduzida a importância de R$ 673,86, já

depositada na ação de consignação em pagamento 0000212-

13.2020.5.21.0001, conforme documento de ID. f577d8e - Pág. 1,

juntado naqueles autos.

Por fim, deverá ser utilizada como base de cálculo a remuneração

de R$ 1.076,45, tal como informado em exordial da reclamação

trabalhista, uma vez que a reclamada sequer colacionou aos autos

cópia do contrato de trabalho comprovando a remuneração

combinada com o reclamante/consignado quando da contratação.

Determino que a reclamada proceda à imediata devolução, ao

reclamante/consignado, da CTPS do obreiro, com a baixa
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efetivamente registrada.

Considerando ser incontroversa a quantia depositada nos

a u t o s  d a  c o n s i g n a ç ã o  e m  p a g a m e n t o  0 0 0 0 2 1 2 -

13.2020.5.21.0001, libere-se, via SISCONDJ, a importância

depositada na conta de ID 081490000000831754, constante na

consignação em pagamento. Para tanto, e considerando a

pandemia da COVID-19, deverá a parte reclamante informar ao

juízo conta bancária para depósito da referida importância.

3. Justiça Gratuita

Considerando que a reclamante percebia salário inferior a 40%

(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime

Geral de Previdência Social, defiro o pleito de gratuidade da

justiça.

4. Honorários Advocatícios

A Lei 13.467/2017, que reformou a Consolidação das Leis

Trabalhistas, prevê o pagamento de honorários advocatícios de

sucumbência na Justiça do Trabalho de Considerando, nos

seguintes termos:

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários. 

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

Cumpre aqui esclarecer que, no entendimento deste Juízo, os

honorários advocatícios devidos pela parte reclamante ao advogado

da reclamada incid i rão sobre aqueles t í tu los ju lgados

improcedentes.

Importante ainda esclarecer que os honorários previstos na CLT,

mais especificamente a partir da Lei 13.467/2017, refere-se à

sucumbência no Processo do Trabalho. Assim, não há que se falar

em condenação em honorários advocatícios em relação àqueles

pedidos julgados extintos sem a resolução do mérito.

Assim, considerando que não houve título julgado improcedente, na

presente demanda; e considerando ainda os parâmetros expostos

no § 2º do artigo 791-A da CLT, defiro:

a) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da ação de consignação

em pagamento nº 0000212-13.2020.5.21.0001, proposta por

RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI – ME em face de JACSON

EDUARDO LIMA DE SOUZA, e julgo PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos deduzidos na reclamação trabalhista nº 0000137-

71.2020.5.21.0001, proposta porJACSON EDUARDO LIMA DE

SOUZA em face deRELAMPAGO SEGURANCA EIRELI - ME,

para determinar que a reclamada/consignante efetue o pagamento

das seguintes verbas:

a) saldo de salário (natureza salarial), férias proporcionais + 1/3

(natureza indenizatória), e 13º salário proporcional (natureza

salarial);

b) multa do artigo 477 da CLT;

Deverá ser deduzida do valor devido ao reclamante/consignado

a importância de R$ 353,84 a título de multa do artigo 480 da

CLT.

Deverá também ser deduzida a importância de R$ 673,86 já

depositada na ação de consignação em pagamento 0000212-

13.2020.5.21.0001, conforme documento de ID. f577d8e - Pág. 1,

juntado naqueles autos.

Considerando ser incontroversa a quantia depositada nos

a u t o s  d a  c o n s i g n a ç ã o  e m  p a g a m e n t o  0 0 0 0 2 1 2 -

13.2020.5.21.0001, libere-se, via SISCONDJ, a importância
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depositada na conta de ID 081490000000831754, constante na

consignação em pagamento. Para tanto, e considerando a

pandemia da COVID-19, deverá a parte reclamante informar ao

juízo conta bancária para depósito da referida importância.

Determino que a reclamada proceda à imediata devolução, ao

reclamante/consignado, da CTPS do obreiro, com a baixa

efetivamente registrada.

Determino ainda o pagamento dos honorários advocatícios da

seguinte forma:

I) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

Tudo conforme fundamentação supra e planilha de cálculos em

anexo, que passam a integrar o presente dispositivo sentencial

como se aqui estivessem transcritos.

NOS TERMOS DO ARTIGO 878 DA CLT, TRANSITADA EM

JULGADO A DEMANDA, DEVERÁ A PARTE AUTORA E

EXEQUENTE SOLICITAR NOS AUTOS A EXECUÇÃO DA

SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO.

Seguindo o mais recente entendimento do C. TST, não há que se

falar em aplicação da penalidade de multa de 10% por ausência de

pagamento da condenação no prazo estipulado em sentença.

No tocante ao imposto de renda retido na fonte, observe-se o

disposto no art. 28 da Lei Federal n. 10.833/2003, bem como o

comando do art. 12-A da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei

Federal n. 12.350/2010 (art. 44), em especial quanto aos

rendimentos recebido acumuladamente (RRA) eInstrução

Normativa n. 1.127/2011 do c. TST.

Nos termos do art. 114, inciso VIII, da Constituição Federal, deverá

a parte acionada comprovar, no prazo legal, o recolhimento das

contribuições sociais em face da presente condenação, observada a

responsabilidade da reclamante e da reclamada pela respectiva

quota-parte, nos termos da Súmula n 368, e OJ n 363, da SBDI-1,

do TST, vedada a cobrança do empregado de eventuais juros de

mora e multa incidentes.

A reclamada deverá igualmente comprovar, no prazo de 60

(sessenta dias), nos termos do art. 3º do Provimento TRT CR n.

04/2008, a contar do trânsito em julgado, a emissão das

informações previdenciárias por meio da Guia de Recolhimento do

FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) eletrônica (art. 32,

inciso IV da Lei n. 8.212/91 c/c art. 105 da Instrução Normativa

MPS/SRP n. 971/2009), observado cada mês de competência, sob

pena de fixação de tutela específica para esse fim, e sem prejuízo

das sanções administrativas previstas em lei (art. 32, § 4º, Lei n.

8.212/91), a ser cobrada pela União Federal, que deve ser

comunicada do fato, através da Procuradoria Federal da União, pela

via postal, com aviso de recebimento.

Indeferido o benefício da justiça gratuita em favor do reclamante.

Custas pela reclamada no percentual de 2% sobre o valor da

condenação.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Marcella Alves de Vilar

Juíza do Trabalho

Processo Nº ACC-0000390-59.2020.5.21.0001
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU HOTEL ALIMAR LTDA - ME

ADVOGADO MARCELO DE BARROS
DANTAS(OAB: 5686-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO GRD NORTE
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7b1ccb2

proferido nos autos.

DESPACHO

              Vistos, etc

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, firma diretrizes para a

condição dos atos processuais atinentes à apresentação de defesa

e realização de audiências, considerando o disposto no artigo 6° do

Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de 17.04.2020, bem como o

disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do CNJ.

No artigo 6º do referido Ato nº 11/GCGJT, o qual foi também

adotado no Ato TRT21-GP nº 54/2020, em seu artigo 4ª, se

estabeleceu que: "Preservada a possibilidade de as partes

requererem a qualquer tempo, em conjunto (art. 190 do CPC), a

realização de audiência conciliatória, fica facultado aos juízes de

primeiro grau a utilização do rito processual estabelecido no artigo

335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena

de revelia.

Desse modo, com esteio nos Atos supra mencionados, bem como

com arrimo nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

Citação do pólo passivo para apresentar defesa eletrônica até o dia

30/09/2020, sob pena de REVELIA.

Ato contínuo, terá a parte autora prazo de 01 a 07/10/2020 , para

manifestar sobre as preliminares e documentos apresentados com

a(s) defesa(s).

Parte ré e parte autora, ambas, deverão, nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e impugnação

aos documentos, respectivamente - grafar as provas que ainda

pretendam produzir, indicando sua pertinência e finalidade, a fim de

que sejam os autos eletrônicos conclusos para julgamento conforme

estado do processo, para prolação de despacho e, se necessário,

aprazamento de audiência de instrução, tudo nos termos do § 1º do

artigo 6º do Ato GCGJT nº 11/2020 e parágrafo único do art. 4º do

Ato TRT21-GP nº 54/2020.

Frise-se ser aplicável, ainda, o disposto no art 12 do Ato TRT21-GP

o qual preconiza expressamente que: Os prazos processuais para

apresentação de contestação, inclusive quando praticados em

audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de

prova somente serão suspensos se, durante a sua fluência, a parte

informar ao juízo competente a impossibilidade da prática do ato,

de modo que o prazo será considerado suspenso na data do

protocolo da petição com essa informação, bem como o que dispõe

o parágrafo único do Art 11 que prescreve: Se a impossibilidade

técnica for de qualquer uma das testemunhas, poderá o juiz

prosseguir com o interrogatório das partes.

Dê-se ciência às partes, via DEJT.

Vencidos os prazos supra, conclusos.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000350-77.2020.5.21.0001
AUTOR JULIO CESAR GOMES DA SILVA

ADVOGADO REBEKA RAFFAELLA DE OLIVEIRA
PEREIRA(OAB: 8324/RN)

RÉU AUTO ONIBUS SANTA MARIA
TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO GABRIEL SORRENTINO BAENA DE
SOUZA(OAB: 14733/RN)

ADVOGADO VITOR CHAGAS PACHECO(OAB:
10981/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JULIO CESAR GOMES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 14cac60

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de desistência da Ação e, via de conseqüência,

arquivamento do feito.

A parte Ré foi devidamente citada.

Por outro lado, registre-se que na Justiça do Trabalho a ausência

do autor a audiência inaugural leva por si só ao arquivamento da

reclamatória, nos termos do Art. 844, caput, CLT.

Tecidas essas considerações, decide o Juízo do Trabalho da 1ª VT

Natal EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO

MÉRITO, fulcrado no inc. VIII, do art. 485 do NCPC.

Considerando que os documentos nos autos demonstram que o

salário da parte autora não supera 40% (quarenta por cento) do
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limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência

Social, defere-se, nos termos do artigo 790, §3º da CLT.

Defiro o pleito.

Custas dispensadas.

Retire-se o feito da pauta de audiência.

Intimem-se as partes.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000240-78.2020.5.21.0001
AUTOR JUCINARA NUNES DE MEDEIROS

ADVOGADO BRUNO FURTADO ALVES(OAB:
11056/RN)

RÉU PETROGAS-SERVICOS TECNICOS
LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JUCINARA NUNES DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e3a6306

proferido nos autos.

DESPACHO

As partes foram intimadas para indicar as provas que pretendem

produzir, sendo que nenhuma das partes indicou especificamente

quais provas tinham interesse que fossem produzidas em audiência,

nem mesmo testemunhal. Assim, considerando o silêncio das

partes neste tocante, bem como os termos do art. 818, I, da CLT,

entendo que o processo encontra-se maduro para julgamento,

sendo que o Juízo analisará os pedidos considerando o ônus da

prova.

Assim, intimem-se as partes, dando-lhes prazo comum de cinco

dias para razões finais.

Após, venham os autos conclusos para julgamento.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ACC-0000390-59.2020.5.21.0001
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU HOTEL ALIMAR LTDA - ME

ADVOGADO MARCELO DE BARROS
DANTAS(OAB: 5686-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HOTEL ALIMAR LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7b1ccb2

proferido nos autos.

DESPACHO

              Vistos, etc

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, firma diretrizes para a

condição dos atos processuais atinentes à apresentação de defesa

e realização de audiências, considerando o disposto no artigo 6° do

Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de 17.04.2020, bem como o

disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do CNJ.

No artigo 6º do referido Ato nº 11/GCGJT, o qual foi também

adotado no Ato TRT21-GP nº 54/2020, em seu artigo 4ª, se

estabeleceu que: "Preservada a possibilidade de as partes

requererem a qualquer tempo, em conjunto (art. 190 do CPC), a

realização de audiência conciliatória, fica facultado aos juízes de

primeiro grau a utilização do rito processual estabelecido no artigo

335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena

de revelia.

Desse modo, com esteio nos Atos supra mencionados, bem como

com arrimo nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

Citação do pólo passivo para apresentar defesa eletrônica até o dia

30/09/2020, sob pena de REVELIA.

Ato contínuo, terá a parte autora prazo de 01 a 07/10/2020 , para

manifestar sobre as preliminares e documentos apresentados com

a(s) defesa(s).

Parte ré e parte autora, ambas, deverão, nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e impugnação

aos documentos, respectivamente - grafar as provas que ainda

pretendam produzir, indicando sua pertinência e finalidade, a fim de

que sejam os autos eletrônicos conclusos para julgamento conforme
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estado do processo, para prolação de despacho e, se necessário,

aprazamento de audiência de instrução, tudo nos termos do § 1º do

artigo 6º do Ato GCGJT nº 11/2020 e parágrafo único do art. 4º do

Ato TRT21-GP nº 54/2020.

Frise-se ser aplicável, ainda, o disposto no art 12 do Ato TRT21-GP

o qual preconiza expressamente que: Os prazos processuais para

apresentação de contestação, inclusive quando praticados em

audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de

prova somente serão suspensos se, durante a sua fluência, a parte

informar ao juízo competente a impossibilidade da prática do ato,

de modo que o prazo será considerado suspenso na data do

protocolo da petição com essa informação, bem como o que dispõe

o parágrafo único do Art 11 que prescreve: Se a impossibilidade

técnica for de qualquer uma das testemunhas, poderá o juiz

prosseguir com o interrogatório das partes.

Dê-se ciência às partes, via DEJT.

Vencidos os prazos supra, conclusos.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000350-77.2020.5.21.0001
AUTOR JULIO CESAR GOMES DA SILVA

ADVOGADO REBEKA RAFFAELLA DE OLIVEIRA
PEREIRA(OAB: 8324/RN)

RÉU AUTO ONIBUS SANTA MARIA
TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO GABRIEL SORRENTINO BAENA DE
SOUZA(OAB: 14733/RN)

ADVOGADO VITOR CHAGAS PACHECO(OAB:
10981/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AUTO ONIBUS SANTA MARIA TRANSPORTES E TURISMO
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 14cac60

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de pedido de desistência da Ação e, via de conseqüência,

arquivamento do feito.

A parte Ré foi devidamente citada.

Por outro lado, registre-se que na Justiça do Trabalho a ausência

do autor a audiência inaugural leva por si só ao arquivamento da

reclamatória, nos termos do Art. 844, caput, CLT.

Tecidas essas considerações, decide o Juízo do Trabalho da 1ª VT

Natal EXTINGUIR O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO

MÉRITO, fulcrado no inc. VIII, do art. 485 do NCPC.

Considerando que os documentos nos autos demonstram que o

salário da parte autora não supera 40% (quarenta por cento) do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência

Social, defere-se, nos termos do artigo 790, §3º da CLT.

Defiro o pleito.

Custas dispensadas.

Retire-se o feito da pauta de audiência.

Intimem-se as partes.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ConPag-0000212-13.2020.5.21.0001
CONSIGNANTE RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI -

ME

ADVOGADO EMANUELL CAVALCANTI DO
NASCIMENTO BARBOSA(OAB:
11641/RN)

CONSIGNATÁRIO JACSON EDUARDO LIMA DE SOUZA

ADVOGADO VALERIA ALICE DA SILVA(OAB:
12496/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JACSON EDUARDO LIMA DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4f22a52

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. Relatório

Em se tratando de procedimento submetido ao rito sumaríssimo o

relatório está dispensado, por força do disposto no art. 852-I da
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CLT.

II. Fundamentos da decisão

 1. Consignação em Pagamento0000212-

13.2020.5.21.0001

Ajuizou a reclamada ação de consignação em pagamento para

depósito das verbas rescisórias que entende devidas ao autor.

O autor, por sua vez, não impugnou os títulos consignados na

competente ação de Consignação em Pagamento.

Assim, defiro o pedido da ação de consignação em pagamento para

declarar cumprida a obrigação da consignante no tocante aos

títulos rescisórios, no limite dos valores depositados.

2. ReclamaçãoTrabalhista 0000137-71.2020.5.21.0001

Aduz o reclamante/consignado que foi contratado em 21.01.2020

para laborar na função de agente de portaria, auferindo a

importância de R$1.076,45 mensais. Alega ter pedido demissão em

27.02.2020, sob o argumento de que a reclamada não vinha

cumprindo suas obrigações contratuais.

A reclamada/consignante, por sua vez, apresentou consignação em

pagamento (processo 0000212-13.2020.5.21.0001), sob o

argumento de que o reclamante/consignado foi contratado mediante

contrato por prazo determinado, tendo pedido demissão antes de

vencido o termo final do contrato.

Tendo a reclamada reconhecido, mediante o ajuizamento da ação

de consignação em pagamento, o débito quanto aos títulos

pretendido, defiro o pleito de pagamento do saldo de salário,

férias proporcionais + 1/3, e 13º salário proporcional.

Não tendo a reclamada/consignante ajuizado a ação de

consignação em pagamento dentro do prazo legal estabelecido em

lei para pagamento das verbas rescisórias, defiro o pleito de

pagamento da multa do artigo 477 da CLT.

D e v e r á  s e r  d e d u z i d a  d o  v a l o r  d e v i d o  a o

reclamante/consignado, todavia, a importância de R$ 353,84 a

título de multa do artigo 480 da CLT.Isso porque o autor pediu

demissão antes do termo final do contrato por prazo determinado

sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão, tal

como consignado em TRCT não impugnado pelo reclamante.

Destaco que, muito embora tenha o reclamante/consignado alegado

que pediu demissão por descumprimentos contratuais por parte da

reclamada, não trouxe provas neste tocante e sequer pleiteou a

reversão do pedido de demissão em rescisão indireta.

Deverá também ser deduzida a importância de R$ 673,86, já

depositada na ação de consignação em pagamento 0000212-

13.2020.5.21.0001, conforme documento de ID. f577d8e - Pág. 1,

juntado naqueles autos.

Por fim, deverá ser utilizada como base de cálculo a remuneração

de R$ 1.076,45, tal como informado em exordial da reclamação

trabalhista, uma vez que a reclamada sequer colacionou aos autos

cópia do contrato de trabalho comprovando a remuneração

combinada com o reclamante/consignado quando da contratação.

Determino que a reclamada proceda à imediata devolução, ao

reclamante/consignado, da CTPS do obreiro, com a baixa

efetivamente registrada.

Considerando ser incontroversa a quantia depositada nos

a u t o s  d a  c o n s i g n a ç ã o  e m  p a g a m e n t o  0 0 0 0 2 1 2 -

13.2020.5.21.0001, libere-se, via SISCONDJ, a importância

depositada na conta de ID 081490000000831754, constante na

consignação em pagamento. Para tanto, e considerando a

pandemia da COVID-19, deverá a parte reclamante informar ao

juízo conta bancária para depósito da referida importância.

3. Justiça Gratuita

Considerando que a reclamante percebia salário inferior a 40%

(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime

Geral de Previdência Social, defiro o pleito de gratuidade da

justiça.

4. Honorários Advocatícios

A Lei 13.467/2017, que reformou a Consolidação das Leis

Trabalhistas, prevê o pagamento de honorários advocatícios de

sucumbência na Justiça do Trabalho de Considerando, nos

seguintes termos:

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários. 
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§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

Cumpre aqui esclarecer que, no entendimento deste Juízo, os

honorários advocatícios devidos pela parte reclamante ao advogado

da reclamada incid i rão sobre aqueles t í tu los ju lgados

improcedentes.

Importante ainda esclarecer que os honorários previstos na CLT,

mais especificamente a partir da Lei 13.467/2017, refere-se à

sucumbência no Processo do Trabalho. Assim, não há que se falar

em condenação em honorários advocatícios em relação àqueles

pedidos julgados extintos sem a resolução do mérito.

Assim, considerando que não houve título julgado improcedente, na

presente demanda; e considerando ainda os parâmetros expostos

no § 2º do artigo 791-A da CLT, defiro:

a) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da ação de consignação

em pagamento nº 0000212-13.2020.5.21.0001, proposta por

RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI – ME em face de JACSON

EDUARDO LIMA DE SOUZA, e julgo PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos deduzidos na reclamação trabalhista nº 0000137-

71.2020.5.21.0001, proposta porJACSON EDUARDO LIMA DE

SOUZA em face deRELAMPAGO SEGURANCA EIRELI - ME,

para determinar que a reclamada/consignante efetue o pagamento

das seguintes verbas:

a) saldo de salário (natureza salarial), férias proporcionais + 1/3

(natureza indenizatória), e 13º salário proporcional (natureza

salarial);

b) multa do artigo 477 da CLT;

Deverá ser deduzida do valor devido ao reclamante/consignado

a importância de R$ 353,84 a título de multa do artigo 480 da

CLT.

Deverá também ser deduzida a importância de R$ 673,86 já

depositada na ação de consignação em pagamento 0000212-

13.2020.5.21.0001, conforme documento de ID. f577d8e - Pág. 1,

juntado naqueles autos.

Considerando ser incontroversa a quantia depositada nos

a u t o s  d a  c o n s i g n a ç ã o  e m  p a g a m e n t o  0 0 0 0 2 1 2 -

13.2020.5.21.0001, libere-se, via SISCONDJ, a importância

depositada na conta de ID 081490000000831754, constante na

consignação em pagamento. Para tanto, e considerando a

pandemia da COVID-19, deverá a parte reclamante informar ao

juízo conta bancária para depósito da referida importância.

Determino que a reclamada proceda à imediata devolução, ao

reclamante/consignado, da CTPS do obreiro, com a baixa

efetivamente registrada.

Determino ainda o pagamento dos honorários advocatícios da

seguinte forma:

I) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

Tudo conforme fundamentação supra e planilha de cálculos em

anexo, que passam a integrar o presente dispositivo sentencial

como se aqui estivessem transcritos.

NOS TERMOS DO ARTIGO 878 DA CLT, TRANSITADA EM

JULGADO A DEMANDA, DEVERÁ A PARTE AUTORA E

EXEQUENTE SOLICITAR NOS AUTOS A EXECUÇÃO DA

SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO.

Seguindo o mais recente entendimento do C. TST, não há que se

falar em aplicação da penalidade de multa de 10% por ausência de

pagamento da condenação no prazo estipulado em sentença.

No tocante ao imposto de renda retido na fonte, observe-se o

disposto no art. 28 da Lei Federal n. 10.833/2003, bem como o

comando do art. 12-A da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei

Federal n. 12.350/2010 (art. 44), em especial quanto aos

rendimentos recebido acumuladamente (RRA) eInstrução

Normativa n. 1.127/2011 do c. TST.

Nos termos do art. 114, inciso VIII, da Constituição Federal, deverá

a parte acionada comprovar, no prazo legal, o recolhimento das

contribuições sociais em face da presente condenação, observada a

responsabilidade da reclamante e da reclamada pela respectiva

quota-parte, nos termos da Súmula n 368, e OJ n 363, da SBDI-1,

do TST, vedada a cobrança do empregado de eventuais juros de

mora e multa incidentes.

A reclamada deverá igualmente comprovar, no prazo de 60

(sessenta dias), nos termos do art. 3º do Provimento TRT CR n.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 54
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

04/2008, a contar do trânsito em julgado, a emissão das

informações previdenciárias por meio da Guia de Recolhimento do

FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) eletrônica (art. 32,

inciso IV da Lei n. 8.212/91 c/c art. 105 da Instrução Normativa

MPS/SRP n. 971/2009), observado cada mês de competência, sob

pena de fixação de tutela específica para esse fim, e sem prejuízo

das sanções administrativas previstas em lei (art. 32, § 4º, Lei n.

8.212/91), a ser cobrada pela União Federal, que deve ser

comunicada do fato, através da Procuradoria Federal da União, pela

via postal, com aviso de recebimento.

Indeferido o benefício da justiça gratuita em favor do reclamante.

Custas pela reclamada no percentual de 2% sobre o valor da

condenação.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Marcella Alves de Vilar

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000137-71.2020.5.21.0001
AUTOR JACSON EDUARDO LIMA DE SOUZA

ADVOGADO VALERIA ALICE DA SILVA(OAB:
12496/RN)

RÉU RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI -
ME

ADVOGADO EMANUELL CAVALCANTI DO
NASCIMENTO BARBOSA(OAB:
11641/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID c84a3ad

proferida nos autos.

I. Relatório

Em se tratando de procedimento submetido ao rito sumaríssimo o

relatório está dispensado, por força do disposto no art. 852-I da

CLT.

II. Fundamentos da decisão

 1. Consignação em Pagamento0000212-

13.2020.5.21.0001

Ajuizou a reclamada ação de consignação em pagamento para

depósito das verbas rescisórias que entende devidas ao autor.

O autor, por sua vez, não impugnou os títulos consignados na

competente ação de Consignação em Pagamento.

Assim, defiro o pedido da ação de consignação em pagamento para

declarar cumprida a obrigação da consignante no tocante aos

títulos rescisórios, no limite dos valores depositados.

2. ReclamaçãoTrabalhista 0000137-71.2020.5.21.0001

Aduz o reclamante/consignado que foi contratado em 21.01.2020

para laborar na função de agente de portaria, auferindo a

importância de R$1.076,45 mensais. Alega ter pedido demissão em

27.02.2020, sob o argumento de que a reclamada não vinha

cumprindo suas obrigações contratuais.

A reclamada/consignante, por sua vez, apresentou consignação em

pagamento (processo 0000212-13.2020.5.21.0001), sob o

argumento de que o reclamante/consignado foi contratado mediante

contrato por prazo determinado, tendo pedido demissão antes de

vencido o termo final do contrato.

Tendo a reclamada reconhecido, mediante o ajuizamento da ação

de consignação em pagamento, o débito quanto aos títulos

pretendido, defiro o pleito de pagamento do saldo de salário,

férias proporcionais + 1/3, e 13º salário proporcional.

Não tendo a reclamada/consignante ajuizado a ação de

consignação em pagamento dentro do prazo legal estabelecido em

lei para pagamento das verbas rescisórias, defiro o pleito de

pagamento da multa do artigo 477 da CLT.

D e v e r á  s e r  d e d u z i d a  d o  v a l o r  d e v i d o  a o

reclamante/consignado, todavia, a importância de R$ 353,84 a

título de multa do artigo 480 da CLT.Isso porque o autor pediu
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demissão antes do termo final do contrato por prazo determinado

sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão, tal

como consignado em TRCT não impugnado pelo reclamante.

Destaco que, muito embora tenha o reclamante/consignado alegado

que pediu demissão por descumprimentos contratuais por parte da

reclamada, não trouxe provas neste tocante e sequer pleiteou a

reversão do pedido de demissão em rescisão indireta.

Deverá também ser deduzida a importância de R$ 673,86, já

depositada na ação de consignação em pagamento 0000212-

13.2020.5.21.0001, conforme documento de ID. f577d8e - Pág. 1,

juntado naqueles autos.

Por fim, deverá ser utilizada como base de cálculo a remuneração

de R$ 1.076,45, tal como informado em exordial da reclamação

trabalhista, uma vez que a reclamada sequer colacionou aos autos

cópia do contrato de trabalho comprovando a remuneração

combinada com o reclamante/consignado quando da contratação.

Determino que a reclamada proceda à imediata devolução, ao

reclamante/consignado, da CTPS do obreiro, com a baixa

efetivamente registrada.

Considerando ser incontroversa a quantia depositada nos

a u t o s  d a  c o n s i g n a ç ã o  e m  p a g a m e n t o  0 0 0 0 2 1 2 -

13.2020.5.21.0001, libere-se, via SISCONDJ, a importância

depositada na conta de ID 081490000000831754, constante na

consignação em pagamento. Para tanto, e considerando a

pandemia da COVID-19, deverá a parte reclamante informar ao

juízo conta bancária para depósito da referida importância.

3. Justiça Gratuita

Considerando que a reclamante percebia salário inferior a 40%

(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime

Geral de Previdência Social, defiro o pleito de gratuidade da

justiça.

4. Honorários Advocatícios

A Lei 13.467/2017, que reformou a Consolidação das Leis

Trabalhistas, prevê o pagamento de honorários advocatícios de

sucumbência na Justiça do Trabalho de Considerando, nos

seguintes termos:

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários. 

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

Cumpre aqui esclarecer que, no entendimento deste Juízo, os

honorários advocatícios devidos pela parte reclamante ao advogado

da reclamada incid i rão sobre aqueles t í tu los ju lgados

improcedentes.

Importante ainda esclarecer que os honorários previstos na CLT,

mais especificamente a partir da Lei 13.467/2017, refere-se à

sucumbência no Processo do Trabalho. Assim, não há que se falar

em condenação em honorários advocatícios em relação àqueles

pedidos julgados extintos sem a resolução do mérito.

Assim, considerando que não houve título julgado improcedente, na

presente demanda; e considerando ainda os parâmetros expostos

no § 2º do artigo 791-A da CLT, defiro:

a) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido da ação de consignação

em pagamento nº 0000212-13.2020.5.21.0001, proposta por

RELAMPAGO SEGURANCA EIRELI – ME em face de JACSON

EDUARDO LIMA DE SOUZA, e julgo PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos deduzidos na reclamação trabalhista nº 0000137-

71.2020.5.21.0001, proposta porJACSON EDUARDO LIMA DE
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SOUZA em face deRELAMPAGO SEGURANCA EIRELI - ME,

para determinar que a reclamada/consignante efetue o pagamento

das seguintes verbas:

a) saldo de salário (natureza salarial), férias proporcionais + 1/3

(natureza indenizatória), e 13º salário proporcional (natureza

salarial);

b) multa do artigo 477 da CLT;

Deverá ser deduzida do valor devido ao reclamante/consignado

a importância de R$ 353,84 a título de multa do artigo 480 da

CLT.

Deverá também ser deduzida a importância de R$ 673,86 já

depositada na ação de consignação em pagamento 0000212-

13.2020.5.21.0001, conforme documento de ID. f577d8e - Pág. 1,

juntado naqueles autos.

Considerando ser incontroversa a quantia depositada nos

a u t o s  d a  c o n s i g n a ç ã o  e m  p a g a m e n t o  0 0 0 0 2 1 2 -

13.2020.5.21.0001, libere-se, via SISCONDJ, a importância

depositada na conta de ID 081490000000831754, constante na

consignação em pagamento. Para tanto, e considerando a

pandemia da COVID-19, deverá a parte reclamante informar ao

juízo conta bancária para depósito da referida importância.

Determino que a reclamada proceda à imediata devolução, ao

reclamante/consignado, da CTPS do obreiro, com a baixa

efetivamente registrada.

Determino ainda o pagamento dos honorários advocatícios da

seguinte forma:

I) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

Tudo conforme fundamentação supra e planilha de cálculos em

anexo, que passam a integrar o presente dispositivo sentencial

como se aqui estivessem transcritos.

NOS TERMOS DO ARTIGO 878 DA CLT, TRANSITADA EM

JULGADO A DEMANDA, DEVERÁ A PARTE AUTORA E

EXEQUENTE SOLICITAR NOS AUTOS A EXECUÇÃO DA

SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO.

Seguindo o mais recente entendimento do C. TST, não há que se

falar em aplicação da penalidade de multa de 10% por ausência de

pagamento da condenação no prazo estipulado em sentença.

No tocante ao imposto de renda retido na fonte, observe-se o

disposto no art. 28 da Lei Federal n. 10.833/2003, bem como o

comando do art. 12-A da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei

Federal n. 12.350/2010 (art. 44), em especial quanto aos

rendimentos recebido acumuladamente (RRA) eInstrução

Normativa n. 1.127/2011 do c. TST.

Nos termos do art. 114, inciso VIII, da Constituição Federal, deverá

a parte acionada comprovar, no prazo legal, o recolhimento das

contribuições sociais em face da presente condenação, observada a

responsabilidade da reclamante e da reclamada pela respectiva

quota-parte, nos termos da Súmula n 368, e OJ n 363, da SBDI-1,

do TST, vedada a cobrança do empregado de eventuais juros de

mora e multa incidentes.

A reclamada deverá igualmente comprovar, no prazo de 60

(sessenta dias), nos termos do art. 3º do Provimento TRT CR n.

04/2008, a contar do trânsito em julgado, a emissão das

informações previdenciárias por meio da Guia de Recolhimento do

FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) eletrônica (art. 32,

inciso IV da Lei n. 8.212/91 c/c art. 105 da Instrução Normativa

MPS/SRP n. 971/2009), observado cada mês de competência, sob

pena de fixação de tutela específica para esse fim, e sem prejuízo

das sanções administrativas previstas em lei (art. 32, § 4º, Lei n.

8.212/91), a ser cobrada pela União Federal, que deve ser

comunicada do fato, através da Procuradoria Federal da União, pela

via postal, com aviso de recebimento.

Indeferido o benefício da justiça gratuita em favor do reclamante.

Custas pela reclamada no percentual de 2% sobre o valor da

condenação.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Marcella Alves de Vilar

Juíza do Trabalho
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Processo Nº ATOrd-0000125-57.2020.5.21.0001
AUTOR HERITH ALVES CORREIA NETO

ADVOGADO IGOR DAMASCENO E SOUSA(OAB:
10050/RN)

ADVOGADO CAMILA DE OLIVEIRA
PRAXEDES(OAB: 9967/RN)

RÉU SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A.

ADVOGADO PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES
FERRAZ DE CAMARGO(OAB:
180623/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 627e4f2

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. Relatório

Trata-se de reclamação trabalhista (rito ordinário) proposta por

HERITH ALVES CORREIA NETO, qualificada na inicial, contra

SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A; e BASE PETRÓLEO E GAS

S.A, igualmente qualificadas.

Aduz a parte reclamante que laborou para a reclamada de

01.09.2015 a 06.04.2018, tendo sido dispensado sem o pagamento

das verbas rescisórias.

Devidamente notif icada, a reclamada apresentou defesa

eletronicamente.

As partes informaram não mais ter provas a apresentar e foi

encerrada a instrução processual.

As razões finais foram remissivas.

Frustradas as propostas de conciliação.

É o relatório.

II. Fundamentos da decisão

1. Incompetência material

Nos termos do inciso I da Súmula 368 do TST, a competência da

Just iça do Trabalho para a execução de contr ibuições

previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia

que o respectivo juiz proferir, bem como sobre os valores objetos de

acordos homologados e referentes às parcelas que integram o

salário de contribuição (Súmula 368, I, do TST).

Logo, não tendo a parte reclamante pleiteado o recolhimento

das contribuições previdenciárias incidentes sobre as parcelas

pagas durante o contrato de trabalho, rejeito a preliminar

suscitada.

2. Preliminar de Inépcia

Requer a reclamada a extinção do feito sem resolução do

mérito, sob o argumento de que os pedidos não foram

liquidados.

Sem razão a reclamada.

A parte autora, juntamente com a exordial, apresentou planilha

de cálculo, nos quais se encontram todos os pedidos

formulados, devidamente liquidados.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

3. Verbas Rescisórias

Aduz a parte reclamante que laborou para a reclamada de

01.09.2015 a 06.04.2018, tendo sido dispensado sem o pagamento

das verbas rescisórias.

A reclamada, por sua vez, não nega a ausência de quitação dos

títulos mencionados pelo reclamante. Aduz, tão somente, que se

encontra em recuperação judicial. Sustenta ainda que o reclamante

não comprovou a ausência de pagamento das verbas pretendidas.

Primeiramente, urge destacar que a Lei nº 11.101/05, em seu art.

6º, §2º, dispõe que a recuperação judicial não afeta as ações

trabalhistas na fase de conhecimento.

Portanto, o argumento utilizado pela reclamada principal não traz

qualquer óbice ao andamento da presente reclamação trabalhista,

ainda que tenha sido deferida a recuperação judicial.

Cumpre ressaltar que o ônus probatório quanto ao efetivo

pagamento das verbas rescisórias competia à reclamada, por ser

detentora de toda a documentação relativa ao contrato de trabalho.

Ademais, todos os pagamentos devem ser efetuados mediante

recibo, e uma vez inexistindo recibo, presume-se que não houve

pagamento. Assim, não tendo a reclamada acostado qualquer

documentação comprobatória quanto ao pagamento das verbas

rescisórias, não se desvencilhou do ônus que lhe competia, pelo

que tenho como escorreitas as alegações firmadas em exordial.
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Ante o exposto, restando incontroversas as verbas pleiteadas, por

ausência de contestação específica quanto aos títulos rescisórios, e

não tendo a reclamada acostados aos autos comprovante de

pagamento das verbas vindicadas, defiro o pedido de pagamento

das verbas rescisórias constantes em TRCT, quais sejam saldo

de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, 13º salário

(aviso prévio indenizado), férias vencidas do período aquisitivo

2016/2017, férias proporcionais, e 1/3 de férias vencidas e

proporcionais.

Defiro o pleito de pagamento da multa do artigo 477 da CLT,

ante a ausência de pagamento tempestivo das verbas

rescisórias.

Por fim, restando incontroversas as verbas rescisórias, defiro o

pleito de pagamento da multa do artigo 467 da CLT.

Tudo conforme rol de pedidos e TRCT colacionado aos autos.

4. Gratuidade da Justiça

Considerando que a reclamante auferia salário inferior a 40% do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência

Social, a teor do art. 790, §3º, da CLT, defere-se o requerimento de

gratuidade da justiça.

Quanto ao pleito de justiça gratuita requerido pela reclamada, o

Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que para o

deferimento do benefício para pessoas jurídicas faz-se necessária a

prova inequívoca da insuficiência econômica, ou seja, da

miserabilidade jurídica, nos termos da Lei 1060 /50. É preciso que a

empresa comprove a dificuldade financeira que impossibilite custear

as despesas do processo.

Nesse sentido, leia-se precedente que colaciono, verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE

JULGOU AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO

PRÉVIO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA

JURÍDICA. A Corte Regional extinguiu a ação rescisória por

ausência do depósito prévio, fundamentando que o benefício da

justiça gratuita não se aplica às pessoas jurídicas. O argumento

recursal é no sentido de ser possível a concessão dos benefícios da

justiça gratuita à pessoa jurídica, nos moldes da Lei nº 1.060, de

1950, em razão do artigo 5º , LXXIV, da CF, que não faz distinção

de pessoas quando dispõe que o estado prestará assistência

judicial gratuita. A jurisprudência que se firmou no âmbito deste c.

Tribunal é no sentido de que os benefícios da justiça gratuita

alcançam as Pessoas Jurídicas, porém, é imprescindível a prova

cabal da dificuldade financeira, circunstância não demonstrada nos

autos, em que há somente a mera declaração de situação

econômica firmada nos termos da Lei nº 1.060/50, o que não serve

ao fim pretendido , ante a necessidade de comprovação inequívoca

da dificuldade financeira alegada. Precedentes . Recurso ordinário a

que se nega provimento. (TST - RO: 30957620115020000 3095-

76.2011.5.02.0000, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte,

Data de Julgamento: 12/03/2013, Subseção II Especializada em

Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 26/03/2013)

Na hipótese dos autos, é fato público e notório a situação de

dificuldade econômica da reclamada. Logo, diante de tal situação,

defiro o pleito de justiça gratuita à reclamada.

5. Honorários Advocatícios

A Lei 13.467/2017, que reformou a Consolidação das Leis

Trabalhistas, prevê o pagamento de honorários advocatícios de

sucumbência na Justiça do Trabalho de Considerando, nos

seguintes termos:

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários. 

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.
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Cumpre aqui esclarecer que, no entendimento deste Juízo, os

honorários advocatícios devidos pela parte reclamante ao advogado

da reclamada incid i rão sobre aqueles t í tu los ju lgados

improcedentes.

Assim, considerando a procedência total dos pedidos da presente

demanda em face da reclamada principal; considerando a

improcedência da ação perante a litisconsorte, e considerando

ainda os parâmetros expostos no § 2º do artigo 791-A da CLT,

defiro:

a) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGOPROCEDENTESos pedidos deduzidos na

presente reclamação trabalhista, proposta por HERITH ALVES

CORREIA NETO, para condenar as reclamadas SCHAHIN

PETROLEO E GAS S.A e BASE PETRÓLEO E GAS S.A,a

pagarem lhe no prazo legal, os seguintes títulos:

a) verbas rescisórias constantes em TRCT, quais sejam saldo

de salário (natureza salarial), aviso prévio (natureza

indenizatória), 13º salário proporcional (natureza salarial), 13º

salário (aviso prévio indenizado) (natureza salarial), férias

vencidas do período aquisit ivo 2016/2017 (natureza

indenizatória), férias proporcionais (natureza indenizatória), e

1/3 de férias vencidas e proporcionais (natureza indenizatória);

b) multa do artigo 477 da CLT (natureza indenizatória);

b) multa do artigo 467 da CLT (natureza indenizatória);

Determino ainda o pagamento dos honorários advocatícios da

seguinte forma:

I) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

Tudo conforme fundamentação supra e planilha de cálculos em

anexo, que passam a integrar o presente dispositivo sentencial

como se aqui estivessem transcritos.

Nos termos do art. 832, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho,

combinado com o art. 523 do Novo Código de Processo Civil (com a

redação dada pela Lei Federal n. 11.232/2005), a presente decisão

deve observar procedimento de cumprimento da sentença, ficando

desde já a parte ré - inclusive por meio de seu advogado,

regularmente constituído nos autos -, intimada para, no prazo de 15

dias a contar do trânsito em julgado, pagar voluntariamente

oquantum condenatório devido ao autor da ação, sob pena de

constrição judicial para os fins de cumprimento do presente título

executivo.

Seguindo o mais recente entendimento do C. TST, não há que se

falar em aplicação da penalidade de multa de 10% por ausência de

pagamento da condenação no prazo estipulado em sentença.

No tocante ao imposto de renda retido na fonte, observe-se o

disposto no art. 28 da Lei Federal n. 10.833/2003, bem como o

comando do art. 12-A da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei

Federal n. 12.350/2010 (art. 44), em especial quanto aos

rendimentos recebido acumuladamente (RRA) eInstrução

Normativa n. 1.127/2011 do c. TST.

Nos termos do art. 114, inciso VIII, da Constituição Federal, deverá

a parte acionada comprovar, no prazo legal, o recolhimento das

contribuições sociais em face da presente condenação, observada a

responsabilidade da reclamante e da reclamada pela respectiva

quota-parte, nos termos da Súmula n 368, e OJ n 363, da SBDI-1,

do TST, vedada a cobrança do empregado de eventuais juros de

mora e multa incidentes.

A reclamada deverá igualmente comprovar, no prazo de 60

(sessenta dias), nos termos do art. 3º do Provimento TRT CR n.

04/2008, a contar do trânsito em julgado, a emissão das

informações previdenciárias por meio da Guia de Recolhimento do

FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) eletrônica (art. 32,

inciso IV da Lei n. 8.212/91 c/c art. 105 da Instrução Normativa

MPS/SRP n. 971/2009), observado cada mês de competência, sob

pena de fixação de tutela específica para esse fim, e sem prejuízo

das sanções administrativas previstas em lei (art. 32, § 4º, Lei n.

8.212/91), a ser cobrada pela União Federal, que deve ser

comunicada do fato, através da Procuradoria Federal da União, pela

via postal, com aviso de recebimento.

Juros e correções monetárias na forma da Lei.

Transitado em julgado a presente decisão, habilitação do

crédito desta Reclamação Trabalhista junto aos autos dos

processos de nº 1037133-31.2015.8.26.0100 e 1064828-

57.2015.8.26.0100, ambos em trâmite na 2ª Vara de Falências e

Recuperações Judiciais, do Foro Central de São Paulo/SP,

juntamente com a planilha atualizada de cálculos, pelo que dou

à presente sentença força de OFÍCIO.

Deferido o benefício da gratuidade da justiça em favor do

reclamante e da reclamada.

Custas pela reclamada no percentual de 2% sobre o valor da

condenação, dispensadas em decorrência da concessão da

gratuidade da Justiça.

Intimem-se as partes.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 60
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Nada mais.

Marcella Alves de Vilar

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000125-57.2020.5.21.0001
AUTOR HERITH ALVES CORREIA NETO

ADVOGADO IGOR DAMASCENO E SOUSA(OAB:
10050/RN)

ADVOGADO CAMILA DE OLIVEIRA
PRAXEDES(OAB: 9967/RN)

RÉU SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A.

ADVOGADO PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES
FERRAZ DE CAMARGO(OAB:
180623/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HERITH ALVES CORREIA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 627e4f2

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. Relatório

Trata-se de reclamação trabalhista (rito ordinário) proposta por

HERITH ALVES CORREIA NETO, qualificada na inicial, contra

SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A; e BASE PETRÓLEO E GAS

S.A, igualmente qualificadas.

Aduz a parte reclamante que laborou para a reclamada de

01.09.2015 a 06.04.2018, tendo sido dispensado sem o pagamento

das verbas rescisórias.

Devidamente notif icada, a reclamada apresentou defesa

eletronicamente.

As partes informaram não mais ter provas a apresentar e foi

encerrada a instrução processual.

As razões finais foram remissivas.

Frustradas as propostas de conciliação.

É o relatório.

II. Fundamentos da decisão

1. Incompetência material

Nos termos do inciso I da Súmula 368 do TST, a competência da

Just iça do Trabalho para a execução de contr ibuições

previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia

que o respectivo juiz proferir, bem como sobre os valores objetos de

acordos homologados e referentes às parcelas que integram o

salário de contribuição (Súmula 368, I, do TST).

Logo, não tendo a parte reclamante pleiteado o recolhimento

das contribuições previdenciárias incidentes sobre as parcelas

pagas durante o contrato de trabalho, rejeito a preliminar

suscitada.

2. Preliminar de Inépcia

Requer a reclamada a extinção do feito sem resolução do

mérito, sob o argumento de que os pedidos não foram

liquidados.

Sem razão a reclamada.

A parte autora, juntamente com a exordial, apresentou planilha

de cálculo, nos quais se encontram todos os pedidos

formulados, devidamente liquidados.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

3. Verbas Rescisórias

Aduz a parte reclamante que laborou para a reclamada de

01.09.2015 a 06.04.2018, tendo sido dispensado sem o pagamento

das verbas rescisórias.

A reclamada, por sua vez, não nega a ausência de quitação dos

títulos mencionados pelo reclamante. Aduz, tão somente, que se

encontra em recuperação judicial. Sustenta ainda que o reclamante

não comprovou a ausência de pagamento das verbas pretendidas.

Primeiramente, urge destacar que a Lei nº 11.101/05, em seu art.

6º, §2º, dispõe que a recuperação judicial não afeta as ações

trabalhistas na fase de conhecimento.

Portanto, o argumento utilizado pela reclamada principal não traz

qualquer óbice ao andamento da presente reclamação trabalhista,

ainda que tenha sido deferida a recuperação judicial.

Cumpre ressaltar que o ônus probatório quanto ao efetivo

pagamento das verbas rescisórias competia à reclamada, por ser

detentora de toda a documentação relativa ao contrato de trabalho.

Ademais, todos os pagamentos devem ser efetuados mediante

recibo, e uma vez inexistindo recibo, presume-se que não houve

pagamento. Assim, não tendo a reclamada acostado qualquer

documentação comprobatória quanto ao pagamento das verbas

rescisórias, não se desvencilhou do ônus que lhe competia, pelo

que tenho como escorreitas as alegações firmadas em exordial.

Ante o exposto, restando incontroversas as verbas pleiteadas, por
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ausência de contestação específica quanto aos títulos rescisórios, e

não tendo a reclamada acostados aos autos comprovante de

pagamento das verbas vindicadas, defiro o pedido de pagamento

das verbas rescisórias constantes em TRCT, quais sejam saldo

de salário, aviso prévio, 13º salário proporcional, 13º salário

(aviso prévio indenizado), férias vencidas do período aquisitivo

2016/2017, férias proporcionais, e 1/3 de férias vencidas e

proporcionais.

Defiro o pleito de pagamento da multa do artigo 477 da CLT,

ante a ausência de pagamento tempestivo das verbas

rescisórias.

Por fim, restando incontroversas as verbas rescisórias, defiro o

pleito de pagamento da multa do artigo 467 da CLT.

Tudo conforme rol de pedidos e TRCT colacionado aos autos.

4. Gratuidade da Justiça

Considerando que a reclamante auferia salário inferior a 40% do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência

Social, a teor do art. 790, §3º, da CLT, defere-se o requerimento de

gratuidade da justiça.

Quanto ao pleito de justiça gratuita requerido pela reclamada, o

Tribunal Superior do Trabalho firmou o entendimento de que para o

deferimento do benefício para pessoas jurídicas faz-se necessária a

prova inequívoca da insuficiência econômica, ou seja, da

miserabilidade jurídica, nos termos da Lei 1060 /50. É preciso que a

empresa comprove a dificuldade financeira que impossibilite custear

as despesas do processo.

Nesse sentido, leia-se precedente que colaciono, verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE

JULGOU AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO

PRÉVIO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA

JURÍDICA. A Corte Regional extinguiu a ação rescisória por

ausência do depósito prévio, fundamentando que o benefício da

justiça gratuita não se aplica às pessoas jurídicas. O argumento

recursal é no sentido de ser possível a concessão dos benefícios da

justiça gratuita à pessoa jurídica, nos moldes da Lei nº 1.060, de

1950, em razão do artigo 5º , LXXIV, da CF, que não faz distinção

de pessoas quando dispõe que o estado prestará assistência

judicial gratuita. A jurisprudência que se firmou no âmbito deste c.

Tribunal é no sentido de que os benefícios da justiça gratuita

alcançam as Pessoas Jurídicas, porém, é imprescindível a prova

cabal da dificuldade financeira, circunstância não demonstrada nos

autos, em que há somente a mera declaração de situação

econômica firmada nos termos da Lei nº 1.060/50, o que não serve

ao fim pretendido , ante a necessidade de comprovação inequívoca

da dificuldade financeira alegada. Precedentes . Recurso ordinário a

que se nega provimento. (TST - RO: 30957620115020000 3095-

76.2011.5.02.0000, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte,

Data de Julgamento: 12/03/2013, Subseção II Especializada em

Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 26/03/2013)

Na hipótese dos autos, é fato público e notório a situação de

dificuldade econômica da reclamada. Logo, diante de tal situação,

defiro o pleito de justiça gratuita à reclamada.

5. Honorários Advocatícios

A Lei 13.467/2017, que reformou a Consolidação das Leis

Trabalhistas, prevê o pagamento de honorários advocatícios de

sucumbência na Justiça do Trabalho de Considerando, nos

seguintes termos:

“Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários. 

§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

Cumpre aqui esclarecer que, no entendimento deste Juízo, os
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honorários advocatícios devidos pela parte reclamante ao advogado

da reclamada incid i rão sobre aqueles t í tu los ju lgados

improcedentes.

Assim, considerando a procedência total dos pedidos da presente

demanda em face da reclamada principal; considerando a

improcedência da ação perante a litisconsorte, e considerando

ainda os parâmetros expostos no § 2º do artigo 791-A da CLT,

defiro:

a) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGOPROCEDENTESos pedidos deduzidos na

presente reclamação trabalhista, proposta por HERITH ALVES

CORREIA NETO, para condenar as reclamadas SCHAHIN

PETROLEO E GAS S.A e BASE PETRÓLEO E GAS S.A,a

pagarem lhe no prazo legal, os seguintes títulos:

a) verbas rescisórias constantes em TRCT, quais sejam saldo

de salário (natureza salarial), aviso prévio (natureza

indenizatória), 13º salário proporcional (natureza salarial), 13º

salário (aviso prévio indenizado) (natureza salarial), férias

vencidas do período aquisit ivo 2016/2017 (natureza

indenizatória), férias proporcionais (natureza indenizatória), e

1/3 de férias vencidas e proporcionais (natureza indenizatória);

b) multa do artigo 477 da CLT (natureza indenizatória);

b) multa do artigo 467 da CLT (natureza indenizatória);

Determino ainda o pagamento dos honorários advocatícios da

seguinte forma:

I) Honorários Advocatícios sucumbenciais ao advogado da

parte reclamante, a serem pagos pela reclamada, no importe de

10% sobre o valor total da condenação;

Tudo conforme fundamentação supra e planilha de cálculos em

anexo, que passam a integrar o presente dispositivo sentencial

como se aqui estivessem transcritos.

Nos termos do art. 832, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho,

combinado com o art. 523 do Novo Código de Processo Civil (com a

redação dada pela Lei Federal n. 11.232/2005), a presente decisão

deve observar procedimento de cumprimento da sentença, ficando

desde já a parte ré - inclusive por meio de seu advogado,

regularmente constituído nos autos -, intimada para, no prazo de 15

dias a contar do trânsito em julgado, pagar voluntariamente

oquantum condenatório devido ao autor da ação, sob pena de

constrição judicial para os fins de cumprimento do presente título

executivo.

Seguindo o mais recente entendimento do C. TST, não há que se

falar em aplicação da penalidade de multa de 10% por ausência de

pagamento da condenação no prazo estipulado em sentença.

No tocante ao imposto de renda retido na fonte, observe-se o

disposto no art. 28 da Lei Federal n. 10.833/2003, bem como o

comando do art. 12-A da Lei 7.713/88, com a redação dada pela Lei

Federal n. 12.350/2010 (art. 44), em especial quanto aos

rendimentos recebido acumuladamente (RRA) eInstrução

Normativa n. 1.127/2011 do c. TST.

Nos termos do art. 114, inciso VIII, da Constituição Federal, deverá

a parte acionada comprovar, no prazo legal, o recolhimento das

contribuições sociais em face da presente condenação, observada a

responsabilidade da reclamante e da reclamada pela respectiva

quota-parte, nos termos da Súmula n 368, e OJ n 363, da SBDI-1,

do TST, vedada a cobrança do empregado de eventuais juros de

mora e multa incidentes.

A reclamada deverá igualmente comprovar, no prazo de 60

(sessenta dias), nos termos do art. 3º do Provimento TRT CR n.

04/2008, a contar do trânsito em julgado, a emissão das

informações previdenciárias por meio da Guia de Recolhimento do

FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) eletrônica (art. 32,

inciso IV da Lei n. 8.212/91 c/c art. 105 da Instrução Normativa

MPS/SRP n. 971/2009), observado cada mês de competência, sob

pena de fixação de tutela específica para esse fim, e sem prejuízo

das sanções administrativas previstas em lei (art. 32, § 4º, Lei n.

8.212/91), a ser cobrada pela União Federal, que deve ser

comunicada do fato, através da Procuradoria Federal da União, pela

via postal, com aviso de recebimento.

Juros e correções monetárias na forma da Lei.

Transitado em julgado a presente decisão, habilitação do

crédito desta Reclamação Trabalhista junto aos autos dos

processos de nº 1037133-31.2015.8.26.0100 e 1064828-

57.2015.8.26.0100, ambos em trâmite na 2ª Vara de Falências e

Recuperações Judiciais, do Foro Central de São Paulo/SP,

juntamente com a planilha atualizada de cálculos, pelo que dou

à presente sentença força de OFÍCIO.

Deferido o benefício da gratuidade da justiça em favor do

reclamante e da reclamada.

Custas pela reclamada no percentual de 2% sobre o valor da

condenação, dispensadas em decorrência da concessão da

gratuidade da Justiça.

Intimem-se as partes.

Nada mais.
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Marcella Alves de Vilar

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000619-53.2019.5.21.0001
AUTOR ROSINEIDE TAVARES BENTO

ADVOGADO TALLES ARTHUR ARAUJO DE
MACEDO(OAB: 13824/RN)

RÉU LEKA SERVICOS E EVENTOS LTDA -
ME

RÉU PRATIKA LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

ADVOGADO UBALDO ONESIO DE ARAUJO SILVA
FILHO(OAB: 12074/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PRATIKA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: PRATIKA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

EIRELI - EPP

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica a parte executada, identificada no campo "DESTINATÁRIO",

notificado(a) para apresentar comprovante da parcela tida como

inadimplida, sob pena de execução e aplicação de multa.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

KAROLINE DE MACEDO BEZERRA LEITE DOS SANTOS

Servidor

2ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATSum-0000265-88.2020.5.21.0002
AUTOR ALEXANDRA DOS SANTOS

ADVOGADO ANDRE JUSTINO GOMES
DANTAS(OAB: 9670/RN)

ADVOGADO DANIEL BARROS DANTAS(OAB:
7557/RN)

ADVOGADO JOAO MANOEL SOUZA E
SILVA(OAB: 9660/RN)

ADVOGADO JANICE TALITA ALVES
SOARES(OAB: 18150/RN)

RÉU Maria Celi da Costa

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXANDRA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2c7b8fc

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Determinei a conclusão.

2. Trata-se de feito que tramita sob o rito sumaríssimo,

estabelecendo o art. 852-B que:

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento

sumaríssimo:

I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor

correspondente;

II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta

indicação do nome e endereço do reclamado;

III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de

quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial,

se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de

Conciliação e Julgamento.

§ 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I

e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e

condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

(grifei)

3. Consta dos autos certidão exarada pela Secretaria deste Juízo,

#id:b4c45c6 , dando notícia de que a notificação inicial remetida à

parte reclamada restou infrutífera, tendo retornado sob a rubrica

"Endereço incorreto".

4. Nesse contexto, e tendo em vista o disposto no art. 852-B, § 1º,

da CLT, determino o arquivamento da reclamatória.

5. Custas pela parte autora, calculadas pelo sistema, ficando

dispensado o recolhimento, em razão do requerimento dos

benefícios da Justiça Gratuita, que defiro.

7. Intime-se a parte autora.

8. Após decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos.

Natal, 08 de setembro de 2020.

Luciano Athayde Chaves

Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Natal/RN

jpf

Processo Nº ATSum-0000917-42.2019.5.21.0002
AUTOR JOSE WILSON DUARTE DA SILVA
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ADVOGADO KLEDSON WENDELL DE MEDEIROS
DUARTE(OAB: 16947/RN)

ADVOGADO WESLEY MAXWELLSON
FERNANDES GOMES(OAB:
16325/RN)

RÉU EDNA MARTA ROCHA VAEZ

RÉU JULIANA ROCHA VAEZ

RÉU SERVANA DISTRIBUIDORA DE
REVISTAS LTDA-EPP

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU LEO VAEZ DE ALMEIDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU JULULI COMERCIO DE REVISTAS
LTDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JULULI COMERCIO DE REVISTAS LTDA

  - LEO VAEZ DE ALMEIDA

  - SERVANA DISTRIBUIDORA DE REVISTAS LTDA-EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 019e891

proferida nos autos.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Determinei a conclusão para análise das diversas peças

processuais apresentadas.

2. As sócias regularizaram sua representação postulatória, na forma

determinada no item 5 do despacho de id. c328005, pelo que

recebo a defesa conjunta de id. 94dfb81 em favor dos três sócios.

3. A sócia Juliana Rocha peticionou (id. 46abc07) requereu o

chamamento ao processo da empresa LS Entregas Ltda em razão

de sucessão empresarial, sob o argumento de que, “após a

suspensão e extinção das atividades das empresas reclamadas em

razão da rescisão contratual abrupta realizada pela Editora Abril, a

empresa LS ENTREGAS LTDA ,  inscr i ta  no CNPJ nº

18.796.015/0001-73, com sede na Av. Lima, 225, Nossa Senhora

do Nazaré, Natal/RN, assumiu o contrato da reclamada com a

Editora Abril, de distribuição de revistas, e recontratou parte,

senão todos os ex-empregados da reclamada, para a mesma

função e sob os mesmos direitos contratuais da categoria,

previstos em CCT” (grifos acrescidos).

4. Manifestou-se o reclamante (id. df04e78) para requerer a

penhora na fonte “no percentual de 30% sobre os rendimentos

recebidos do Sr. Leo Vaez de Almeida junto a Aeronáutica, até que

seja dado a total quitação das verbas trabalhistas do reclamante".

Após, manifestou-se novamente (id. 11f9c7b) para impugnar a

alegação de sucessão empresarial indicada à petição de id.

46abc07, juntando despacho extraído do processo nº. 0000881-

71.2019.5.21.0043 (id. 4377f31).

5. Após, peticionou a reclamada Servana Distribuidora de Revistas

Ltda - EPP para afirmar que existe processo piloto nº. 0000881-

71.2019.5.21.0043, em trâmite na 13ª Vara do Trabalho de Natal,

onde “ já foi dada ordem de bloqueio nos salários e

aposentadorias dos sócios da reclamada, no percentual de 30 %,

tendo sido em outras oportunidades bloqueado todo o ordenado

mensal do Sr. LEO VAEZ e, de sua esposa EDNA VAEZ, só depois

sendo desbloqueado parte deste (retendo-se 30 %) e, também, de

LUCIANA VAEZ, filha do casal” [sic], pelo que postula não sejam

deferidos outras penhoras em seus proventos, “evitando, dessa

forma, que supere esse limite legal e vá comprometer ainda mais o

sustento dos demandados citados, que já se encontram recorrendo

a familiares para manterem-se e continuarem seus tratamentos de

saúde, pois necessitam de medicamentos de uso contínuo, já que o

casal é hipertenso e a Sra. Edna faz tratamento de câncer de

pulmão, no caso desta em específico um dos mais raros e letais,

bem como a Sra. Luciana, que é esquizofrênica, cuja saúde mental

precisada ser controlada”.

6. A seu turno, o autor impugnou (id. e6e6655) a existência de

bloqueios no referido processo piloto, alegando que “apenas houve

um bloqueio em contas distintas em nome de Luciana Vaez, onde

foi bloqueado valores na tentativa de resguardar o direito do

reclamante”.

7. Decido.

8. Incidente da desconsideração da personalidade jurídica.

9. Passo, pois, a análise do referido incidente e fundamentos que

levaram à sua instauração.

10. Em defesa (id. 94dfb81), os sócios trazem afirmam que a

alienação do imóvel qualificado no id. a75d29e (prédio comercial de

inscrição imobiliária nº. 2.025.0094.01.0057.0000.5), um dos objetos

da denúncia de fraude feita pelo reclamante, apesar de não ter

havido na oportunidade do fechamento do negócio a averbação no

cartório, ocorreu em em 31/10/2019, logo antes do ajuizamento

desta ação trabalhista em 19/11/2019 e ainda muito depois do

trânsito em julgado da sentença em fevereiro/2020, o que afasta a

fraude à execução definida no artigo 792, IV, do CPC.

11. Os documentos de imagem extraídos de conversas em

aplicativo de whatsapp que anexam os sócios à defesa são

sobremaneira frágeis, pois não se prestam a confirmar a real
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identidade dos interlocutores.

12. No entanto, o contrato de compra e venda de id. 818fe3e possui

carimbo cartorário datado de 08/11/2019. Destaca-se, ainda, que

este imóvel, dito recebido em doação pela sócia Juliana Rocha

Vaez de seu pai, conforme documento do SEMUT de id. 2c627ef,

foi feita alteração da responsabilidade sobre o bem daquela para a

terceira adquirente Nelma Maria Fontes Pinheiro, em 15/11/2019,

logo, antes também do ajuizamento desta demanda.

13. Estes fatos são bastantes a afastar a fraude tipificada no artigo

792, do CPC, pois o caso dos autos não se enquadra em quaisquer

das hipóteses de seus incisos.

14. Quanto à venda do veículo (Discovery Land Rover, ano 2017,

placa QGO 5E45, renavam 01122423338) pela sócia Edna Marta

Rocha Vaez a sua filha Liliana Rocha Vaez, o próprio autor junta

documento de id. que confirma a aquisição por esta em 22/05/2019.

Logo, inobstante a dispensa do autor tenha ocorrido em 02/05/2019,

pela mesma razão, não há que se falar em fraude à execução.

15. E ainda que adentre à fraude contra credores prevista no artigo

158 e ss do CCB/2002, inexistia título exequível à época e não é

razoável concluir apenas com os argumentos do reclamante que os

créditos do autor fossem capazes de levar à insolvência as

empresas executadas (artigo 158, caput, CC) e nem que havia

insolvência notória das rés (artigo 159, CC)

16. Some-se a isto o fato de que a legislação civil para o

enquadramento de fraude contra credores limita o ilícito a atos

praticados pelo devedor. In casu, os bens alienados não estavam

em nome das empresas acionadas, que são conceitualmente as

devedoras, mas de seus sócios, que detinham, até a instauração do

incidente da desconsideração da personalidade jurídica, legalmente

separado seu patrimônio do patrimônio daquelas e cuja condição de

responsáveis, e não de devedores,é ora julgada.

17. Por estas razões, concluo que a alienação tanto do imóvel

como do veículo acima qualificados não foi realizada em fraude

à execução nem fraude contra credores, e torno sem efeito a

ordem de expedição de ofício determinada no item 29 do despacho

de id. 65c1fa2.

18. Isto posto, entretanto, não basta à improcedência do incidente

da desconsideração da personalidade jurídica, cuja instauração no

despacho de id. 788288c se deu em virtude da inadimplência das

empresas devedoras sobre haveres trabalhistas - mormente quando

já condenada judicialmente sem que diligenciasse no prazo de

cumprimento de sentença o adimplemento de suas obrigações,

razão pela qual autorizada a execução forçada-, fato que, por

ausência de localização de bens das empresas devedoras,

implicou, em juízo de aparência, no reconhecimento do abuso da

personalidade jurídica, com o fito de ocultação patrimonial,

fenômeno vedado pela ordem jurídica (cf.: artigo 50, do Código

Civil).

19. Consoante Contrato Social da primeira ré, Servana Distribuidora

de Revistas Ltda (id. 105b3ea), o capital social , é de R$10.000,00

(dez mil reais), não tendo as rés ou mesmo seus sócios juntado em

qualquer oportunidade. negligente ou astutamente, os atos

constitutivos da segunda ré, Jululi Comércio de Revistas Ltda. No

entanto, considerando que as pesquisas efetuadas pelo convênio

Bacenjud revelaram a inexistência de valores em conta bancária

das empresas rés, o silêncio dos sócios em indicar quando da

apresentação de sua defesa localização de bem penhorável das

empresas, conforme ordem de preferência do artigo 835, do

CPC, espelha um cenário de abuso da personalidade jurídica

por desvio de finalidade e confusão patrimonial, além de se

demonstrar falta de apreço aos comandos emanados do Poder

Judiciário.

20. Como já recordado no despacho de id. 65c1fa2, a formação de

grupo econômico familiar foi reconhecida em Sentença meritória, o

que apenas se confirma com a pesquisa Serpro que revelou a

alteração societária constante entre os três membros da família,

Edna Martha Rocha Vaez, Léo Vaez de Almeida e Juliana Rocha

Vaez, ora executados.

21. Não vislumbro lastro à alteração da conclusão exposta no

despacho de id. 788288cno curso da presente execução judicial,

pelo que julgo procedente a desconsideração da personalidade

jurídica das empresas reclamadaspelos mesmos fundamentos ali

registrados, acrescidos das conclusões acima expostas, para

determinar a inclusão dos sócios e ex-sócios Léo Vaez de

Almeida, Edna Marta Rocha Vaez e Juliana Rocha Vaez (id.

22516e5 e id. 209586c).

22. Resolvido, assim, o incidente da desconsideração da

personalidade jurídica nesta decisão interlocutória declaratória

desconstitutiva, intimem-se partes e sócios.

23. Desde que não seja a presente decisão agravada em tempo

e modo legais (artigo 1.015, IV, do CPC), fica retirada a suspensão

prevista no §3º, do artigo 134, do CPC/2015.

24. Penhora de 30% sobre o salário de sócio e valores já

bloqueados na conta bancária dos sócios.

25. Primeiro, registro que a empresa Servana Distribuidora não tem

legitimidade para requer cessação de medidas executivas em favor

dos sócios executados. Ademais, não há nos autos prova de que

em outro processojá haja ordem de bloqueios mensais em seus

proventos no percentual máximo legal.

26. Em que pese a presente decisão interlocutória que resolveu o

incidente da desconsideração da personalidade jurídica seja
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passível de recurso, já foram autorizados atos de execução sobre o

patrimônio dos sócios de forma cautelar no despacho de 788288c,

com base nos artigos 297, 300 e 301 do CPC, o que apenas se

robustece após o presente reconhecimento da responsabilidade dos

sócios executados.

27. Já fundamentado nos itens 8-11 do despacho de id. 65c1fa2 a

relatividade da impenhorabilidade legal dos valores bloqueados em

nome dos sócios em cotejo à verba exequenda, acresço que o

artigo 529, §3º, do CPC, a seu turno, estabelece a possibilidade de

penhora que não ultrapasse 50% “de seus ganhos líquidos”.

28. Em atenção à alegação de existência de bloqueios judiciais nos

proventos dos sócios sem lastro probatório nos autos, concedo, em

boa-fé, prazo de 5 dias para que estes comprovem tanto as

penhoras como o prazo e valor fixados em decisões judiciais que

assim autorizaram o bloqueio na fonte.

29. Quanto aos valores já bloqueados de R$4.551,40 e R$182,50,

em conta bancária de Léo Vaez de Almeida, e de R$125,15, em

conta bancária de Juliana Rocha Vaez (id. 6412466), cuja liberação

foi requerida liminarmente pelo sócio Léo Vaez à petição de id.

4c5e319, o contracheque de id. 900e302 revela que o primeiro

possui o soldo líquido de R$11.763,49, já abatidas pensões

militares de R$243,72 e de R$1.543,58.

30. O bloqueio em ativo financeiro do sócio Léo Vaez supera o

percentual de 30% do salário, valor que é estipulado em

razoabilidade pela jurisprudência.

31. No entanto, em tendo o bloqueio ocorrido em 15 de maio de

2020, a manutenção do débito pelos meses subsequentes dilui o

valor altera significativamente a possibilidade de devolução de 70%

do saldo constrito, porque o valor que lhe corresponde é, por

conseguinte, diluído e alcançado no período de 4 (quatro)meses,

nele incluso o próprio mês de maio, de sorte que o montante

bloqueado pelo Juízo se amolda aos limites da exceção legal,

servindo-se a satisfazer parcialmente o débito exequendo sem

comprometer a dignidade do sócio executado.

32. Desta forma, indefiro a petição do sócio Léo Vaez (id. 4c5e319)

e mantenho a penhora efetuada sobre seu vencimento.

33. Quanto à liberação em favor do autor, inclusive do valor

bloqueado em conta bancária da sócia Juliana Vaez, aguarde-se o

prazo concedido para comprovação de ordem de penhora

determinadas em outros Juízos

34. Sucessão de empresas.

35. Sobre o pedido da sócia Juliana Vaez de chamamento ao

processo de uma terceira empresa pela alegação de sucessão

empresarial, indefiro, tendo em vista estar preclusa a oportunidade

quando fixados os limites da lide em fase de conhecimento exaurida

e cuja alteração do polo passivo apenas se autoriza nas estritas

hipóteses legais, a exemplo da desconsideração da personalidade

jurídica, mormente nesta fase de execução já avançada.

36. No mais, empreendidas as buscas através do convênio Infojud,

nada consta em nome da sócia Edna Martha Rocha, listados os

bens declarados pela sócia Juliana Rocha Vaez, intime-se o

reclamante para se manifestar no prazo de 5 dias, devendo a

Secretaria inserir visibilidade restrita para o autor sobre o

documento de id. 9e008f5.

37. Por fim, à Secretaria para cadastro do advogado constituído

nas procurações de id. eadd929 e id. eff1c54 no processo eletrônico

e cumprimento da diligência determinada no item 17 do despacho

retro.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL
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1. Determinei a conclusão para análise das diversas peças

processuais apresentadas.

2. As sócias regularizaram sua representação postulatória, na forma

determinada no item 5 do despacho de id. c328005, pelo que

recebo a defesa conjunta de id. 94dfb81 em favor dos três sócios.

3. A sócia Juliana Rocha peticionou (id. 46abc07) requereu o

chamamento ao processo da empresa LS Entregas Ltda em razão

de sucessão empresarial, sob o argumento de que, “após a

suspensão e extinção das atividades das empresas reclamadas em

razão da rescisão contratual abrupta realizada pela Editora Abril, a

empresa LS ENTREGAS LTDA ,  inscr i ta  no CNPJ nº

18.796.015/0001-73, com sede na Av. Lima, 225, Nossa Senhora

do Nazaré, Natal/RN, assumiu o contrato da reclamada com a

Editora Abril, de distribuição de revistas, e recontratou parte,

senão todos os ex-empregados da reclamada, para a mesma

função e sob os mesmos direitos contratuais da categoria,

previstos em CCT” (grifos acrescidos).

4. Manifestou-se o reclamante (id. df04e78) para requerer a

penhora na fonte “no percentual de 30% sobre os rendimentos

recebidos do Sr. Leo Vaez de Almeida junto a Aeronáutica, até que

seja dado a total quitação das verbas trabalhistas do reclamante".

Após, manifestou-se novamente (id. 11f9c7b) para impugnar a

alegação de sucessão empresarial indicada à petição de id.

46abc07, juntando despacho extraído do processo nº. 0000881-

71.2019.5.21.0043 (id. 4377f31).

5. Após, peticionou a reclamada Servana Distribuidora de Revistas

Ltda - EPP para afirmar que existe processo piloto nº. 0000881-

71.2019.5.21.0043, em trâmite na 13ª Vara do Trabalho de Natal,

onde “ já foi dada ordem de bloqueio nos salários e

aposentadorias dos sócios da reclamada, no percentual de 30 %,

tendo sido em outras oportunidades bloqueado todo o ordenado

mensal do Sr. LEO VAEZ e, de sua esposa EDNA VAEZ, só depois

sendo desbloqueado parte deste (retendo-se 30 %) e, também, de

LUCIANA VAEZ, filha do casal” [sic], pelo que postula não sejam

deferidos outras penhoras em seus proventos, “evitando, dessa

forma, que supere esse limite legal e vá comprometer ainda mais o

sustento dos demandados citados, que já se encontram recorrendo

a familiares para manterem-se e continuarem seus tratamentos de

saúde, pois necessitam de medicamentos de uso contínuo, já que o

casal é hipertenso e a Sra. Edna faz tratamento de câncer de

pulmão, no caso desta em específico um dos mais raros e letais,

bem como a Sra. Luciana, que é esquizofrênica, cuja saúde mental

precisada ser controlada”.

6. A seu turno, o autor impugnou (id. e6e6655) a existência de

bloqueios no referido processo piloto, alegando que “apenas houve

um bloqueio em contas distintas em nome de Luciana Vaez, onde

foi bloqueado valores na tentativa de resguardar o direito do

reclamante”.

7. Decido.

8. Incidente da desconsideração da personalidade jurídica.

9. Passo, pois, a análise do referido incidente e fundamentos que

levaram à sua instauração.

10. Em defesa (id. 94dfb81), os sócios trazem afirmam que a

alienação do imóvel qualificado no id. a75d29e (prédio comercial de

inscrição imobiliária nº. 2.025.0094.01.0057.0000.5), um dos objetos

da denúncia de fraude feita pelo reclamante, apesar de não ter

havido na oportunidade do fechamento do negócio a averbação no

cartório, ocorreu em em 31/10/2019, logo antes do ajuizamento

desta ação trabalhista em 19/11/2019 e ainda muito depois do

trânsito em julgado da sentença em fevereiro/2020, o que afasta a

fraude à execução definida no artigo 792, IV, do CPC.

11. Os documentos de imagem extraídos de conversas em

aplicativo de whatsapp que anexam os sócios à defesa são

sobremaneira frágeis, pois não se prestam a confirmar a real

identidade dos interlocutores.

12. No entanto, o contrato de compra e venda de id. 818fe3e possui

carimbo cartorário datado de 08/11/2019. Destaca-se, ainda, que

este imóvel, dito recebido em doação pela sócia Juliana Rocha

Vaez de seu pai, conforme documento do SEMUT de id. 2c627ef,

foi feita alteração da responsabilidade sobre o bem daquela para a

terceira adquirente Nelma Maria Fontes Pinheiro, em 15/11/2019,

logo, antes também do ajuizamento desta demanda.

13. Estes fatos são bastantes a afastar a fraude tipificada no artigo

792, do CPC, pois o caso dos autos não se enquadra em quaisquer

das hipóteses de seus incisos.

14. Quanto à venda do veículo (Discovery Land Rover, ano 2017,

placa QGO 5E45, renavam 01122423338) pela sócia Edna Marta

Rocha Vaez a sua filha Liliana Rocha Vaez, o próprio autor junta

documento de id. que confirma a aquisição por esta em 22/05/2019.

Logo, inobstante a dispensa do autor tenha ocorrido em 02/05/2019,

pela mesma razão, não há que se falar em fraude à execução.

15. E ainda que adentre à fraude contra credores prevista no artigo

158 e ss do CCB/2002, inexistia título exequível à época e não é

razoável concluir apenas com os argumentos do reclamante que os

créditos do autor fossem capazes de levar à insolvência as

empresas executadas (artigo 158, caput, CC) e nem que havia

insolvência notória das rés (artigo 159, CC)

16. Some-se a isto o fato de que a legislação civil para o

enquadramento de fraude contra credores limita o ilícito a atos

praticados pelo devedor. In casu, os bens alienados não estavam

em nome das empresas acionadas, que são conceitualmente as
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devedoras, mas de seus sócios, que detinham, até a instauração do

incidente da desconsideração da personalidade jurídica, legalmente

separado seu patrimônio do patrimônio daquelas e cuja condição de

responsáveis, e não de devedores,é ora julgada.

17. Por estas razões, concluo que a alienação tanto do imóvel

como do veículo acima qualificados não foi realizada em fraude

à execução nem fraude contra credores, e torno sem efeito a

ordem de expedição de ofício determinada no item 29 do despacho

de id. 65c1fa2.

18. Isto posto, entretanto, não basta à improcedência do incidente

da desconsideração da personalidade jurídica, cuja instauração no

despacho de id. 788288c se deu em virtude da inadimplência das

empresas devedoras sobre haveres trabalhistas - mormente quando

já condenada judicialmente sem que diligenciasse no prazo de

cumprimento de sentença o adimplemento de suas obrigações,

razão pela qual autorizada a execução forçada-, fato que, por

ausência de localização de bens das empresas devedoras,

implicou, em juízo de aparência, no reconhecimento do abuso da

personalidade jurídica, com o fito de ocultação patrimonial,

fenômeno vedado pela ordem jurídica (cf.: artigo 50, do Código

Civil).

19. Consoante Contrato Social da primeira ré, Servana Distribuidora

de Revistas Ltda (id. 105b3ea), o capital social , é de R$10.000,00

(dez mil reais), não tendo as rés ou mesmo seus sócios juntado em

qualquer oportunidade. negligente ou astutamente, os atos

constitutivos da segunda ré, Jululi Comércio de Revistas Ltda. No

entanto, considerando que as pesquisas efetuadas pelo convênio

Bacenjud revelaram a inexistência de valores em conta bancária

das empresas rés, o silêncio dos sócios em indicar quando da

apresentação de sua defesa localização de bem penhorável das

empresas, conforme ordem de preferência do artigo 835, do

CPC, espelha um cenário de abuso da personalidade jurídica

por desvio de finalidade e confusão patrimonial, além de se

demonstrar falta de apreço aos comandos emanados do Poder

Judiciário.

20. Como já recordado no despacho de id. 65c1fa2, a formação de

grupo econômico familiar foi reconhecida em Sentença meritória, o

que apenas se confirma com a pesquisa Serpro que revelou a

alteração societária constante entre os três membros da família,

Edna Martha Rocha Vaez, Léo Vaez de Almeida e Juliana Rocha

Vaez, ora executados.

21. Não vislumbro lastro à alteração da conclusão exposta no

despacho de id. 788288cno curso da presente execução judicial,

pelo que julgo procedente a desconsideração da personalidade

jurídica das empresas reclamadaspelos mesmos fundamentos ali

registrados, acrescidos das conclusões acima expostas, para

determinar a inclusão dos sócios e ex-sócios Léo Vaez de

Almeida, Edna Marta Rocha Vaez e Juliana Rocha Vaez (id.

22516e5 e id. 209586c).

22. Resolvido, assim, o incidente da desconsideração da

personalidade jurídica nesta decisão interlocutória declaratória

desconstitutiva, intimem-se partes e sócios.

23. Desde que não seja a presente decisão agravada em tempo

e modo legais (artigo 1.015, IV, do CPC), fica retirada a suspensão

prevista no §3º, do artigo 134, do CPC/2015.

24. Penhora de 30% sobre o salário de sócio e valores já

bloqueados na conta bancária dos sócios.

25. Primeiro, registro que a empresa Servana Distribuidora não tem

legitimidade para requer cessação de medidas executivas em favor

dos sócios executados. Ademais, não há nos autos prova de que

em outro processojá haja ordem de bloqueios mensais em seus

proventos no percentual máximo legal.

26. Em que pese a presente decisão interlocutória que resolveu o

incidente da desconsideração da personalidade jurídica seja

passível de recurso, já foram autorizados atos de execução sobre o

patrimônio dos sócios de forma cautelar no despacho de 788288c,

com base nos artigos 297, 300 e 301 do CPC, o que apenas se

robustece após o presente reconhecimento da responsabilidade dos

sócios executados.

27. Já fundamentado nos itens 8-11 do despacho de id. 65c1fa2 a

relatividade da impenhorabilidade legal dos valores bloqueados em

nome dos sócios em cotejo à verba exequenda, acresço que o

artigo 529, §3º, do CPC, a seu turno, estabelece a possibilidade de

penhora que não ultrapasse 50% “de seus ganhos líquidos”.

28. Em atenção à alegação de existência de bloqueios judiciais nos

proventos dos sócios sem lastro probatório nos autos, concedo, em

boa-fé, prazo de 5 dias para que estes comprovem tanto as

penhoras como o prazo e valor fixados em decisões judiciais que

assim autorizaram o bloqueio na fonte.

29. Quanto aos valores já bloqueados de R$4.551,40 e R$182,50,

em conta bancária de Léo Vaez de Almeida, e de R$125,15, em

conta bancária de Juliana Rocha Vaez (id. 6412466), cuja liberação

foi requerida liminarmente pelo sócio Léo Vaez à petição de id.

4c5e319, o contracheque de id. 900e302 revela que o primeiro

possui o soldo líquido de R$11.763,49, já abatidas pensões

militares de R$243,72 e de R$1.543,58.

30. O bloqueio em ativo financeiro do sócio Léo Vaez supera o

percentual de 30% do salário, valor que é estipulado em

razoabilidade pela jurisprudência.

31. No entanto, em tendo o bloqueio ocorrido em 15 de maio de

2020, a manutenção do débito pelos meses subsequentes dilui o
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valor altera significativamente a possibilidade de devolução de 70%

do saldo constrito, porque o valor que lhe corresponde é, por

conseguinte, diluído e alcançado no período de 4 (quatro)meses,

nele incluso o próprio mês de maio, de sorte que o montante

bloqueado pelo Juízo se amolda aos limites da exceção legal,

servindo-se a satisfazer parcialmente o débito exequendo sem

comprometer a dignidade do sócio executado.

32. Desta forma, indefiro a petição do sócio Léo Vaez (id. 4c5e319)

e mantenho a penhora efetuada sobre seu vencimento.

33. Quanto à liberação em favor do autor, inclusive do valor

bloqueado em conta bancária da sócia Juliana Vaez, aguarde-se o

prazo concedido para comprovação de ordem de penhora

determinadas em outros Juízos

34. Sucessão de empresas.

35. Sobre o pedido da sócia Juliana Vaez de chamamento ao

processo de uma terceira empresa pela alegação de sucessão

empresarial, indefiro, tendo em vista estar preclusa a oportunidade

quando fixados os limites da lide em fase de conhecimento exaurida

e cuja alteração do polo passivo apenas se autoriza nas estritas

hipóteses legais, a exemplo da desconsideração da personalidade

jurídica, mormente nesta fase de execução já avançada.

36. No mais, empreendidas as buscas através do convênio Infojud,

nada consta em nome da sócia Edna Martha Rocha, listados os

bens declarados pela sócia Juliana Rocha Vaez, intime-se o

reclamante para se manifestar no prazo de 5 dias, devendo a

Secretaria inserir visibilidade restrita para o autor sobre o

documento de id. 9e008f5.

37. Por fim, à Secretaria para cadastro do advogado constituído

nas procurações de id. eadd929 e id. eff1c54 no processo eletrônico

e cumprimento da diligência determinada no item 17 do despacho

retro.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg

Processo Nº ACC-0000449-83.2016.5.21.0002
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU ND CIDADE JARDIM LTDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ND CIDADE JARDIM LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f4e248e

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Peticionou o sindicato autor (id. e7326b2) para se manifestar sobre

a documentação juntada pela ré, alegando que “a reclamada

anexou um espelho de TRCT sem assinatura da Sra. Francisca

Auxiliadora da Silva, além de apresentar um comprovante de

depósito no valor de R$ 678,84, com data do dia 10/07/2020”; que

“a reclamada ainda não demonstrou o total cumprimento do

acordo", pois, conforme CAGED s e RAIS anexados, há juntada de

“termo de acordo individual (id. 55bf822 -Pág. 1) sem assinatura de

advogado, quitando uma suposta quantia de R$1.000,00, além de

um recibo (id. 55bf822-Pág. 2) datado de 08/05/2020”, referente à

substituída Raimunda Alves de Sena; que “embora a reclamada

tenha apresentado a quantia de R$678,84 em favor de Francisca

Auxiliadora da Silva e R$1.000,00 em favor de Raimunda Alves de

Sena, verifica-se que estas quantias não são suficientes para quitar

o débito, devendo servir apenas como mero abatimento”.

Requer seja determinada a juntada pela ré dos “comprovantes que

deveriam ser depositados em 10/12/2019 e 03/01/2020” e o

pagamento das demais verbas não implantadas, com a

correspondente dedução dos valores já recebidos, notadamente o

pagamento dos "valores que eventualmente forem apurados como

inadimplidos em relação as Williane Silva de Lima e Raimunda

Alves de Sena, que deveriam ter sido depositados em 10/12/2019 e

03/01/2020, tudo como a aplicação da multa de 50% prevista no

acordo judicial homologado”.

Defiro em parte.

Intime-se a reclamada para que, no prazo de 20 dias, junte aos

autos os comprovantes de pagamento referente às competências

de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, além daqueles que tenham

sido efetuados aos substituídos indicados à petição de id. e7326b2.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL
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Processo Nº ATOrd-0000075-96.2018.5.21.0002
AUTOR AILTON FERREIRA

ADVOGADO ROZANGELA DE SOUZA
GODEIRO(OAB: 3627/RN)

RÉU HONEYWELL DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO ALEXANDRE LAURIA DUTRA(OAB:
157840/SP)

TESTEMUNHA IDCARLOS CARDOSO DA COSTA

TESTEMUNHA ERISMARQUES CAVALCANTE DO
NASCIMENTO

Intimado(s)/Citado(s):

  - AILTON FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9ec0ff6

proferido nos autos.

DESPACHO

V. R. h.

1.Realizada autoinspeção junto ao sistema de depósitos judicais

desta Unidade Jurisdicional, constatou-se que existe saldo na conta

n. 4300106173714 no importe de R$ 9.600,00 referente aos

honorários advocatícios, não levantamento na época, eis que

estava se discutindo em grau de recurso o percentual referente a

retenção.

2. Considerando que já expirou o prazo para saque junto a

Instituição Bancária, eis decorreu mais de 06 (meses), expeça-se

alvará para libera o crédito sociedade individual de advocatícia

como determinado ID fc5e2f9 .

3. Intime-se para apresentar conta.

3. Ultimadas as determinações supra, retornem os autos ao

arquivo.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2A. VARA DO TRABALHO DE NATAL

sl

Processo Nº ACC-0000449-83.2016.5.21.0002
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU ND CIDADE JARDIM LTDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO GRD NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f4e248e

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Peticionou o sindicato autor (id. e7326b2) para se manifestar sobre

a documentação juntada pela ré, alegando que “a reclamada

anexou um espelho de TRCT sem assinatura da Sra. Francisca

Auxiliadora da Silva, além de apresentar um comprovante de

depósito no valor de R$ 678,84, com data do dia 10/07/2020”; que

“a reclamada ainda não demonstrou o total cumprimento do

acordo", pois, conforme CAGED s e RAIS anexados, há juntada de

“termo de acordo individual (id. 55bf822 -Pág. 1) sem assinatura de

advogado, quitando uma suposta quantia de R$1.000,00, além de

um recibo (id. 55bf822-Pág. 2) datado de 08/05/2020”, referente à

substituída Raimunda Alves de Sena; que “embora a reclamada

tenha apresentado a quantia de R$678,84 em favor de Francisca

Auxiliadora da Silva e R$1.000,00 em favor de Raimunda Alves de

Sena, verifica-se que estas quantias não são suficientes para quitar

o débito, devendo servir apenas como mero abatimento”.

Requer seja determinada a juntada pela ré dos “comprovantes que

deveriam ser depositados em 10/12/2019 e 03/01/2020” e o

pagamento das demais verbas não implantadas, com a

correspondente dedução dos valores já recebidos, notadamente o

pagamento dos "valores que eventualmente forem apurados como

inadimplidos em relação as Williane Silva de Lima e Raimunda

Alves de Sena, que deveriam ter sido depositados em 10/12/2019 e

03/01/2020, tudo como a aplicação da multa de 50% prevista no

acordo judicial homologado”.

Defiro em parte.

Intime-se a reclamada para que, no prazo de 20 dias, junte aos

autos os comprovantes de pagamento referente às competências

de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, além daqueles que tenham

sido efetuados aos substituídos indicados à petição de id. e7326b2.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.
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LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg

Processo Nº ATSum-0000333-38.2020.5.21.0002
AUTOR ANTONIO CARLOS DA SILVA

ADVOGADO MICHAEL HEBERTON DE
OLIVEIRA(OAB: 5439/RN)

RÉU SALMOS COMERCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI - EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO CARLOS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 50954c4

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. Fundamentos da Decisão

1. Do FGTS

Assevera o autor ter laborado para a ré, de 05.10.2009 a

30.06.2018, sendo que a ré não depositou integralmente os valores

do FGTS, deixando de recolher os valores dos seguintes períodos:

junho a dezembro de 2012; janeiro a março de 2013; junho, julho,

setembro a dezembro de 2014; todo o ano de 2015; janeiro a maio

e julho a dezembro de 2016; janeiro, março a dezembro de 2017;

janeiro a maio de 2018.

A reclamada, apesar de regularmente citada, não apresentou

defesa em face da pretensão autoral.

Passo ao exame.

E, fazendo-o, observo que o extrato acostado às fls. 08 e ss. dos

autos corroboram a versão autoral, porquanto demonstra ausência

de recolhimento fundiário relativamente a vários meses do período

contratual.

Tendo isso em conta, condeno a reclamada ao pagamento dos

valores não depositados oportunamente, inclusive quanto à

multa fundiária de 40%.

2. Da justiça gratuita

A parte autora persegue o deferimento dos benefícios da Justiça

Gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/50.

A presente reclamatória foi ajuízada após o advento da Lei nº.

13.467/2017, razão pela qual são aplicáveis a disciplina ali prevista

quanto aos requisitos para a concessão da justiça gratuita.

No caso em tela, não há prova de que o reclamante perceba

atualmente salário superior a 40% do teto dos benefícios do RGPS,

pelo que defiro o pleito, com fulcro no art. 790, § 3º, da CLT.

4. Dos honorários advocatícios sucumbenciais

A ação foi ajuizada após a vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma

Trabalhista).

As partes requereram a condenação da parte adversa ao

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O art. 791-A da CLT, incluído pela lei acima referida, assim

estabelece:

Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos

honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco

por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que

resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido

ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da

causa.

A Instrução Normativa nº 41/2018 do TST determina em seu art. 6º:

Na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios

sucumbenciais, prevista no art. 791-A, e parágrafos, da CLT, será

aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017

(Lei nº 13.467/2017). Nas ações propostas anteriormente,

subsistem as diretrizes do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 e das
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Súmulas nºs 219 e 329 do TST.

Assim sendo, considerando a data da proposição da presente

reclamação trabalhista, e tendo em vista a sucumbência somente

a cargo da reclamada, bem como os critérios do § 2º do art. 791-A

da CLT frente ao presente caso concreto, especialmente incisos II e

IV, condeno a ré ao pagamento de honorários em favor do

causídico do reclamante, no percentual de 10% sobre o valor da

condenação.

II. Dispositivo

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo

PROCEDENTE, EM PARTE o pedido deduzido na presente

reclamação trabalhista, proposta por ANTÔNIO CARLOS DA

SILVA, condenando a reclamada SALMOS COMERCIO

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, a pagar, no

prazo e condições adiante assinados, os valores do FGTS não

depositado oportunamente, inclusive quanto à multa rescisória de

40%.

Honorários advocatícios sucumbenciais consoante deliberado em

capítulo próprio.

Os valores dos depósitos do FGTS inadimplidos devem ser,

inicialmente, recolhidos na respectiva conta vinculada, nos

termos do art. 26, parágrafo único da Lei 8.036/90 ("Nas

reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de

parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente,

impliquem essa obrigação de fazer, o juiz determinará que a

empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato das

importâncias devidas a tal título"), em ordem a evitar duplicidade

de cobrança dos depósitos, diante da atuação do Órgão Gestor

(Caixa Econômica Federal) e da União Federal nessa mesma

esfera, com todos os custos, inclusive para a própria parte ré, na

discussão da satisfação da obrigação neste feito (cf.: Ofício Circular

TRT/SCR/N. 33/2015; Ofício n. 1870/2015/PGFN/PG e NOTA

PGFN/CDA/CRJ n. 3/2015).

Tudo conforme planilha de cálculos em anexo, que passa a

integrar o presente dispositivo sentencial, como se aqui

estivesse transcrita.

Custas, pela parte ré, conforme planilha em anexo.

Não há recolhimento fiscal ou previdenciário, ante a natureza das

verbas objetos da condenação.

Intimem-se as partes da publicação.

Natal(RN), 03 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Processo Nº ATSum-0000008-97.2019.5.21.0002
AUTOR SIMONE DE SOUZA LIMA

ADVOGADO ALEJANDRO DAVID ALMEIDA
BEZERRA RENDON(OAB: 10562/RN)

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

ADVOGADO CICERO DIMAS DE MESQUITA(OAB:
12841/RN)

RÉU SOLAR RESIDENCIAL GERIATRICO
LTDA - EPP

ADVOGADO ANA PAULA BRAGA MARREIROS DE
OLIVEIRA(OAB: 3232/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIMONE DE SOUZA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ef7c13f

proferido nos autos.

DESPACHO

V. R. h.

1. Efetivada autoinspeção junto ao sistema de depósitos judicais,

desta Unidade Jurisdicional, constatou-se que existe saldo na conta
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n. 4400101737793 no importe de R$ 800,00 referente aos

honorarios em favor da advogada da parte autora.

2.Sendo assim, expeça-se alvará para liberação do crédito à

advogada, para tanto, intime-se para apresentar conta para

transferência.

3. Feito isso, retornem os autos ao arquivo.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DA 2A. VARA DO TRABALHO DE NATAL

sl

Processo Nº Interdito-0000480-64.2020.5.21.0002
AUTOR BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

RÉU SINDICATO E E BANCARIOS NO
ESTADO DO RIO G DO NORTE

ADVOGADO BENEDITO ODERLEY REZENDE
SANTIAGO(OAB: 6303/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SINDICATO E E BANCARIOS NO ESTADO DO RIO G DO
NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6f700f3

proferido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

Processo n. 0000480-64.2020.5.21.0002

Ação Trabalhista

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.

RÉU: SINDICATO E E BANCARIOS NO ESTADO DO RIO G DO

NORTE

DESPACHO

Indefiro o pedido de reconsideração protocolado pelo sindicato

autor, pelos mesmos fundamentos da decisão liminar exarada nos

presentes autos.

Notifique-se.

Sem prejuízo, notifique-se o MPT, para se manifestar nos autos,

conforme requereu o sindicato autor.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DO TRABALHO

GAB/LAC

Processo Nº Interdito-0000480-64.2020.5.21.0002
AUTOR BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

RÉU SINDICATO E E BANCARIOS NO
ESTADO DO RIO G DO NORTE

ADVOGADO BENEDITO ODERLEY REZENDE
SANTIAGO(OAB: 6303/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO BRADESCO S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6f700f3

proferido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

Processo n. 0000480-64.2020.5.21.0002

Ação Trabalhista

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.
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RÉU: SINDICATO E E BANCARIOS NO ESTADO DO RIO G DO

NORTE

DESPACHO

Indefiro o pedido de reconsideração protocolado pelo sindicato

autor, pelos mesmos fundamentos da decisão liminar exarada nos

presentes autos.

Notifique-se.

Sem prejuízo, notifique-se o MPT, para se manifestar nos autos,

conforme requereu o sindicato autor.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DO TRABALHO

GAB/LAC

Processo Nº ExProvAS-0000264-06.2020.5.21.0002
EXEQUENTE MARCELO FERNANDES

FIGUEIREDO

ADVOGADO ANDRE FELIPE DIAS DE
AZEVEDO(OAB: 7488/RN)

EXECUTADO VIA VENETO ROUPAS LTDA

ADVOGADO BRUNO MIARELLI DUARTE(OAB:
93776/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCELO FERNANDES FIGUEIREDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID de577a5

proferida nos autos.

DECISÃO

Determinei a conclusão.

Peticionou a reclamada para informar que ocorreu o trânsito em

julgado nos no processo principal.

Compulsando os  autos  or ig inár ios  (RT nº .  0000519-

32.2018.5.21.0002), confirmei a afirmação da ré, já havendo

determinação naqueles autos de liberação do depósito recursal à

parte autora e de intimação para cumprimento de sentença.

Destarte, resta prejudicado o processamento da execução em autos

suplementares por perda superveniente de interesse processual,

tendo em vista poder ser empreendida, de forma definitiva, a

execução nos autos principais.

Julgo EXTINTA a presente ação de Execução Provisória em Autos

Suplementares, nos termos dos artigos 485, VI e 925, do CPC.

Juntem-se cópias dos atos inéditos de liquidação e/ou execução

produzidos nesta ExProvAS no processo principal para que neles

tenham prosseguimento a regular execução do crédito do autor.

No mais, não tendo sido realizado ato de constrição judicial sobre o

patrimônio da executada que se possa aproveitar no processo

originário, nem estando pendente de julgamento incidente

processual oposto pelas partes, arquivem-se definitivamente os

autos, dando-se baixa definitiva e correspondente o lançamento do

movimento processual no sistema PJE, com as cautelas de praxe.

Intimem-se.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DO TRABALHO

fg

Processo Nº ATOrd-0000318-69.2020.5.21.0002
AUTOR BRUNO FURTADO ALVES

ADVOGADO BRUNO FURTADO ALVES(OAB:
11056/RN)

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

ADVOGADO KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS
SANTOS(OAB: 4867/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRUNO FURTADO ALVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b7db6bb

proferido nos autos.

DESPACHO

Conclusos para análise da petição de Id -a2932d8.

Com efeito, sem justificativa para manutenção do sigilo de Id

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 75
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

1de2ca4, retiro-o nesta data.

Processo Nº ATOrd-0015200-80.2013.5.21.0002
AUTOR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO MUCIO ROBERTO DE MEDEIROS
CAMARA(OAB: 5818/RN)

ADVOGADO IGOR JEAN DE BARROS
FREIRE(OAB: 12359/RN)

RÉU DATANORTE CIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO R
G DO NORTE

ADVOGADO REBECA NUNES TORQUATO
NOGUEIRA(OAB: 10964/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2eaf1a2

proferido nos autos.

DESPACHO

V. R. h.

1. Efetivada autoinspeção junto ao sistema de depósitos judicais,

desta Unidade Jurisdicional, constatou-se que existe saldo na conta

n. 2000104687461 no importe de R$ R$ R$ 3.739,95.

2.Sendo assim, expeça-se alvará liberação do valor disponível à

parte autora como determinado ID b6bd50c , para tanto, intime-se a

parte autora para apresentar conta para transferência de valor.

3. Feito isso, aguarde-se o cumprimento do precatório, arquivando

provisoriamente estes autos, como já determinado ID b6bd50c

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DA 2A. VARA DO TRABALHO DE NATAL

sl

Processo Nº ATOrd-0001025-42.2017.5.21.0002
AUTOR FRANCISCO LUCIANO BARBOSA

OLIVEIRA

ADVOGADO REBEKA RAFFAELLA DE OLIVEIRA
PEREIRA(OAB: 8324/RN)

RÉU GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO JOAO MARCELO PINTO
DANTAS(OAB: 5900/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica intimada a parte ré para proceder ao pagamento de R$

7359,75, em quinze dias, sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

SORAIA LUCIA FARIAS DE OLIVEIRA

Servidor

Processo Nº ExProvAS-0000264-06.2020.5.21.0002
EXEQUENTE MARCELO FERNANDES

FIGUEIREDO

ADVOGADO ANDRE FELIPE DIAS DE
AZEVEDO(OAB: 7488/RN)

EXECUTADO VIA VENETO ROUPAS LTDA

ADVOGADO BRUNO MIARELLI DUARTE(OAB:
93776/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VIA VENETO ROUPAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID de577a5

proferida nos autos.

DECISÃO

Determinei a conclusão.

Peticionou a reclamada para informar que ocorreu o trânsito em

julgado nos no processo principal.

Compulsando os  autos  or ig inár ios  (RT nº .  0000519-
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32.2018.5.21.0002), confirmei a afirmação da ré, já havendo

determinação naqueles autos de liberação do depósito recursal à

parte autora e de intimação para cumprimento de sentença.

Destarte, resta prejudicado o processamento da execução em autos

suplementares por perda superveniente de interesse processual,

tendo em vista poder ser empreendida, de forma definitiva, a

execução nos autos principais.

Julgo EXTINTA a presente ação de Execução Provisória em Autos

Suplementares, nos termos dos artigos 485, VI e 925, do CPC.

Juntem-se cópias dos atos inéditos de liquidação e/ou execução

produzidos nesta ExProvAS no processo principal para que neles

tenham prosseguimento a regular execução do crédito do autor.

No mais, não tendo sido realizado ato de constrição judicial sobre o

patrimônio da executada que se possa aproveitar no processo

originário, nem estando pendente de julgamento incidente

processual oposto pelas partes, arquivem-se definitivamente os

autos, dando-se baixa definitiva e correspondente o lançamento do

movimento processual no sistema PJE, com as cautelas de praxe.

Intimem-se.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DO TRABALHO

fg

Processo Nº ATOrd-0000318-69.2020.5.21.0002
AUTOR BRUNO FURTADO ALVES

ADVOGADO BRUNO FURTADO ALVES(OAB:
11056/RN)

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

ADVOGADO KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS
SANTOS(OAB: 4867/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b7db6bb

proferido nos autos.

DESPACHO

Conclusos para análise da petição de Id -a2932d8.

Com efeito, sem justificativa para manutenção do sigilo de Id

1de2ca4, retiro-o nesta data.

Processo Nº ATOrd-0000886-95.2014.5.21.0002
AUTOR FABIENNE DANTAS DE CARVALHO

NUNES

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO ANNA CAROLINA BARROS CABRAL
DA SILVA(OAB: 26107/PE)

ADVOGADO ALAN SAMPAIO CAMPOS(OAB:
148140/RJ)

ADVOGADO BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI(OAB: 21678/PE)

ADVOGADO MARCELO ALBUQUERQUE
ANDRADE(OAB: 29514/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3618ddd

proferido nos autos.

DESPACHO

V. R. h.

1. Efetivada autoinspeção junto ao sistema de depósitos judicais,

desta Unidade Jurisdicional, constatou-se que existe saldo na conta

n. 4600112007703  no importe de R$ R$ 18.378,00 .

2. A parte ré apresenta petição ID d01f91d requerendo a devolução

do saldo remanescente do deposito recursal efetivado junto a CEF.

2.Sendo assim, expeça-se alvará para devolução dos valores

referentes aos deposito recursais a parte ré, Para tanto, intime-se a

parte ré para apresentar conta para transferência.

3. Feito isso, retornem os autos ao arquivo.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DA 2A. VARA DO TRABALHO DE NATAL

sl

Processo Nº ACC-0000616-95.2019.5.21.0002
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU STATUS MOTEIS LTDA - ME

ADVOGADO VENCESLAU FONSECA DE
CARVALHO JÚNIOR(OAB: 6646/RN)

PERITO ELPIDIO JOSE ARAUJO MARINHO
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Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO GRD NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID ef96c35

proferida nos autos.

DECISÃO

V.

A ré juntou Impugnação aos Cálculos elaborados pelo autor,

juntando planilha de cálculos do crédito de substituídos

individualizada (id. 1dd27ff).

A seu turno, o sindicato autor apresentou concordância com conta

elaborada pela ré, requerendo a homologação para que seja a parte

notificada para pagamento (id. 1d3f966).

Diante disto, resta prejudicada a Impugnação aos Cálculos

oposta pela reclamadade id. 1dd27ffpor perda superveniente do

objeto, razão pela qual o extingo o referido incidente, sem

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015

Homologo os cálculos apresentados pela reclamada (id. bf58d5a a

id. 200b284), para que produza seus efeitos legais.

Não havendo, por conseguinte, interesse à propositura de

embargos ou recursal das partes, cite-se eletronicamente a

reclamada, através de seu advogado (artigo 513, §2º, I, do CPC)

para, no prazo de 48 horas dar cumprimento à obrigação de pagar

ou garantir a execução, sob pena de penhora, observando-se, neste

caso, a ordem preferencial do artigo 835, do CPC, sob pena de

execução forçada.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DO TRABALHO

fg

Processo Nº ACC-0000616-95.2019.5.21.0002
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU STATUS MOTEIS LTDA - ME

ADVOGADO VENCESLAU FONSECA DE
CARVALHO JÚNIOR(OAB: 6646/RN)

PERITO ELPIDIO JOSE ARAUJO MARINHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - STATUS MOTEIS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID ef96c35

proferida nos autos.

DECISÃO

V.

A ré juntou Impugnação aos Cálculos elaborados pelo autor,

juntando planilha de cálculos do crédito de substituídos

individualizada (id. 1dd27ff).

A seu turno, o sindicato autor apresentou concordância com conta

elaborada pela ré, requerendo a homologação para que seja a parte

notificada para pagamento (id. 1d3f966).

Diante disto, resta prejudicada a Impugnação aos Cálculos

oposta pela reclamadade id. 1dd27ffpor perda superveniente do

objeto, razão pela qual o extingo o referido incidente, sem

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015

Homologo os cálculos apresentados pela reclamada (id. bf58d5a a

id. 200b284), para que produza seus efeitos legais.

Não havendo, por conseguinte, interesse à propositura de

embargos ou recursal das partes, cite-se eletronicamente a

reclamada, através de seu advogado (artigo 513, §2º, I, do CPC)

para, no prazo de 48 horas dar cumprimento à obrigação de pagar

ou garantir a execução, sob pena de penhora, observando-se, neste

caso, a ordem preferencial do artigo 835, do CPC, sob pena de

execução forçada.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DO TRABALHO

fg

Processo Nº ATSum-0000074-43.2020.5.21.0002
AUTOR IVERSON SILVA DE SOUZA

ADVOGADO RICARDO AMAURY
VASCONCELOS(OAB: 13052/RN)

RÉU DENILSON BEZERRA DE MEDEIROS
PALHARES

ADVOGADO ROSEANE MEDEIROS E TEIXEIRA
BEZERRA(OAB: 5106/RN)
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RÉU L DE V COCENTINO

ADVOGADO ROBERTA DANIELE DA COSTA
SILVA(OAB: 4911/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IVERSON SILVA DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 868ec65

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que o autor, principal interessado na celeridade

processual, reitera que não tem condições de participar de

audiência virtual, cancelo a designação de tal ato.

Aguarde-se a designação de pauta presencial, a ser organizada

pela ordem cronológica de autuação dos processos, quando as

partes então serão intimadas para participação em audiência

presencial, com a obrigação de adotar medidas de prevenção a fim

de evitar o contágio pelo COVID-19, como uso de máscara, álcool

gel e distanciamento social.

Processo Nº ATSum-0000074-43.2020.5.21.0002
AUTOR IVERSON SILVA DE SOUZA

ADVOGADO RICARDO AMAURY
VASCONCELOS(OAB: 13052/RN)

RÉU DENILSON BEZERRA DE MEDEIROS
PALHARES

ADVOGADO ROSEANE MEDEIROS E TEIXEIRA
BEZERRA(OAB: 5106/RN)

RÉU L DE V COCENTINO

ADVOGADO ROBERTA DANIELE DA COSTA
SILVA(OAB: 4911/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DENILSON BEZERRA DE MEDEIROS PALHARES

  - L DE V COCENTINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 868ec65

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que o autor, principal interessado na celeridade

processual, reitera que não tem condições de participar de

audiência virtual, cancelo a designação de tal ato.

Aguarde-se a designação de pauta presencial, a ser organizada

pela ordem cronológica de autuação dos processos, quando as

partes então serão intimadas para participação em audiência

presencial, com a obrigação de adotar medidas de prevenção a fim

de evitar o contágio pelo COVID-19, como uso de máscara, álcool

gel e distanciamento social.

Processo Nº ATOrd-0000226-91.2020.5.21.0002
AUTOR ALVARO MATIAS DIAS

ADVOGADO CAIRO DAVID DE SOUZA E
PAIVA(OAB: 16881/RN)

RÉU F M FARIAS DE SOUZA EIRELI

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

RÉU M A F DE SOUZA - ME

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

RÉU PARGOS CLUB DO BRASIL HOTEIS
CAMPINGS E COLON.DE FERIAS

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - F M FARIAS DE SOUZA EIRELI

  - M A F DE SOUZA - ME

  - PARGOS CLUB DO BRASIL HOTEIS CAMPINGS E
COLON.DE FERIAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5b809af

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Determinei a conclusão.

2. Tendo em vista que as partes informaram não possuírem

condições técnicas para participação em audiência telepresencial,

bem como a necessidade de uma maior instrução probatória,

determino o aprazamento de audiência de instrução presencial, a

ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara do Trabalho de

Natal/RN.

3.Aguarde-se a designação de pauta presencial, a ser organizada

pela ordem cronológica de autuação dos processos, quando as

partes então serão intimadas para participação em audiência

presencial, com a obrigação de adotar medidas de prevenção a fim

de evitar o contágio pelo COVID-19, como uso de máscara, álcool

gel e distanciamento social.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.
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Anne de Carvalho Cavalcanti

Juíza do Trabalho

LCM

Processo Nº ATOrd-0000226-91.2020.5.21.0002
AUTOR ALVARO MATIAS DIAS

ADVOGADO CAIRO DAVID DE SOUZA E
PAIVA(OAB: 16881/RN)

RÉU F M FARIAS DE SOUZA EIRELI

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

RÉU M A F DE SOUZA - ME

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

RÉU PARGOS CLUB DO BRASIL HOTEIS
CAMPINGS E COLON.DE FERIAS

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALVARO MATIAS DIAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5b809af

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Determinei a conclusão.

2. Tendo em vista que as partes informaram não possuírem

condições técnicas para participação em audiência telepresencial,

bem como a necessidade de uma maior instrução probatória,

determino o aprazamento de audiência de instrução presencial, a

ser realizada na sala de audiências da 2ª Vara do Trabalho de

Natal/RN.

3.Aguarde-se a designação de pauta presencial, a ser organizada

pela ordem cronológica de autuação dos processos, quando as

partes então serão intimadas para participação em audiência

presencial, com a obrigação de adotar medidas de prevenção a fim

de evitar o contágio pelo COVID-19, como uso de máscara, álcool

gel e distanciamento social.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

Anne de Carvalho Cavalcanti

Juíza do Trabalho

LCM

Processo Nº ATSum-0000848-98.2019.5.21.0005
AUTOR RICARDO SOLON DA SILVA

ADVOGADO LUIS THEOFILO ROCHA DE
VARGAS(OAB: 10019-D/RN)

RÉU TENDAS ALUBAN LTDA. - ME

ADVOGADO VIVIANE BEZERRA DA SILVA(OAB:
11854/RN)

PERITO DANIELA CARVALHO DE LIMA
NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - TENDAS ALUBAN LTDA. - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Ficam as partes intimadas para se manifestarem, no prazo de 5

dias, acerca do laudo pericial de #id:758c8f3.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JULIANA PEREIRA FULCO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000848-98.2019.5.21.0005
AUTOR RICARDO SOLON DA SILVA

ADVOGADO LUIS THEOFILO ROCHA DE
VARGAS(OAB: 10019-D/RN)

RÉU TENDAS ALUBAN LTDA. - ME

ADVOGADO VIVIANE BEZERRA DA SILVA(OAB:
11854/RN)

PERITO DANIELA CARVALHO DE LIMA
NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - RICARDO SOLON DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Ficam as partes intimadas para se manifestarem, no prazo de 5

dias, acerca do laudo pericial de #id:758c8f3.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JULIANA PEREIRA FULCO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000041-53.2020.5.21.0002
AUTOR JODAYLTON DO NASCIMENTO

MOURA
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ADVOGADO GILTON XAVIER DA SILVA(OAB:
2804/RN)

RÉU GUARARAPES CONFECCOES S/A

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

PERITO ROGERIO MACIEL NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JODAYLTON DO NASCIMENTO MOURA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 3b82cc6

proferida nos autos.

Decisão dos Embargos de Declaração

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JODAYLTON

NASCIMENTO MOURA, aduzindo a existência de omissão na

sentença proferida por este Juízo quanto à fixação da correção

monetária e taxa de juros, o termo inicial de ambos e a

periodicidade da capitalização a ser aplicada na espécie.

Contraminuta às fls. 2265 e ss.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

I. Fundamentos da Decisão

Os embargos de declaração foram apresentados a tempo e modo

próprios e por procurador habilitado, razão pela qual deles conheço.

Com razão o embargante.

Com efeito, no que toca à omissão apontada, verifico que a

sentença olvidou de fixar a correção monetária e taxa de juros a

incidir sobre o valor objeto da condenação, pelo que passo à análise

em cognição complementar.

E, fazendo-o, assento que o crédito devido ao reclamante deverá

ser atualizado na forma da Súmula 381 do TST, isto é, incidirá o

índice da correção monetária do mês subseqüente ao da prestação

dos serviços, a partir do dia 1º.

Ademais, sobre o valor já corrigido monetariamente (cf. Súmula 200

do TST), incidirão juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da

ação e aplicados pro rata die, nos termos do art. 883 da CLT.

Acolho, pois.

II. Dispositivo

Diante do exposto, e considerando o que mais dos autos consta,

ACOLHO os presentes Embargos de Declaração opostos por

JODAYLTON NASCIMENTO MOURA, para, suprindo omissão no

julgado, assentar o seguinte: i) o crédito devido ao reclamante

deverá ser atualizado na forma da Súmula 381 do TST, isto é,

incidirá o índice da correção monetária do mês subseqüente ao da

prestação dos serviços, a partir do dia 1º; ii) sobre o valor já

corrigido monetariamente (cf. Súmula 200 do TST), incidirão juros

de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação e aplicados pro

rata die, nos termos do art. 883 da CLT.

Sem custas, à míngua de amparo legal.

À Contadoria, para liquidação do julgado.

Intimem-se as partes.

Natal (RN), 08 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Processo Nº ATSum-0000041-53.2020.5.21.0002
AUTOR JODAYLTON DO NASCIMENTO

MOURA

ADVOGADO GILTON XAVIER DA SILVA(OAB:
2804/RN)

RÉU GUARARAPES CONFECCOES S/A

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

PERITO ROGERIO MACIEL NOBRE
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Intimado(s)/Citado(s):

  - GUARARAPES CONFECCOES S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 3b82cc6

proferida nos autos.

Decisão dos Embargos de Declaração

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JODAYLTON

NASCIMENTO MOURA, aduzindo a existência de omissão na

sentença proferida por este Juízo quanto à fixação da correção

monetária e taxa de juros, o termo inicial de ambos e a

periodicidade da capitalização a ser aplicada na espécie.

Contraminuta às fls. 2265 e ss.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

I. Fundamentos da Decisão

Os embargos de declaração foram apresentados a tempo e modo

próprios e por procurador habilitado, razão pela qual deles conheço.

Com razão o embargante.

Com efeito, no que toca à omissão apontada, verifico que a

sentença olvidou de fixar a correção monetária e taxa de juros a

incidir sobre o valor objeto da condenação, pelo que passo à análise

em cognição complementar.

E, fazendo-o, assento que o crédito devido ao reclamante deverá

ser atualizado na forma da Súmula 381 do TST, isto é, incidirá o

índice da correção monetária do mês subseqüente ao da prestação

dos serviços, a partir do dia 1º.

Ademais, sobre o valor já corrigido monetariamente (cf. Súmula 200

do TST), incidirão juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da

ação e aplicados pro rata die, nos termos do art. 883 da CLT.

Acolho, pois.

II. Dispositivo

Diante do exposto, e considerando o que mais dos autos consta,

ACOLHO os presentes Embargos de Declaração opostos por

JODAYLTON NASCIMENTO MOURA, para, suprindo omissão no

julgado, assentar o seguinte: i) o crédito devido ao reclamante

deverá ser atualizado na forma da Súmula 381 do TST, isto é,

incidirá o índice da correção monetária do mês subseqüente ao da

prestação dos serviços, a partir do dia 1º; ii) sobre o valor já

corrigido monetariamente (cf. Súmula 200 do TST), incidirão juros

de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação e aplicados pro

rata die, nos termos do art. 883 da CLT.

Sem custas, à míngua de amparo legal.

À Contadoria, para liquidação do julgado.

Intimem-se as partes.

Natal (RN), 08 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Processo Nº ATOrd-0001271-38.2017.5.21.0002
AUTOR ROBERTA ASSUNCAO TEIXEIRA

ADVOGADO FRANCISCO CLAUDIO MEDEIROS
JUNIOR(OAB: 12623/RN)

RÉU SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC - AR/RN

ADVOGADO PEDRO MARQUES HOMEM DE
SIQUEIRA(OAB: 1466/RN)

PERITO LUIZ ANTONIO MEDEIROS DE
ARAUJO

Intimado(s)/Citado(s):

  - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC - AR/RN
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 16ed4f4

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

A reclamada apresentou Embargos à Execução (id. 7522174), nos

quais se insurge em face da conta de liquidação homologada pelo

Juízo, ao argumento de que “não foram elaborados com

observância dos l imites impostos pela coisa julgada e

procedimentos comumente adotados para liquidação de sentença

trabalhista, majorando, assim, as parcelas deferidas”. Aduz ser

tempestivo o incidente “porquanto interposto dentro do prazo legal,

iniciado a partir da garantia do juízo, qual seja dia 31/08/2020,

findando em 07/09/2020, sendo feriado nacional prorrogado para

dia 08/09/2020”. Garantido o feito (id. 35fe482).

Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre o

incidente no prazo de lei.

Após, conclusos para decisão.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg

Processo Nº ATOrd-0000075-96.2018.5.21.0002
AUTOR AILTON FERREIRA

ADVOGADO ROZANGELA DE SOUZA
GODEIRO(OAB: 3627/RN)

RÉU HONEYWELL DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO ALEXANDRE LAURIA DUTRA(OAB:
157840/SP)

TESTEMUNHA IDCARLOS CARDOSO DA COSTA

TESTEMUNHA ERISMARQUES CAVALCANTE DO
NASCIMENTO

Intimado(s)/Citado(s):

  - HONEYWELL DO BRASIL LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0ea7e1a

proferido nos autos.

DESPACHO

V. R. h.

1.Ao analisar o junto ao sistema ao de depósitos judicais desta

Unidade Jurisdicional, observo que o valor disponível nos autos se

refere ao depósito de ID 22c142d correspondente ao depósito

recursal,

2. Sendo assim, revejo à determinação de ID 9ec0ff6, em seu item

2.

3. Expeça-se alvará para devolver o valor disponível a parte ré.

4. Para tanto, intime-se para apresentar conta.

5. Feito isso, retornem os autos ao arquivo.

2.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2A. VARA DO TRABALHO DE NATAL

Processo Nº ATOrd-0011700-40.2012.5.21.0002
AUTOR RAIMUNDO GURGEL PINHEIRO

FILHO

ADVOGADO ROMERO TAVARES SOUTO
MAIOR(OAB: 1452/RN)

RÉU TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
GURGEL(OAB: 1943/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9e29835

proferido nos autos.
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DESPACHO

Determinei a conclusão.

Peticionou a reclamada (id. 0d1a15c) pelo chamamento do feito à

ordem a fim de que não seja expedida certidão de crédito

previdenciário para que União se habilite no processo recuperando,

por desnecessário, postulando a “concessão de prazo para o

adimplemento do débito previdenciário, uma vez que tal pagamento

será realizado no próprio processo”.

Não trouxe a ré lastro legal ao cancelamento da ordem

fundamentada no despacho de id. 4931448.

Concedo à reclamada, no entanto, o prazo de 30 dias para que

comprove o recolhimento das contribuições sociais.

Inerte, no entanto, cumpra-se o despacho retro.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg

Processo Nº ATOrd-0001271-38.2017.5.21.0002
AUTOR ROBERTA ASSUNCAO TEIXEIRA

ADVOGADO FRANCISCO CLAUDIO MEDEIROS
JUNIOR(OAB: 12623/RN)

RÉU SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC - AR/RN

ADVOGADO PEDRO MARQUES HOMEM DE
SIQUEIRA(OAB: 1466/RN)

PERITO LUIZ ANTONIO MEDEIROS DE
ARAUJO

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBERTA ASSUNCAO TEIXEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 16ed4f4

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

A reclamada apresentou Embargos à Execução (id. 7522174), nos

quais se insurge em face da conta de liquidação homologada pelo

Juízo, ao argumento de que “não foram elaborados com

observância dos l imites impostos pela coisa julgada e

procedimentos comumente adotados para liquidação de sentença

trabalhista, majorando, assim, as parcelas deferidas”. Aduz ser

tempestivo o incidente “porquanto interposto dentro do prazo legal,

iniciado a partir da garantia do juízo, qual seja dia 31/08/2020,

findando em 07/09/2020, sendo feriado nacional prorrogado para

dia 08/09/2020”. Garantido o feito (id. 35fe482).

Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre o

incidente no prazo de lei.

Após, conclusos para decisão.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg

Processo Nº ATSum-0000887-07.2019.5.21.0002
AUTOR FLAVIANA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU C & C RESTAURANTE LTDA

ADVOGADO CARLOS GUEDES PINHEIRO(OAB:
11297/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - C & C RESTAURANTE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5c7cb64

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei o desarquivamento dos autos para análise de petição

apresentada pela parte autora.

Aduz a reclamante que a reclamada se limitou “a efetuar apenas o

pagamento da primeira parcela, restando em aberto a segunda

parcela, no valor de R$1.000,00 e a terceira parcela no valor de

R$1.400,00”, acrescendo que não denunciou a inadimplência de

imediato “em função da situação de pandemia, vinham aguardando

o cumprimento do acordo, de modo voluntário,quando do retorno

das atividades da demandada, o que até o presente momento não

ocorreu”.

Intime-se, pois, a reclamada para que comprove no prazo de 48
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horas o pagamento integral das parcelas avençadas no Termo de

Acordo de id. 4eabca6, sob pena de execução forçada do crédito

remanescente acrescido da multa pactuada.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg

Processo Nº ATOrd-0000628-12.2019.5.21.0002
AUTOR ITALO MATHEUS ALMEIDA

GRANGEIRO

ADVOGADO ALCIONE SOARES DA COSTA(OAB:
11590/RN)

RÉU ISABEL CRISTINA MACEDO DE
AQUINO EIRELI

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

TESTEMUNHA BRUNO LUIZ PAIVA PIMENTA DE
MELO

TESTEMUNHA EVERTON ABDIAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - ITALO MATHEUS ALMEIDA GRANGEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8ca7d78

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Determinei a conclusão.

2. A parte autora apresentou petição contendo rol de testemunhas

com os respectivos endereços de e-mail (ID 10a883d).

3. Ocorre que, conforme despacho de ID 1cf60b7, a audiência foi

agendada para 14/10/2020, às 9:30h, na modalidade presencial,

cabendo ao advogado da parte informar às testemunhas sobre o

dia, a hora e o local da audiência designada, sendo dispensada a

intimação do Juízo, nos termos do art. 455, do CPC.

4. Dê-se ciência.

5. Aguarde-se a audiência.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Anne de Carvalho Cavalcanti

Juíza do Trabalho

LCM

Processo Nº ATSum-0000887-07.2019.5.21.0002
AUTOR FLAVIANA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU C & C RESTAURANTE LTDA

ADVOGADO CARLOS GUEDES PINHEIRO(OAB:
11297/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FLAVIANA FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5c7cb64

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei o desarquivamento dos autos para análise de petição

apresentada pela parte autora.

Aduz a reclamante que a reclamada se limitou “a efetuar apenas o

pagamento da primeira parcela, restando em aberto a segunda

parcela, no valor de R$1.000,00 e a terceira parcela no valor de

R$1.400,00”, acrescendo que não denunciou a inadimplência de

imediato “em função da situação de pandemia, vinham aguardando

o cumprimento do acordo, de modo voluntário,quando do retorno

das atividades da demandada, o que até o presente momento não

ocorreu”.

Intime-se, pois, a reclamada para que comprove no prazo de 48

horas o pagamento integral das parcelas avençadas no Termo de

Acordo de id. 4eabca6, sob pena de execução forçada do crédito

remanescente acrescido da multa pactuada.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg

Processo Nº ATOrd-0001495-73.2017.5.21.0002
AUTOR MAURICIO ANDRADE DE FARIAS

ADVOGADO DILMA PESSOA DA SILVA(OAB:
1777/RN)

ADVOGADO GEYSON BEZERRA ALVES(OAB:
12123/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - MAURICIO ANDRADE DE FARIAS

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 85
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 51ff477

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

A parte autora informou os seus dados bancários e de seu

advogado para pagamento de seu crédito com retenção a título de

honorários advocatícios contratuais de 25%.

Contrato de honorários juntado sob o id. f22bd8e com estipulação

no percentual acima indicado.

Defiro a retenção dos honorários contratuais advocatícios, na forma

do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 (EOAB), entretanto, no

percentual praticado pelo Juízo de 20%, eis não obsta a eficácia de

avenças contratuais entre os referidos contratantes.

Cumpra-se o despacho retro, expedindo-se o competente ofício

requisitório de RPV, com as cautelas de praxe.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg

Processo Nº ATOrd-0000628-12.2019.5.21.0002
AUTOR ITALO MATHEUS ALMEIDA

GRANGEIRO

ADVOGADO ALCIONE SOARES DA COSTA(OAB:
11590/RN)

RÉU ISABEL CRISTINA MACEDO DE
AQUINO EIRELI

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

TESTEMUNHA BRUNO LUIZ PAIVA PIMENTA DE
MELO

TESTEMUNHA EVERTON ABDIAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - ISABEL CRISTINA MACEDO DE AQUINO EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8ca7d78

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Determinei a conclusão.

2. A parte autora apresentou petição contendo rol de testemunhas

com os respectivos endereços de e-mail (ID 10a883d).

3. Ocorre que, conforme despacho de ID 1cf60b7, a audiência foi

agendada para 14/10/2020, às 9:30h, na modalidade presencial,

cabendo ao advogado da parte informar às testemunhas sobre o

dia, a hora e o local da audiência designada, sendo dispensada a

intimação do Juízo, nos termos do art. 455, do CPC.

4. Dê-se ciência.

5. Aguarde-se a audiência.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Anne de Carvalho Cavalcanti

Juíza do Trabalho

LCM

Processo Nº ExProvAS-0000343-82.2020.5.21.0002
EXEQUENTE ARIBERGE GONCALVES DA CRUZ

ADVOGADO PALOMA KARLA ALVES DE
ALBUQUERQUE(OAB: 14956/RN)

ADVOGADO HUGO DELEON FREITAS DE
LIMA(OAB: 9771/RN)

EXECUTADO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

EXECUTADO BARROS & BARROS RENT A CAR
LTDA - ME

ADVOGADO VITOR DE GOIS RIBEIRO
DANTAS(OAB: 10297/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BARROS & BARROS RENT A CAR LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f319cdd

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Determinei a conclusão.

2. Peticionou a reclamada (id. c42a61e) para se manifestar sobre os

pontos de vícios apontados pelo Juízo sobre a proposta de acordo

extrajudicial submetida à exame.

3. Alega, quanto aos honorários sucumbenciais, que o Acórdão

majorou esta verba e que “foram devidamente destacados na

proposta […] que não vêem outra forma de se pagar tais honorários,
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a não ser por meio de retenção, já que o valor total está

devidamente depositado em conta judicial”. Acerca do FGTS,

acresce que “não há razões para se determinar que o pagamento

de “diferenças ou reflexos do FGTS” sejam feitos por meio da

SEFIP, pois esse procedimento somente dificultará o Acordo”.

Requer que “o Juízo analise as questões do Acordo de forma mais

maleável” e a homologação do título extrajudicial.

3-A. No que se refere à cognição quanto ao acórdão, de fato houve

lapso Juízo em não observar sua juntada aos autos (fls. 81 e ss. do

PDF).

4. Não obstante o entendimento da reclamada, a parte não

compreendeu nem a distinção entre honorários sucumbenciais e

contratuais devidas à advogado, considerando que seu pagamento

se faz, em princípio, de forma autônoma e não por retenção,

respectivamente, posto se tratar de institutos cuja natureza não se

confunde.

5. Em que pese tal quadro, e reavaliando a situação do processo,

assento que essa questão pode ser trânsito, tal como proposta, de

modo a por fim ao litígio, diante do atual quadro de atividade

extraordinária do Judiciário, que dificulta a realização de atos

presenciais.

6. Quanto ao FGTS, é preciso reiterar que o recolhimento fundiário

é imposição legal a ser efetuada em conta vinculada do trabalhador,

não havendo que se falar em maleabilidade quando existem normas

de comunicação de valores à Previdência Social a partir dos

depósitos do FGTS e incidências administrativas e previsão de

penalidade pecuniária sobre a verba para credor diverso, a exemplo

do que dispõem os artigos 5º, § 9º, e 22, da Lei nº. 8.036/1990.

7. No caso presente, o dever deste Juízo é apontar que há prejuízos

à qualidade de informações ao trabalhador quanto não feito o

recolhimento, mesmo de diferenças. Contudo, tendo em conta que

esse aspecto se mostra, no panorama das verbas deferidas, de

baixa expressão nominal, concluo ser possível, em caráter

excepcional, também acolher a solução proposta.

8. Com base nesses argumentos, reconsidero o despacho de fls.

205-6 para homologar o acordo proposto.

9. Dê-se ciência, com urgência, à superior instância, oficiando-se ao

Exmº Relator do recurso, para que tome conhecimento da

transação, por meio de malote digital.

10. Em seguida, conclusos os autos para providências de

pagamento e trâmites finais.

11. Intimem-se.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg/lac

Processo Nº ExProvAS-0000343-82.2020.5.21.0002
EXEQUENTE ARIBERGE GONCALVES DA CRUZ

ADVOGADO PALOMA KARLA ALVES DE
ALBUQUERQUE(OAB: 14956/RN)

ADVOGADO HUGO DELEON FREITAS DE
LIMA(OAB: 9771/RN)

EXECUTADO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

EXECUTADO BARROS & BARROS RENT A CAR
LTDA - ME

ADVOGADO VITOR DE GOIS RIBEIRO
DANTAS(OAB: 10297/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ARIBERGE GONCALVES DA CRUZ

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f319cdd

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Determinei a conclusão.

2. Peticionou a reclamada (id. c42a61e) para se manifestar sobre os

pontos de vícios apontados pelo Juízo sobre a proposta de acordo

extrajudicial submetida à exame.

3. Alega, quanto aos honorários sucumbenciais, que o Acórdão

majorou esta verba e que “foram devidamente destacados na

proposta […] que não vêem outra forma de se pagar tais honorários,

a não ser por meio de retenção, já que o valor total está

devidamente depositado em conta judicial”. Acerca do FGTS,

acresce que “não há razões para se determinar que o pagamento

de “diferenças ou reflexos do FGTS” sejam feitos por meio da

SEFIP, pois esse procedimento somente dificultará o Acordo”.

Requer que “o Juízo analise as questões do Acordo de forma mais

maleável” e a homologação do título extrajudicial.

3-A. No que se refere à cognição quanto ao acórdão, de fato houve

lapso Juízo em não observar sua juntada aos autos (fls. 81 e ss. do

PDF).

4. Não obstante o entendimento da reclamada, a parte não

compreendeu nem a distinção entre honorários sucumbenciais e

contratuais devidas à advogado, considerando que seu pagamento

se faz, em princípio, de forma autônoma e não por retenção,

respectivamente, posto se tratar de institutos cuja natureza não se
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confunde.

5. Em que pese tal quadro, e reavaliando a situação do processo,

assento que essa questão pode ser trânsito, tal como proposta, de

modo a por fim ao litígio, diante do atual quadro de atividade

extraordinária do Judiciário, que dificulta a realização de atos

presenciais.

6. Quanto ao FGTS, é preciso reiterar que o recolhimento fundiário

é imposição legal a ser efetuada em conta vinculada do trabalhador,

não havendo que se falar em maleabilidade quando existem normas

de comunicação de valores à Previdência Social a partir dos

depósitos do FGTS e incidências administrativas e previsão de

penalidade pecuniária sobre a verba para credor diverso, a exemplo

do que dispõem os artigos 5º, § 9º, e 22, da Lei nº. 8.036/1990.

7. No caso presente, o dever deste Juízo é apontar que há prejuízos

à qualidade de informações ao trabalhador quanto não feito o

recolhimento, mesmo de diferenças. Contudo, tendo em conta que

esse aspecto se mostra, no panorama das verbas deferidas, de

baixa expressão nominal, concluo ser possível, em caráter

excepcional, também acolher a solução proposta.

8. Com base nesses argumentos, reconsidero o despacho de fls.

205-6 para homologar o acordo proposto.

9. Dê-se ciência, com urgência, à superior instância, oficiando-se ao

Exmº Relator do recurso, para que tome conhecimento da

transação, por meio de malote digital.

10. Em seguida, conclusos os autos para providências de

pagamento e trâmites finais.

11. Intimem-se.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

JUIZ TITULAR DA 2ª. VARA DO TRABALHO DE NATAL

fg/lac

Processo Nº ATSum-0000110-85.2020.5.21.0002
AUTOR MARIA DE JESUS RIBEIRO SOARES

ADVOGADO SANDRA CASSIANO DO
NASCIMENTO(OAB: 10448/RN)

ADVOGADO ANA CRISTINA MEIRELES
NUNES(OAB: 10560/RN)

RÉU RP NASTO REPRESENTACOES
LTDA - ME

RÉU UNIÃO FEDERAL (AGU)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DE JESUS RIBEIRO SOARES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2f81208

proferida nos autos.

SENTENÇA

1. Determinei a conclusão.

2. Trata-se de feito que tramita sob o rito sumaríssimo,

estabelecendo o art. 852-B que:

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento

sumaríssimo:

I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor

correspondente;

II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta

indicação do nome e endereço do reclamado;

III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de

quinze dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial,

se necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de

Conciliação e Julgamento.

§ 1º O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I

e II deste artigo importará no arquivamento da reclamação e

condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa.

(grifei)

3. Consta dos autos certidão exarada pela Secretaria deste Juízo,

#id:2cad695 , dando notícia de que a notificação inicial remetida à

parte reclamada restou infrutífera, tendo retornado sob a rubrica

"mudou-se".

4. Nesse contexto, e tendo em vista o disposto no art. 852-B, § 1º,

da CLT, determino o arquivamento da reclamatória.

5. Custas pela parte autora, calculadas pelo sistema, ficando

dispensado o recolhimento, em razão do requerimento dos

benefícios da Justiça Gratuita, que defiro.

6. Intime-se a parte autora.

7. Após decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos.

Natal, 09 de setembro de 2020.

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

JUÍZA DO TRABALHO

JPF

Processo Nº ATOrd-0000134-16.2020.5.21.0002
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AUTOR FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO CICERO DIMAS DE MESQUITA(OAB:
12841/RN)

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

RÉU EGLICIO E ANA COMERCIAL DE
GAS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EGLICIO E ANA COMERCIAL DE GAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID dab8bec

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Determinei a conclusão.

2. Considerando que as partes não possuem condições para

participação em audiência de instrução telepresencial, bem como

que não há interesse em conciliar, determino a designação de

audiência de instrução presencial, a ser realizada na sala de

audiências da 2ª Vara do Trabalho de Natal/RN.

Aguarde-se a designação de pauta presencial, a ser organizada

pela ordem cronológica de autuação dos processos, quando as

partes então serão intimadas para participação em audiência

presencial, com a obrigação de adotar medidas de prevenção a fim

de evitar o contágio pelo COVID-19, como uso de máscara, álcool

gel e distanciamento social.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Anne de Carvalho Cavalcanti

Juíza do Trabalho

LCM

Processo Nº ATSum-0000978-97.2019.5.21.0002
AUTOR PATRICIA ACARIA CIPRIANO DA

SILVA

ADVOGADO GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE
SOUZA(OAB: 8952/RN)

RÉU JUNIOR GILBERTO SOTTILI

ADVOGADO TULIO GOMES CASCARDO(OAB:
25454-D/PE)

RÉU PRIME SPORT FITNESS LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - JUNIOR GILBERTO SOTTILI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0a03a05

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que o autor, principal interessado na celeridade

processual, reitera que não tem condições de participar de

audiência virtual, cancelo a designação de tal ato.

Aguarde-se a designação de pauta presencial, a ser organizada

pela ordem cronológica de autuação dos processos, quando as

partes então serão intimadas para participação em audiência

presencial, com a obrigação de adotar medidas de prevenção a fim

de evitar o contágio pelo COVID-19, como uso de máscara, álcool

gel e distanciamento social.

Processo Nº ATSum-0000978-97.2019.5.21.0002
AUTOR PATRICIA ACARIA CIPRIANO DA

SILVA

ADVOGADO GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE
SOUZA(OAB: 8952/RN)

RÉU JUNIOR GILBERTO SOTTILI

ADVOGADO TULIO GOMES CASCARDO(OAB:
25454-D/PE)

RÉU PRIME SPORT FITNESS LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - PATRICIA ACARIA CIPRIANO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0a03a05

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que o autor, principal interessado na celeridade

processual, reitera que não tem condições de participar de

audiência virtual, cancelo a designação de tal ato.

Aguarde-se a designação de pauta presencial, a ser organizada

pela ordem cronológica de autuação dos processos, quando as

partes então serão intimadas para participação em audiência

presencial, com a obrigação de adotar medidas de prevenção a fim

de evitar o contágio pelo COVID-19, como uso de máscara, álcool

gel e distanciamento social.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 89
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Processo Nº ATOrd-0000134-16.2020.5.21.0002
AUTOR FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO CICERO DIMAS DE MESQUITA(OAB:
12841/RN)

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

RÉU EGLICIO E ANA COMERCIAL DE
GAS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO FLAVIO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID dab8bec

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Determinei a conclusão.

2. Considerando que as partes não possuem condições para

participação em audiência de instrução telepresencial, bem como

que não há interesse em conciliar, determino a designação de

audiência de instrução presencial, a ser realizada na sala de

audiências da 2ª Vara do Trabalho de Natal/RN.

Aguarde-se a designação de pauta presencial, a ser organizada

pela ordem cronológica de autuação dos processos, quando as

partes então serão intimadas para participação em audiência

presencial, com a obrigação de adotar medidas de prevenção a fim

de evitar o contágio pelo COVID-19, como uso de máscara, álcool

gel e distanciamento social.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Anne de Carvalho Cavalcanti

Juíza do Trabalho

LCM

Processo Nº ATOrd-0155100-49.2011.5.21.0002
AUTOR ROMILDO AMARAL DE ARAUJO

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU FUNDACAO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO JESEBEL LORENA BATISTA
OLIVEIRA DA SILVA(OAB: 12415/RN)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

RÉU TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
GURGEL(OAB: 1943/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROMILDO AMARAL DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Para indicação de conta bancária dos exequentes NEIDE MARIA

PEREIRA PINTO FONSECA e SAULO MARTINS DE SOUZA.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JULIANA PEREIRA FULCO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000190-49.2020.5.21.0002
AUTOR AVAILDO DE OLIVEIRA GOMES

ADVOGADO FRANCISCO GILBERTO SILVEIRA
DE QUEIROZ(OAB: 11963/RN)

RÉU ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS
PETROLEO LTDA

ADVOGADO RODRIGO DE OLIVEIRA
GOMES(OAB: 15919/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AVAILDO DE OLIVEIRA GOMES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

ÀS PARTES PARA FICAREM CIENTES DA ANTECIPAÇÃO NO

HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DO DIA 11/09/2020 PARA ÀS 9h00min.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO ROCHA DA SILVA

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000190-49.2020.5.21.0002
AUTOR AVAILDO DE OLIVEIRA GOMES

ADVOGADO FRANCISCO GILBERTO SILVEIRA
DE QUEIROZ(OAB: 11963/RN)

RÉU ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS
PETROLEO LTDA

ADVOGADO RODRIGO DE OLIVEIRA
GOMES(OAB: 15919/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

ÀS PARTES PARA FICAREM CIENTES DA ANTECIPAÇÃO NO

HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DO DIA 11/09/2020 PARA ÀS 9h00min.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCO ANTONIO ROCHA DA SILVA

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000191-05.2018.5.21.0002
AUTOR ROBSON DANTAS DA SILVA

ADVOGADO EDUARDO GURGEL CUNHA(OAB:
4072/RN)

RÉU SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A.

ADVOGADO ROGERIO ANEFALOS
PEREIRA(OAB: 161253/SP)

ADVOGADO PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES
FERRAZ DE CAMARGO(OAB:
180623/SP)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica intimada para proceder ao pagamento de R$ 3.916,29, em

quinze dias, sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

SORAIA LUCIA FARIAS DE OLIVEIRA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0001628-52.2016.5.21.0002
AUTOR JOAO NILSON LIMA DA SILVA

ADVOGADO TERESINHA VALENTE
ARAUJO(OAB: 10538/RN)

RÉU GUARARAPES CONFECCOES S/A

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO RAINNE TRINDADE DE
MIRANDA(OAB: 10291/RN)

ADVOGADO VICTOR HACKRADT DIAS(OAB:
10983/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUARARAPES CONFECCOES S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica intimada para proceder ao pagamento de R$ 7,895,90, em

quinze dias, sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

SORAIA LUCIA FARIAS DE OLIVEIRA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000770-50.2018.5.21.0002
AUTOR ANTONIO COELHO SOBRINHO

ADVOGADO CLAUDIA ROBERTA GONZALEZ
LEMOS DE PAIVA(OAB: 3654/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

RÉU CONSTRUTORA SOLARES LTDA -
EPP

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Para proceder ao pagamento de R$ 6.611,65, em quinze dias, sob

pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

SORAIA LUCIA FARIAS DE OLIVEIRA

Diretor de Secretaria
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3ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Edital

Processo Nº ATOrd-0110700-10.2012.5.21.0003
AUTOR FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA

RODRIGUES

ADVOGADO JIMMY CARVALHO PIRES DE
MEDEIROS(OAB: 7220/RN)

RÉU DAVID MARTINS GABARRON FILHO

RÉU ELINEIDE MARIA DIONIZIO

RÉU EMPRESA DE DEFESA E
VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

RÉU MARE CIMENTO LTDA

ADVOGADO ALVARO VAN DER LEY LIMA
NETO(OAB: 15657/PE)

RÉU GABARRON SERVICOS,
INVESTIGACOES E
ASSESSORAMENTO EM
SEGURANCA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - GABARRON SERVICOS, INVESTIGACOES E
ASSESSORAMENTO EM SEGURANCA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE SENTENÇA

A Exma. DERLIANE REGO TAPAJOS, Juíza do Trabalho, no uso

de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos virem ou

tomarem conhecimento do presente EDITAL, para assegurar maior

publicidade, com prazo de oito (08) dias, a partir da publicação no

Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, extraído da reclamação

t r a b a l h i s t a  a c i m a  d i s c r i m i n a d a ,  f i c a  I N T I M A D O  o

RECLAMADOGABARRON SERVICOS, INVESTIGACOES E

ASSESSORAMENTO EM SEGURANCA, atualmente em local

incerto e não sabido, para, querendo, apresentar contrarrazões, no

prazo legal, juntando as peças que considerar necessárias;

E para que chegue ao conhecimento da parte interessada, foi o

presente EDITAL, dado e passado nesta cidade de Natal/RN, aos

08 dias de setembro de 2020, que será publicado no Diário

Eletrônico da Justiça do Trabalho.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

Magistrado

Notificação

Processo Nº ATSum-0000869-17.2018.5.21.0003
AUTOR CAMILA PINHEIRO DE ARAUJO

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU FAIF'S MARICULTURA LTDA

ADVOGADO CESAR AUGUSTO MEDEIROS
FERNANDES DE MACEDO(OAB:
9595/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FAIF'S MARICULTURA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Por meio desta, fica a reclamada intimada para informar seus dados

bancários, para efeito de confecção de alvará em seu benefício.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

SIMARONE RODRIGUES DE MEDEIROS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0001088-98.2016.5.21.0003
AUTOR JOSILENE ORIVANIA DO CARMO

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RÉU GENISE MOREIRA ROCHA

ADVOGADO BRUNA POLIANA DE FREITAS
LIMA(OAB: 14658/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GENISE MOREIRA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: GENISE MOREIRA ROCHA

 Fica o executado, por intermédio de seu advogado, intimado para

tomar ciência acerca da efetivação do bloqueio judicial, ocorrido

junto à instituição financeira, no valor de R$348,19, em desfavor do

executado/sócios, que ora se encontra à disposição deste juízo,

oportunidade em que deverá requerer o que entender de direito, no

prazo legal.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

SIMARONE RODRIGUES DE MEDEIROS

Servidor
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Processo Nº ATSum-0001733-26.2016.5.21.0003
AUTOR JOAO DE DEUS MARQUES PEREIRA

ADVOGADO MAGNA COSME GONCALVES(OAB:
7095/RN)

RÉU ALEX DA SILVA PEREIRA

ADVOGADO FELIPE GUSTAVO LEITE(OAB:
3839/RN)

RÉU ALEX DA SILVA PEREIRA
09924271424

ADVOGADO FELIPE GUSTAVO LEITE(OAB:
3839/RN)

RÉU ANA CRISTINA MARQUES DE
SOUZA

ADVOGADO FELIPE GUSTAVO LEITE(OAB:
3839/RN)

RÉU AC COMERCIO DE PECAS LTDA

ADVOGADO FELIPE GUSTAVO LEITE(OAB:
3839/RN)

RÉU FRANCISCO DE ASSIS TORRES

ADVOGADO FELIPE GUSTAVO LEITE(OAB:
3839/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEX DA SILVA PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: ALEX DA SILVA PEREIRA

Fica V. Sª. intimado para informar os dados bancários para fins de

devolução de valor bloqueado

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ANNE CHRISTINE LEITE SIQUEIRA FERNANDES

Servidor

Processo Nº ATSum-0001589-18.2017.5.21.0003
AUTOR CAIO VICTOR PIMENTEL TAVARES

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

RÉU CERAMICA NOVO RUMO LTDA

RÉU IND E COM POTIGUAR LTDA - EPP

RÉU A NOVA MADEREIRA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

RÉU CID GONCALVES PACHECO

RÉU CID GONÇALVES PACHECO
(POUSADA PARAÍSO DA
ESPERANÇA)

RÉU CID GONCALVES PACHECO

RÉU CID GONCALVES PACHECO FILHO

RÉU CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
PNEUS LTDA

RÉU LOJA DO CONSTRUTOR LTDA

TESTEMUNHA DEBSON PEREIRA SANTIAGO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAIO VICTOR PIMENTEL TAVARES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica o reclamante intimado para fornecer, no prazo de 10 dias, o

endereço atualizado do executado.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

SERGIO ROBERTO DE ARAUJO FRAIMAN

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0001344-23.2016.5.21.0009
AUTOR JOSE LUCIANO DA SILVA

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE LUCIANO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

DESTINATÁRIO: JOSÉ LUCIANO DA SILVA

Por meio desta, fica o DESTINATÁRIO intimado para tomar ciência

dos cálculos de liquidação elaborados pela Contadoria do Juízo (Id

b2360ae), devendo oferecer impugnação fundamentada com a

indicação dos itens e valores objeto da discordância, no prazo de

(8) oito dias, bem como para requerer o que mais entender de

direito, sob pena de preclusão.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

JANAINA LOPES SANTA CRUZ

Servidor

Processo Nº ATSum-0000344-44.2020.5.21.0042
AUTOR AGUINALDO FEIJO DE MELO FILHO

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 93
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES
BOAZ(OAB: 9348/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

DESTINATÁRIO: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

HOSPITALARES - EBSERH

Por meio desta, fica o DESTINATÁRIO intimado para, querendo,

apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela parte

autora, no prazo de 8 (oito) dias.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

JANAINA LOPES SANTA CRUZ

Servidor

Processo Nº ATSum-0000909-62.2019.5.21.0003
AUTOR GERALDO DA SILVA CARNEIRO

ADVOGADO VICTOR RODRIGUES
FERNANDES(OAB: 8902/RN)

ADVOGADO RENATO AZEVEDO DE
MIRANDA(OAB: 11399/RN)

ADVOGADO GREGORY GENTILI(OAB: 12210/RN)

RÉU VIACAO NORDESTE LTDA

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

PERITO RUBENS SCARDIGLI VIGANO

Intimado(s)/Citado(s):

  - GERALDO DA SILVA CARNEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 942b2eb

proferida nos autos.

DECISÃO

Homologo os cálculos de liquidação elaborados pela contadoria do

Juízo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Oficie-se a CAEx solicitando a habilitação do crédito estampado na

planilha homologada (ID 1915402) nos autos do processo piloto nº

91000-05.2013.5.21.0006.

Por medida de economia processual e celeridade, atribuo à

presente decisão força de OFÍCIO.

Confirmada a habilitação, os autos devem ser arquivados com os

lançamentos de praxe.

Natal, 03 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000348-72.2018.5.21.0003
AUTOR NILTON ADOLFO DO NASCIMENTO

ADVOGADO LUCIANO BORGES DA SILVA(OAB:
11680/RN)

ADVOGADO MARCOS ROBERTO XAVIER
SANCHES(OAB: 14214/RN)

RÉU URBANA COMPANHIA DE
SERVICOS URBANOS DE NATAL

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - NILTON ADOLFO DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID eb2ad9a

proferido nos autos.

Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, arquivem-se os

autos.

Processo Nº ATSum-0000909-62.2019.5.21.0003
AUTOR GERALDO DA SILVA CARNEIRO

ADVOGADO VICTOR RODRIGUES
FERNANDES(OAB: 8902/RN)

ADVOGADO RENATO AZEVEDO DE
MIRANDA(OAB: 11399/RN)

ADVOGADO GREGORY GENTILI(OAB: 12210/RN)

RÉU VIACAO NORDESTE LTDA

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

PERITO RUBENS SCARDIGLI VIGANO

Intimado(s)/Citado(s):

  - VIACAO NORDESTE LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 942b2eb

proferida nos autos.

DECISÃO

Homologo os cálculos de liquidação elaborados pela contadoria do

Juízo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Oficie-se a CAEx solicitando a habilitação do crédito estampado na

planilha homologada (ID 1915402) nos autos do processo piloto nº

91000-05.2013.5.21.0006.

Por medida de economia processual e celeridade, atribuo à

presente decisão força de OFÍCIO.

Confirmada a habilitação, os autos devem ser arquivados com os

lançamentos de praxe.

Natal, 03 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000579-41.2014.5.21.0003
AUTOR DANIEL PONTES DE LIMA

ADVOGADO IVANA SOARES BARROS(OAB:
8301/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL-NDS

ADVOGADO JOSE WILSON DE ASSIS(OAB:
9992/RN)

ADVOGADO DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE
FRANCA(OAB: 11714/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0957a40

proferido nos autos.

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO:

#{processo.comunicacaoProcessual.nomeDestinatario}

Tendo em vista o silêncio da reclamada, libere-se o crédito do

reclamante, intimando-o para informar os seus dados bancários (e

os de seu advogado) para fins de confecção de alvará eletrônico.

Processo Nº ATOrd-0000579-41.2014.5.21.0003
AUTOR DANIEL PONTES DE LIMA

ADVOGADO IVANA SOARES BARROS(OAB:
8301/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL-NDS

ADVOGADO JOSE WILSON DE ASSIS(OAB:
9992/RN)

ADVOGADO DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE
FRANCA(OAB: 11714/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DANIEL PONTES DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0957a40

proferido nos autos.

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO:

#{processo.comunicacaoProcessual.nomeDestinatario}

Tendo em vista o silêncio da reclamada, libere-se o crédito do

reclamante, intimando-o para informar os seus dados bancários (e

os de seu advogado) para fins de confecção de alvará eletrônico.

Processo Nº ATOrd-0000933-90.2019.5.21.0003
AUTOR GETULIO PEREIRA

ADVOGADO THAYNARA CLAUDIA
BENEDITO(OAB: 36420/DF)

RÉU UNIÃO FEDERAL (AGU)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GETULIO PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 57f4f09

proferido nos autos.
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DESPACHO

Defiro o requerido pelo autor na petição de id. c7cd492.

Os valores deverão ser depositados em conta judicial à disposição

deste Juízo junto ao Banco do Brasil.

Após o término do parcelamento, intime-se a União para indicar

conta bancária para transferência dos valores.

Processo Nº ATSum-0000445-43.2016.5.21.0003
AUTOR GIOVANNA KARLA MENDONCA DA

SILVA

ADVOGADO JOSE NIVALDO FERNANDES(OAB:
5967-B/RN)

RÉU LUCIANO ARNALD DE ABRANTES

RÉU LUCIANO A DE ABRANTES - ME

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GIOVANNA KARLA MENDONCA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: GIOVANNA KARLA MENDONÇA DA SILVA

Fica intimado o reclamado, por intermédio de seu patrono, para

indicar no prazo de 5 (cinco) dias os dados bancários de sua

titularidade, com o intuito de facilitar a transferência dos valores

bloqueados, tendo em vista a limitação do atendimento bancário em

decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID-19).

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JAILSON CRUZ DA SILVA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000683-33.2014.5.21.0003
AUTOR FRANCIANE OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO GUILHERME SOARES LEITE
JUNIOR(OAB: 5823/RN)

RÉU AGILDO SERGIO LIMA

ADVOGADO MARINA KALED MOREIRA
COSTA(OAB: 10813/PA)

RÉU MARCELA ADRIANA SILVA LIMA

ADVOGADO MICHELLE CRISTINA CORDEIRO
XAVIER(OAB: 13449-B/PA)

ADVOGADO MARINA KALED MOREIRA
COSTA(OAB: 10813/PA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCIANE OLIVEIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c313423

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a petição id:dff3cdc, ratifico a determinação contida

no despacho id:b4d5be2 para que a reclamada efetue o depósito de

todas as parcelas restantes do acordo diretamente na conta da

reclamante, qual seja: Bradesco (237) CPF 397.947.762-20 , ag

2114-8, c/c 31.044-1.

Intime-se.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000683-33.2014.5.21.0003
AUTOR FRANCIANE OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO GUILHERME SOARES LEITE
JUNIOR(OAB: 5823/RN)

RÉU AGILDO SERGIO LIMA

ADVOGADO MARINA KALED MOREIRA
COSTA(OAB: 10813/PA)

RÉU MARCELA ADRIANA SILVA LIMA

ADVOGADO MICHELLE CRISTINA CORDEIRO
XAVIER(OAB: 13449-B/PA)

ADVOGADO MARINA KALED MOREIRA
COSTA(OAB: 10813/PA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AGILDO SERGIO LIMA

  - MARCELA ADRIANA SILVA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c313423

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a petição id:dff3cdc, ratifico a determinação contida

no despacho id:b4d5be2 para que a reclamada efetue o depósito de
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todas as parcelas restantes do acordo diretamente na conta da

reclamante, qual seja: Bradesco (237) CPF 397.947.762-20 , ag

2114-8, c/c 31.044-1.

Intime-se.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000986-13.2015.5.21.0003
AUTOR MANOEL FERNANDO DA SILVA

SOBRINHO

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

RÉU ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E
PRE-MOLDADOS LTDA

ADVOGADO AGOSTINHO FRANCISCO
ZUCCHI(OAB: 37517/RS)

ADVOGADO FABIO LUIS NICHNIG DOS
SANTOS(OAB: 44442/RS)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL FERNANDO DA SILVA SOBRINHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO

DESTINATÁRIO: MANOEL FERNANDO DA SILVA SOBRINHO

Fica o DESTINATÁRIO intimado, por intermédio de seus

procuradores, para tomar ciência dos cálculos de liquidação

elaborados pela contadoria do Juízo, devendo oferecer impugnação

fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da

discordância, no prazo de oito dias, bem como para requerer o que

mais entender de direito, sob pena de preclusão.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RANIER CARLOS DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000986-13.2015.5.21.0003
AUTOR MANOEL FERNANDO DA SILVA

SOBRINHO

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

RÉU ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E
PRE-MOLDADOS LTDA

ADVOGADO AGOSTINHO FRANCISCO
ZUCCHI(OAB: 37517/RS)

ADVOGADO FABIO LUIS NICHNIG DOS
SANTOS(OAB: 44442/RS)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE-MOLDADOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO

DESTINATÁRIO: ARGAMASSAS SOLOSSANTINI E PRE-

MOLDADOS LTDA

Fica o DESTINATÁRIO intimado, por intermédio de seus

procuradores, para tomar ciência dos cálculos de liquidação

elaborados pela contadoria do Juízo, devendo oferecer impugnação

fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da

discordância, no prazo de oito dias, bem como para requerer o que

mais entender de direito, sob pena de preclusão.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RANIER CARLOS DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATOrd-0001223-81.2014.5.21.0003
AUTOR FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA

ADVOGADO EDVALDO SEBASTIAO BANDEIRA
LEITE(OAB: 2605/RN)

RÉU SANTIN - EQUIPAMENTOS,
TRANSPORTES, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO ANTONIO SERGIO PRATES
FROES(OAB: 378583/SP)

ADVOGADO CARLOS RENATO AMALFI(OAB:
274005/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9adf0dc

proferido nos autos.

DESPACHO

Intime-se a reclamada para, querendo, oferecer impugnação

fundamentada aos cálculos de liquidação de id. 2750dc1, no prazo
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de 08 dias, sob pena de preclusão.

Processo Nº ATOrd-0001223-81.2014.5.21.0003
AUTOR FRANCISCO CANINDE DE OLIVEIRA

ADVOGADO EDVALDO SEBASTIAO BANDEIRA
LEITE(OAB: 2605/RN)

RÉU SANTIN - EQUIPAMENTOS,
TRANSPORTES, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

ADVOGADO ANTONIO SERGIO PRATES
FROES(OAB: 378583/SP)

ADVOGADO CARLOS RENATO AMALFI(OAB:
274005/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SANTIN - EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES, IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9adf0dc

proferido nos autos.

DESPACHO

Intime-se a reclamada para, querendo, oferecer impugnação

fundamentada aos cálculos de liquidação de id. 2750dc1, no prazo

de 08 dias, sob pena de preclusão.

Processo Nº ATSum-0000096-98.2020.5.21.0003
AUTOR EPITACIO VARELA BACURAU

ADVOGADO RODRIGO BEZERRA VARELA
BACURAU(OAB: 6622/RN)

RÉU SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

ADVOGADO DAVIS COELHO EUDES DA
COSTA(OAB: 2915/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EPITACIO VARELA BACURAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: EPITACIO VARELA BACURAU

Fica o reclamante notificado, por intermédio de seu procurador, para

comprovar o recolhimento das custas processuais, no importe de

R$ 485,76, no prazo de 15 dias, sob pena de execução, com a

utilização das ferramentas eletrônicas disponíveis neste Juízo.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RANIER CARLOS DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATOrd-0001383-72.2015.5.21.0003
AUTOR OSAMILDO COUTINHO

ADVOGADO JOAO OLAVO DA SILVA NETO(OAB:
2644/RN)

RÉU RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA
DANTAS

RÉU SOCIEDADE FARMACEUTICA
SANTA FE LTDA

RÉU TRAMPOLIM MEDICAMENTOS
COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
- EPP

RÉU DROGARIA FILADELFIA LTDA - ME

RÉU DROGARIA NOROESTE LTDA - ME

RÉU FARMACIA SANTA FE LTDA - EPP

RÉU DROGARIA MUNDIAL LTDA - ME

RÉU COMERCIO DE SUPLEMENTOS
SANTA FE LTDA

RÉU SF COMERCIO DE SUPLEMENTOS
LTDA - ME

RÉU EMPREENDIMENTO
FARMACEUTICO SANTA FE LTDA

ADVOGADO Cristiane Benedita Berti
Mantoanelli(OAB: 7020-B/RN)

RÉU DROGARIA SANTA FE LTDA

RÉU RUBENS GUILHERME DANTAS

RÉU ROSEMBERG DE OLIVEIRA DANTAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - OSAMILDO COUTINHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5fe654c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a informação do correspondente bancário id:c1fba03,

intime-se o reclamante, por intermédio de seu advogado, para que

informe os dados bancários corretos.

Intime-se o executado para informar os dados bancários para fins

de devolução de saldo sobejante.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)
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DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001383-72.2015.5.21.0003
AUTOR OSAMILDO COUTINHO

ADVOGADO JOAO OLAVO DA SILVA NETO(OAB:
2644/RN)

RÉU RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA
DANTAS

RÉU SOCIEDADE FARMACEUTICA
SANTA FE LTDA

RÉU TRAMPOLIM MEDICAMENTOS
COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA
- EPP

RÉU DROGARIA FILADELFIA LTDA - ME

RÉU DROGARIA NOROESTE LTDA - ME

RÉU FARMACIA SANTA FE LTDA - EPP

RÉU DROGARIA MUNDIAL LTDA - ME

RÉU COMERCIO DE SUPLEMENTOS
SANTA FE LTDA

RÉU SF COMERCIO DE SUPLEMENTOS
LTDA - ME

RÉU EMPREENDIMENTO
FARMACEUTICO SANTA FE LTDA

ADVOGADO Cristiane Benedita Berti
Mantoanelli(OAB: 7020-B/RN)

RÉU DROGARIA SANTA FE LTDA

RÉU RUBENS GUILHERME DANTAS

RÉU ROSEMBERG DE OLIVEIRA DANTAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPREENDIMENTO FARMACEUTICO SANTA FE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5fe654c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a informação do correspondente bancário id:c1fba03,

intime-se o reclamante, por intermédio de seu advogado, para que

informe os dados bancários corretos.

Intime-se o executado para informar os dados bancários para fins

de devolução de saldo sobejante.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001546-52.2015.5.21.0003
AUTOR JOSE FERNANDES DE MACEDO

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

AUTOR FABIO SILVA DE MELO

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

AUTOR CARLOS ALBERTO DE ANDRADE

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

AUTOR MARIA NORMA PAULO

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

AUTOR RENILSON DE GOES XAVIER

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

ADVOGADO MATHEUS DANTAS DA SILVA(OAB:
7951/RN)

ADVOGADO VANESSA MEDEIROS DE OLIVEIRA
LIMA(OAB: 9987/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ALBERTO DE ANDRADE

  - FABIO SILVA DE MELO

  - JOSE FERNANDES DE MACEDO

  - MARIA NORMA PAULO

  - RENILSON DE GOES XAVIER

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0521e45

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Dê-se ciência às partes do Ofício de ID retro.

Natal, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0001515-61.2017.5.21.0003
AUTOR CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO

DE MEDEIROS

ADVOGADO MARCELO ROMEIRO DE CARVALHO
CAMINHA(OAB: 12736/RN)

RÉU DEYVID DENNER NOIA DUARTE

RÉU UNILIMP EMPREENDIMENTOS DE
SERVICOS EIRELI - ME

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: CARLOS ALEXANDRE FIGUEIREDO DE

MEDEIROS

 Fica a parte autora, por intermédio de seu advogado, intimado

para no prazo de10 (dez) dias, apresentar meios eficazes para o

prosseguimento da presente execução;

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JAILSON CRUZ DA SILVA

Servidor

Processo Nº ATSum-0000857-71.2016.5.21.0003
AUTOR TIAGO ARAUJO SILVA

ADVOGADO MAGNA COSME GONCALVES(OAB:
7095/RN)

RÉU SKY

ADVOGADO EMERSON LUIZ MAZZINI(OAB:
125933/RJ)

RÉU TELEPERFORMANCE CRM S.A.

ADVOGADO JAIR TAVARES DA SILVA(OAB:
46688/SP)

ADVOGADO PAULO EDUARDO PINHEIRO
TEIXEIRA(OAB: 1549/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TIAGO ARAUJO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cb53501

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que a liberação do depósito recursal não foi suficiente

para quitar o processo, intime-se a reclamada para comprovar o

pagamento do saldo remanescente calculado na planilha

id:4f01b39, no prazo de 5 dias.

Intime-se a advogada cadastrada no processo para que informe

seus dados bancários a fim de viabilizar a retenção de honorários,

haja vista a renúncia do mandato pela advogada TEREZA AMÉLIA

COSTA MEDEIROS DE OLIVEIRA, cujos dados bancários foram

informados anteriormente.

Natal, 04 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000857-71.2016.5.21.0003
AUTOR TIAGO ARAUJO SILVA

ADVOGADO MAGNA COSME GONCALVES(OAB:
7095/RN)

RÉU SKY

ADVOGADO EMERSON LUIZ MAZZINI(OAB:
125933/RJ)

RÉU TELEPERFORMANCE CRM S.A.

ADVOGADO JAIR TAVARES DA SILVA(OAB:
46688/SP)

ADVOGADO PAULO EDUARDO PINHEIRO
TEIXEIRA(OAB: 1549/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SKY

  - TELEPERFORMANCE CRM S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cb53501

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que a liberação do depósito recursal não foi suficiente

para quitar o processo, intime-se a reclamada para comprovar o

pagamento do saldo remanescente calculado na planilha

id:4f01b39, no prazo de 5 dias.

Intime-se a advogada cadastrada no processo para que informe

seus dados bancários a fim de viabilizar a retenção de honorários,

haja vista a renúncia do mandato pela advogada TEREZA AMÉLIA

COSTA MEDEIROS DE OLIVEIRA, cujos dados bancários foram

informados anteriormente.

Natal, 04 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000891-46.2016.5.21.0003
AUTOR EXPEDITO JOSE BARBOSA

ADVOGADO EDUARDO CEZAR CARDOSO
LOPES(OAB: 7005-B/RN)

RÉU CONSTRUTORA PLENO LTDA - ME

RÉU CONSTRUTORA QB LTDA

RÉU VOLT ELETRICIDADE LTDA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 100
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

RÉU CONSTRUTORA QUEIROZ
BARRETO LTDA

RÉU ADOLFO DE SOUZA MELO
EXPRESSO

RÉU ANDRE LEVI DE OLIVEIRA

RÉU JOSE BARBOSA BEZERRA

ADVOGADO ADERBAL RODRIGUES DE
SIQUEIRA JUNIOR(OAB: 37832/PE)

RÉU JOSE BARBOSA BEZERRA JUNIOR

ADVOGADO ADERBAL RODRIGUES DE
SIQUEIRA JUNIOR(OAB: 37832/PE)

RÉU RENATO MELO BEZERRA

ADVOGADO ADERBAL RODRIGUES DE
SIQUEIRA JUNIOR(OAB: 37832/PE)

RÉU MAGAZINE LUIZA S/A

ADVOGADO ERIKA CHRISTINE MEDEIROS DE
ARAUJO NOBREGA(OAB: 12387/PB)

ADVOGADO LUCIANA PEDROSA DAS
NEVES(OAB: 9379/PB)

RÉU ADOLFO DE SOUZA MELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE BARBOSA BEZERRA

  - JOSE BARBOSA BEZERRA JUNIOR

  - MAGAZINE LUIZA S/A

  - RENATO MELO BEZERRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8863dcd

proferido nos autos.

DESPACHO

Intime-se o autor para, no prazo de 05 dias, falar sobre a petição de

id. 7b0b125.

Processo Nº ATOrd-0000891-46.2016.5.21.0003
AUTOR EXPEDITO JOSE BARBOSA

ADVOGADO EDUARDO CEZAR CARDOSO
LOPES(OAB: 7005-B/RN)

RÉU CONSTRUTORA PLENO LTDA - ME

RÉU CONSTRUTORA QB LTDA

RÉU VOLT ELETRICIDADE LTDA

RÉU CONSTRUTORA QUEIROZ
BARRETO LTDA

RÉU ADOLFO DE SOUZA MELO
EXPRESSO

RÉU ANDRE LEVI DE OLIVEIRA

RÉU JOSE BARBOSA BEZERRA

ADVOGADO ADERBAL RODRIGUES DE
SIQUEIRA JUNIOR(OAB: 37832/PE)

RÉU JOSE BARBOSA BEZERRA JUNIOR

ADVOGADO ADERBAL RODRIGUES DE
SIQUEIRA JUNIOR(OAB: 37832/PE)

RÉU RENATO MELO BEZERRA

ADVOGADO ADERBAL RODRIGUES DE
SIQUEIRA JUNIOR(OAB: 37832/PE)

RÉU MAGAZINE LUIZA S/A

ADVOGADO ERIKA CHRISTINE MEDEIROS DE
ARAUJO NOBREGA(OAB: 12387/PB)

ADVOGADO LUCIANA PEDROSA DAS
NEVES(OAB: 9379/PB)

RÉU ADOLFO DE SOUZA MELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - EXPEDITO JOSE BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8863dcd

proferido nos autos.

DESPACHO

Intime-se o autor para, no prazo de 05 dias, falar sobre a petição de

id. 7b0b125.

Processo Nº ATOrd-0000947-79.2016.5.21.0003
AUTOR ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA

NASCIMENTO

ADVOGADO ALECIO CESAR SANCHES(OAB:
5685-B/RN)

RÉU GARRA VIGILANCIA LTDA

RÉU UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 15b2483

proferido nos autos.

DESPACHO

A fim de dar cumprimento ao determinado na sentença de ID

baa520c, e considerando as circunstâncias peculiares decorrentes

da pandemia do coronavírus (COVID-19) e com fulcro nos arts. 6º

do ATO GCGJT nº 11/2020 e 4º do ATO TRT21-GP nº 54/2020,

determino a aplicação do rito processual do art. 335 do CPC, no que

tange à apresentação da defesa da litisconsorte (INCRA - União

Federal) e demais procedimentos.

Diante disso, cite-se a litisconsorte para que, no prazo de 30 dias, já

considerando o prazo em dobro, apresente defesa, sob pena de

revelia. Deve a parte, com a defesa, juntar os documentos que

entender necessários e especificar as demais provas que pretende

produzir, sua pertinência e finalidade.

Após, notifique-se o autor para que apresente réplica, no prazo de
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15 dias, e se manifeste sobre os documentos, bem como diga se

pretende produzir provas outras provas, nos termos do art. 350 do

CPC.

Natal, 01 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001128-80.2016.5.21.0003
AUTOR EDUARDO FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO VIVIANA MARILETI MENNA
DIAS(OAB: 3177/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0a78d39

proferido nos autos.

Ante os termos da certidão (id 01a31ea), arquivem-se os autos.

Processo Nº ATOrd-0001128-80.2016.5.21.0003
AUTOR EDUARDO FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO VIVIANA MARILETI MENNA
DIAS(OAB: 3177/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDUARDO FERNANDES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0a78d39

proferido nos autos.

Ante os termos da certidão (id 01a31ea), arquivem-se os autos.

Processo Nº ATOrd-0001323-65.2016.5.21.0003
AUTOR SILVANIA FELIX DO NASCIMENTO

ADVOGADO RAFAEL PAULO AZEVEDO
GOMES(OAB: 10265/RN)

RÉU PAPI PRONTO SOCORRO E CLINICA
INFANTIL DE NATAL LTDA

ADVOGADO THAIANE ALINE CRUZ AQUINO(OAB:
12116/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SILVANIA FELIX DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 386cacd

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Diligencie a Secretaria junto à DINT, a fim de confirmar a habilitação

de crédito do presente feito no processo piloto.

Natal, 04 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001323-65.2016.5.21.0003
AUTOR SILVANIA FELIX DO NASCIMENTO

ADVOGADO RAFAEL PAULO AZEVEDO
GOMES(OAB: 10265/RN)

RÉU PAPI PRONTO SOCORRO E CLINICA
INFANTIL DE NATAL LTDA

ADVOGADO THAIANE ALINE CRUZ AQUINO(OAB:
12116/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PAPI PRONTO SOCORRO E CLINICA INFANTIL DE NATAL
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 386cacd

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.
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Diligencie a Secretaria junto à DINT, a fim de confirmar a habilitação

de crédito do presente feito no processo piloto.

Natal, 04 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000739-61.2017.5.21.0003
AUTOR JOSEFA GENEZIO DA SILVA

ADVOGADO RONEIDE PEREIRA DA SILVA(OAB:
2537/RN)

RÉU ISABEL CRISTINA CARVALHO DE
SOUZA

ADVOGADO HUMBERTO DE MOURA
COCENTINO(OAB: 1403/RN)

RÉU ISABEL CRISTINA CARVALHO DE
SOUZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ISABEL CRISTINA CARVALHO DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 607f01e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o insucesso da utilização da ferramenta Renajud e

sem prejuízo da manutenção do feito junto ao SABB, prossiga-se

com a execução com a pesquisa eletrônica de imóvel.

Natal, 02/09/2020

Processo Nº ATSum-0000739-61.2017.5.21.0003
AUTOR JOSEFA GENEZIO DA SILVA

ADVOGADO RONEIDE PEREIRA DA SILVA(OAB:
2537/RN)

RÉU ISABEL CRISTINA CARVALHO DE
SOUZA

ADVOGADO HUMBERTO DE MOURA
COCENTINO(OAB: 1403/RN)

RÉU ISABEL CRISTINA CARVALHO DE
SOUZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSEFA GENEZIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 607f01e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o insucesso da utilização da ferramenta Renajud e

sem prejuízo da manutenção do feito junto ao SABB, prossiga-se

com a execução com a pesquisa eletrônica de imóvel.

Natal, 02/09/2020

Processo Nº ATSum-0000391-38.2020.5.21.0003
AUTOR RAFAEL FELIX DOS SANTOS

ADVOGADO EDVALDO SEBASTIAO BANDEIRA
LEITE(OAB: 2605/RN)

ADVOGADO RAUL NINO MOREIRA CHAVES(OAB:
15805/RN)

RÉU EDIBRASIL CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO JOSE LEANDRO ALVES(OAB:
13304/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDIBRASIL CONSTRUCOES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0039331

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Indefiro o pleito retro e mantenho a decisão que afirma ter a ré

deixado passar in albis o prazo para defesa.

Intime-se.

Natal, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000884-49.2019.5.21.0003
AUTOR ERIVALDO FRANCISCO DE LIMA

ADVOGADO WESLEY MAXWELLSON
FERNANDES GOMES(OAB:
16325/RN)

ADVOGADO KLEDSON WENDELL DE MEDEIROS
DUARTE(OAB: 16947/RN)

RÉU JULIANA ROCHA VAEZ

RÉU EDNA MARTA R VAEZ

RÉU LEO VAEZ DE ALMEIDA
71546979891

RÉU SERVICOS VAEZ LTDA

RÉU LEO VAEZ DE ALMEIDA
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ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU EDNA MARTA ROCHA VAEZ

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU SERVANA DISTRIBUIDORA DE
REVISTAS LTDA-EPP

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU JULULI COMERCIO DE REVISTAS
LTDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEO VAEZ DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f8987a3

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Aguarde-se resposta ao expediente de ID f57e5fa.

Após a resposta, conclua-se o feito para apreciação da petição de

ID retro.

Natal, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000222-51.2020.5.21.0003
AUTOR CELINA JOSE DA SILVA

ADVOGADO PAULO VICTOR COUTINHO
PEREIRA(OAB: 12061/RN)

RÉU MARIA CRISTINA FIGUEIREDO DIAS
EMERENCIANO

RÉU FRANCISCO CANINDE MENDES
EMERENCIANO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CELINA JOSE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f54d745

proferida nos autos.

Vistos etc.

HOMOLOGO, por seus próprios fundamentos, o acordo extrajudicial

de ID retro para que surta seus jurídicos e legais efeitos, no que

pertine as verbas objeto da lide.

Em caso de não pagamento de alguma parcela, ocorrerá o

vencimento antecipado das demais, sem prejuízo da cláusula penal

fixada no acordo.

A autora tem o prazo de cinco dias após o vencimento de cada

parcela para se insurgir quanto à inadimplência, sob pena de nascer

a presunção relativa quanto ao efetivo pagamento.

Não há condenação em verbas previdenciárias, em face da

natureza indenizatória dos títulos do acordo.

Custas de R$400,00, por parte da reclamada, a serem pagas em

até 15 dias após a última parcela do acordo.

Intimem-se e aguarde-se o cumprimento.

NATAL, 27 de agosto de 2020.

DECIO TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001211-96.2016.5.21.0003
AUTOR CLAUDENIR SIQUEIRA DE MIRANDA

DA SILVA

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU FREE DOME INCORPORACOES
LTDA

RÉU NANCY MARIA FERREIRA VIEIRA
TOPA

RÉU FREEGEST - PARTICIPACOES, LTDA

RÉU HUGO ANDRE ALVES DIAS
MEDEIROS

RÉU FREE ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA.

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLAUDENIR SIQUEIRA DE MIRANDA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1588004

proferido nos autos.

DESPACHO

A desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo

executado já foi realizada, inclusive com a prática de atos de

execução contra os sócios da pessoa jurídica.

Intime-se.

Determino que sejam realizadas diligências junto ao Renajud e a

CNIB; bem como que os executados sejam incluídos no BNDT e

Serasajud.

Diligencie-se junto a SRF, a fim de verificar se os executados têm

IR a restituir. Em caso positivo, faça-se concluso o processo para

decisão.

Processo Nº ATOrd-0001246-22.2017.5.21.0003
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AUTOR MARIA CELIA ALMEIDA DE MELO

ADVOGADO FLAVIANA LETICIA RAMOS
MOREIRA(OAB: 12891-O/MT)

RÉU BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO ANDRE LUIS ANDRADE DE
OLIVEIRA(OAB: 29223/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO BRADESCO S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: BANCO BRADESCO S.A.

Fica V. Sª. intimado, por intermédio de seus procuradores, para

tomar ciência do despacho de id:ed194bb.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RANIER CARLOS DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000541-58.2016.5.21.0003
AUTOR LIDIANE FERNANDES DE

CARVALHO

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU Flávia Freire

ADVOGADO LUIZ CHARLES RODRIGUES
MARQUES(OAB: 11180/RN)

RÉU MARCELO FREIRE DA SILVA

RÉU SILVA & SOUSA LTDA - ME

RÉU FLAVIA SIMONE DE OLIVEIRA
FREIRE

RÉU M F ALIMENTOS E COMERCIO LTDA
- ME

RÉU FREIRE CONSULTORIA E
ALIMENTOS LTDA - EPP

RÉU OLIVEIRA & SILVA ALIMENTOS E
COMERCIO LTDA - ME

RÉU OLIVEIRA & FREIRE ALIMENTOS E
COMERCIO LTDA - ME

RÉU S & S ALIMENTOS E COMERCIO
LTDA - ME

ADVOGADO LUIZ CHARLES RODRIGUES
MARQUES(OAB: 11180/RN)

RÉU GERUSA ALVES DE SOUSA SILVA

RÉU NATHAN SOUSA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - LIDIANE FERNANDES DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b214e67

proferido nos autos.

DESPACHO-PJE

Vistos, etc.

Cumpra-se o r. despacho ID nº e391041.

Processo Nº ATOrd-0000877-96.2015.5.21.0003
AUTOR JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO DIEGO SEVERIANO DA
CUNHA(OAB: 4536/RN)

RÉU VMC AGROPECUARIA LTDA

RÉU EDNIA S OLIVEIRA

RÉU EDNIA SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU ANTONIO CEZARIO NETO

RÉU VALE DAS PALMEIRAS DIST DE BEB
E TRANSP DE CARGAS LTDA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU COSTA NETO & CIA LTDA

RÉU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
TROPICAL LTDA - ME

RÉU TECVALE CONSTRUCOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 901d864

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a executada para comprovar o recolhimento do saldo

remanescente da contribuição previdenciária, no valor de R$

2.391,68 (PIS 12333109450), no prazo de cindo dias, sob pena de

execução.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)
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DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000877-96.2015.5.21.0003
AUTOR JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO DIEGO SEVERIANO DA
CUNHA(OAB: 4536/RN)

RÉU VMC AGROPECUARIA LTDA

RÉU EDNIA S OLIVEIRA

RÉU EDNIA SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU ANTONIO CEZARIO NETO

RÉU VALE DAS PALMEIRAS DIST DE BEB
E TRANSP DE CARGAS LTDA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU COSTA NETO & CIA LTDA

RÉU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
TROPICAL LTDA - ME

RÉU TECVALE CONSTRUCOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDNIA SILVA DE OLIVEIRA

  - VALE DAS PALMEIRAS DIST DE BEB E TRANSP DE
CARGAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 901d864

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a executada para comprovar o recolhimento do saldo

remanescente da contribuição previdenciária, no valor de R$

2.391,68 (PIS 12333109450), no prazo de cindo dias, sob pena de

execução.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000541-58.2016.5.21.0003
AUTOR LIDIANE FERNANDES DE

CARVALHO

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU Flávia Freire

ADVOGADO LUIZ CHARLES RODRIGUES
MARQUES(OAB: 11180/RN)

RÉU MARCELO FREIRE DA SILVA

RÉU SILVA & SOUSA LTDA - ME

RÉU FLAVIA SIMONE DE OLIVEIRA
FREIRE

RÉU M F ALIMENTOS E COMERCIO LTDA
- ME

RÉU FREIRE CONSULTORIA E
ALIMENTOS LTDA - EPP

RÉU OLIVEIRA & SILVA ALIMENTOS E
COMERCIO LTDA - ME

RÉU OLIVEIRA & FREIRE ALIMENTOS E
COMERCIO LTDA - ME

RÉU S & S ALIMENTOS E COMERCIO
LTDA - ME

ADVOGADO LUIZ CHARLES RODRIGUES
MARQUES(OAB: 11180/RN)

RÉU GERUSA ALVES DE SOUSA SILVA

RÉU NATHAN SOUSA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - Flávia Freire

  - S & S ALIMENTOS E COMERCIO LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b214e67

proferido nos autos.

DESPACHO-PJE

Vistos, etc.

Cumpra-se o r. despacho ID nº e391041.

Processo Nº ATSum-0000471-70.2018.5.21.0003
AUTOR MARIA DALVA MARQUES DA SILVA

ADVOGADO VICTOR PALLA DE MEDEIROS
CADETE(OAB: 16134/RN)

ADVOGADO FRANCISCO EDSON CARLOS
RIBEIRO(OAB: 15486/RN)

ADVOGADO IGOR RAPHAEL FERREIRA
SANTOS(OAB: 15844/RN)

RÉU C & S RESTAURANTE LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DALVA MARQUES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: MARIA DALVA MARQUES DA SILVA
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 Fica a parte autora, por intermédio de seu advogado, intimado

para no prazo de10 (dez) dias, apresentar meios eficazes para o

prosseguimento da presente execução

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JAILSON CRUZ DA SILVA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000768-14.2017.5.21.0003
AUTOR WEVERSON PINHEIRO CRUZ

ADVOGADO VERA LUCIA DE SOUZA(OAB:
12168/RN)

RÉU COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO
SAO FRANCISCO

ADVOGADO ELIELSON ALBUQUERQUE
ARAUJO(OAB: 18898-D/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WEVERSON PINHEIRO CRUZ

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 748aea1

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Reitere-se a intimação de ID. ba847e4, especificando os valores

que deverão ser restituídos pelo reclamante e por seu advogado,

respectivamente, devendo a intimação do autor se dar através de

Oficial de Justiça.

Natal, 07 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0001311-17.2017.5.21.0003
AUTOR ROQUILANE DA SILVA BORGES

ADVOGADO DILMA PESSOA DA SILVA(OAB:
1777/RN)

ADVOGADO MARIO ANTONIO TURBINO
MELLO(OAB: 6723/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROQUILANE DA SILVA BORGES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: ROQUILANE DA SILVA BORGES

MANIFESTAR-SE ACERCA DA PLANILHA DE CÁLCULOS

ELABORADA PELA CONTADORIA, NO PRAZO DE 08 (OITO)

DIAS.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JAILSON CRUZ DA SILVA

Servidor

Processo Nº ATSum-0000708-12.2015.5.21.0003
AUTOR CLAUDIA DA SILVA SANTOS

ADVOGADO Daniel Monteiro Dantas(OAB:
10253/RN)

ADVOGADO RENATA LESSA DE ARAUJO(OAB:
12389/RN)

ADVOGADO RAQUEL LESSA DE ARAUJO(OAB:
11380/RN)

RÉU ALDA ALDIRA DE ARAÚJO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLAUDIA DA SILVA SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Por meio desta, fica a reclamante (executada) notificada para

informar seus dados bancários, para confecção de alvará, para

devolução do auxílio emergencial.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

SIMARONE RODRIGUES DE MEDEIROS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000295-23.2020.5.21.0003
AUTOR DAMIANA MARIA DA COSTA

ADVOGADO NADYR GODEIRO TEIXEIRA
CARDOSO(OAB: 14361/RN)

RÉU BRASTURINVEST INVESTIMENTOS
TURISTICOS S/A

ADVOGADO FABIANA GALDINO COTIAS(OAB:
22164/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO
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Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1f69f07

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que a reclamante alega a ocorrência de doença

ocupacional (acidente de trabalho), fato impugnado pelo reclamada,

que defende que a patologia tem natureza degenerativa, há

necessidade de provas robustas a fim de aferir as origens de

patologia, bem como o comprometimento ou não da capacidade

laborativa da obreira. Sendo assim, entendo que tais pontos só

poderão ser analisados criticamente e esclarecidos com o auxílio de

detentores de conhecimento técnico e especializado ocupacional,

resolve o Juízo, com base no disposto no art. 465, do CPC,

constituir o Dr. EUCIMAR PEREIRA GUIMARÃES, perito

regularmente cadastrado junto a este Regional, para apresentar

laudo técnico judicial, no prazo de 30 dias, esclarecendo na ocasião

a extensão dos danos ou da invalidez, bem como explicitando sobre

o nexo causal entre a lesão da reclamante e a conduta do

empregador.

O perito deverá comunicar ao Juízo dia, hora e local da realização

da perícia, bem como da visitação ao ambiente de trabalho, se

viável, devendo a Secretaria notificar as partes, por meio de seus

procuradores, acerca dos respectivos agendamentos.

Deve o senhor Perito ofertar ao Juízo um laudo técnico, devendo

ser observados os requisitos legais incidentes na espécie e ainda

especificar: a) detalhar as condições ergonômicas sob as quais o

trabalho do autor era prestado, bem como aferir o nexo etiológico

entre a lesão e atividade do autor; b) identificar se o empregador

descumpriu normas atinentes à higiene, saúde e segurança do

trabalho; c) esclarecer se as relações interpessoais e o modelo de

organização do trabalho adotados na empresa afetaram as relações

psicossociais a ponto de contribuírem – de algum modo – para a

ocorrência ou o agravamento do dano.

Com o objetivo de reforçar os pontos já expostos, apresenta o Juízo

os seguintes quesitos:

1.A parte autora sofreu acidente do trabalho ou foi acometida por

alguma doença ocupacional ou sequela?

2.Há nexo causal do trabalho com a lesão?

3.O exercício do trabalho atuou como concausa no aparecimento ou

agravamento da doença ou na ocorrência do acidente?

4.Em caso de existência de concausa, qual o percentual de

contribuição do labor da parte reclamante junto à parte reclamada

no aparecimento ou agravamento da doença ou na ocorrência do

acidente?

5.Houve concausa mensurável relativa a fatores extralaborais?

6.A empresa cumpriu todas as normas de segurança e prevenção

indicadas na legislação e outras normas técnicas aplicáveis?

7.A parte autora foi treinada para o exercício da função?

8.A parte autora gozava regularmente de intervalos, repousos e

férias?

9.Algum fator de caráter organizacional pode ter contribuído para o

aparecimento da doença ou para a ocorrência do acidente?

10.No setor de trabalho da parte autora ocorreram casos

semelhantes nos últimos cinco anos?

11.Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença

diagnosticada acarretou na saúde da parte autora, na sua

capacidade de trabalho e na sua vida social?

12.É possível mensurar a eventual capacidade residual de trabalho

da parte autora e a viabilidade do seu aproveitamento no mercado,

dentro de sua área de atuação profissional ou em funções

compatíveis?

13.Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação

da aptidão normal de trabalho?

As partes disporão do prazo de 10 dias para apresentar quesitos e a

indicar de assistentes técnicos, contados da ciência deste

despacho.

Fixo em R$1.500,00 o valor dos honorários periciais que deverão

ser suportados pela parte sucumbente no objeto da mesma.

Ao perito faculta-se solicitar documentos e exames às partes,

realizar entrevistas e tomar depoimentos, sejam dos litigantes ou de

terceiros.

Apresentado o laudo pericial, as partes deverão ser notificadas para

manifestação no prazo comum de cinco dias.

Natal, 03 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000474-54.2020.5.21.0003
AUTOR SEBASTIAO FELIPE DA SILVA

ADVOGADO MAYRIFRAN MIRELLE GOMES
ARAUJO(OAB: 17610/RN)

RÉU LATICINIO SANTA LUZIA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - SEBASTIAO FELIPE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a225a0d

proferido nos autos.
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DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando as circunstâncias peculiares decorrentes da

pandemia do coronavírus (COVID-19) e com fulcro nos arts. 6º do

ATO GCGJT nº 11/2020 e 4º do ATO TRT21-GP nº 54/2020,

determino a aplicação do rito processual do art. 335 do CPC, no que

tange à apresentação da defesa da reclamada e demais

procedimentos.

Diante disso, cite-se a reclamada para que, no prazo de 15 dias,

apresente defesa, sob pena de revelia. Deve a parte, com a defesa,

juntar os documentos que entender necessários e especificar as

demais provas que pretende produzir, sua pertinência e finalidade.

Após, notifique-se o autor para que apresente réplica, em igual

prazo, e se manifeste sobre os documentos, bem como diga se

pretende produzir provas, nos termos do art. 350 do CPC.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATOrd-0001201-18.2017.5.21.0003
AUTOR SEVERINO SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO FABIO BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
10062/RN)

RÉU JOSE FERNANDES DE ABREU

RÉU JOSE FERNANDES DE ABREU - ME

ADVOGADO PRISCILA GUIMARAES DAS
CHAGAS(OAB: 12490/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FERNANDES DE ABREU - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a6c3994

proferida nos autos.

DESPACHO-PJE

Vistos, etc.

Ante a inércia do reclamado, utilize-se o bloqueio judicial para

adimplir parcialmente a presente execução.

Para tanto, expeça-se alvará eletrônico do Banco do Brasil

(SISCONDJ-JT), para fins de recolhimento da previdência social.

Feito isto, renove-se a diligência eletrônica Bacen Jud, para fins de

quitação das custas processuais.

Processo Nº ATOrd-0000295-23.2020.5.21.0003
AUTOR DAMIANA MARIA DA COSTA

ADVOGADO NADYR GODEIRO TEIXEIRA
CARDOSO(OAB: 14361/RN)

RÉU BRASTURINVEST INVESTIMENTOS
TURISTICOS S/A

ADVOGADO FABIANA GALDINO COTIAS(OAB:
22164/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DAMIANA MARIA DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1f69f07

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que a reclamante alega a ocorrência de doença

ocupacional (acidente de trabalho), fato impugnado pelo reclamada,

que defende que a patologia tem natureza degenerativa, há

necessidade de provas robustas a fim de aferir as origens de

patologia, bem como o comprometimento ou não da capacidade

laborativa da obreira. Sendo assim, entendo que tais pontos só

poderão ser analisados criticamente e esclarecidos com o auxílio de

detentores de conhecimento técnico e especializado ocupacional,

resolve o Juízo, com base no disposto no art. 465, do CPC,

constituir o Dr. EUCIMAR PEREIRA GUIMARÃES, perito

regularmente cadastrado junto a este Regional, para apresentar

laudo técnico judicial, no prazo de 30 dias, esclarecendo na ocasião

a extensão dos danos ou da invalidez, bem como explicitando sobre

o nexo causal entre a lesão da reclamante e a conduta do

empregador.

O perito deverá comunicar ao Juízo dia, hora e local da realização

da perícia, bem como da visitação ao ambiente de trabalho, se

viável, devendo a Secretaria notificar as partes, por meio de seus

procuradores, acerca dos respectivos agendamentos.

Deve o senhor Perito ofertar ao Juízo um laudo técnico, devendo

ser observados os requisitos legais incidentes na espécie e ainda

especificar: a) detalhar as condições ergonômicas sob as quais o

trabalho do autor era prestado, bem como aferir o nexo etiológico

entre a lesão e atividade do autor; b) identificar se o empregador

descumpriu normas atinentes à higiene, saúde e segurança do

trabalho; c) esclarecer se as relações interpessoais e o modelo de

organização do trabalho adotados na empresa afetaram as relações

psicossociais a ponto de contribuírem – de algum modo – para a

ocorrência ou o agravamento do dano.

Com o objetivo de reforçar os pontos já expostos, apresenta o Juízo

os seguintes quesitos:
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1.A parte autora sofreu acidente do trabalho ou foi acometida por

alguma doença ocupacional ou sequela?

2.Há nexo causal do trabalho com a lesão?

3.O exercício do trabalho atuou como concausa no aparecimento ou

agravamento da doença ou na ocorrência do acidente?

4.Em caso de existência de concausa, qual o percentual de

contribuição do labor da parte reclamante junto à parte reclamada

no aparecimento ou agravamento da doença ou na ocorrência do

acidente?

5.Houve concausa mensurável relativa a fatores extralaborais?

6.A empresa cumpriu todas as normas de segurança e prevenção

indicadas na legislação e outras normas técnicas aplicáveis?

7.A parte autora foi treinada para o exercício da função?

8.A parte autora gozava regularmente de intervalos, repousos e

férias?

9.Algum fator de caráter organizacional pode ter contribuído para o

aparecimento da doença ou para a ocorrência do acidente?

10.No setor de trabalho da parte autora ocorreram casos

semelhantes nos últimos cinco anos?

11.Quais as alterações e/ou comprometimentos que a doença

diagnosticada acarretou na saúde da parte autora, na sua

capacidade de trabalho e na sua vida social?

12.É possível mensurar a eventual capacidade residual de trabalho

da parte autora e a viabilidade do seu aproveitamento no mercado,

dentro de sua área de atuação profissional ou em funções

compatíveis?

13.Há possibilidade efetiva de reversão do quadro para recuperação

da aptidão normal de trabalho?

As partes disporão do prazo de 10 dias para apresentar quesitos e a

indicar de assistentes técnicos, contados da ciência deste

despacho.

Fixo em R$1.500,00 o valor dos honorários periciais que deverão

ser suportados pela parte sucumbente no objeto da mesma.

Ao perito faculta-se solicitar documentos e exames às partes,

realizar entrevistas e tomar depoimentos, sejam dos litigantes ou de

terceiros.

Apresentado o laudo pericial, as partes deverão ser notificadas para

manifestação no prazo comum de cinco dias.

Natal, 03 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001307-77.2017.5.21.0003
AUTOR SAULO HENRIQUE LEITE DA SILVA

ADVOGADO TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 7040/RN)

RÉU IND. DE MOVEIS TOCQUEVILLE
LTDA - EPP

ADVOGADO AUGUSTO COSTA MARANHAO
VALLE(OAB: 5418/RN)

ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IND. DE MOVEIS TOCQUEVILLE LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f8cd4d7

proferido nos autos.

DECISÃO

Tendo em vista o termo final do parcelamento, julgo extinta a

execução.

Levantem-se os depósitos judiciais e recolha-os em favor da União -

contribuição previdenciária - utilizando o código de recolhimento

1708, PIS 1280132812-1.

Registrem-se os pagamentos e arquive-se.

Processo Nº ATOrd-0001201-18.2017.5.21.0003
AUTOR SEVERINO SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO FABIO BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
10062/RN)

RÉU JOSE FERNANDES DE ABREU

RÉU JOSE FERNANDES DE ABREU - ME

ADVOGADO PRISCILA GUIMARAES DAS
CHAGAS(OAB: 12490/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SEVERINO SANTOS RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a6c3994

proferida nos autos.

DESPACHO-PJE

Vistos, etc.

Ante a inércia do reclamado, utilize-se o bloqueio judicial para

adimplir parcialmente a presente execução.

Para tanto, expeça-se alvará eletrônico do Banco do Brasil
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(SISCONDJ-JT), para fins de recolhimento da previdência social.

Feito isto, renove-se a diligência eletrônica Bacen Jud, para fins de

quitação das custas processuais.

Processo Nº ATOrd-0118700-62.2013.5.21.0003
AUTOR ELIANE GONCALVES DA COSTA

ADVOGADO Adalberto Adriano da Silva(OAB:
9205/RN)

RÉU THIAGO MARCOS LACERDA DE
FRANCA

RÉU MANOEL GRACILIANO DE FRANCA

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL-NDS

ADVOGADO JOSE WILSON DE ASSIS(OAB:
9992/RN)

ADVOGADO DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE
FRANCA(OAB: 11714/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-NDS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4fd5259

proferido nos autos.

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: 44107eb), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Renove-se a intimação para o advogado da reclamante informar os

dados bancários. Inerte, utilize-se a ferramenta CCS para fins de

obtenção de tais informações.

Em seguida, expeça-se alvará eletrônico para quitar o processo.

Natal, 04 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0021300-19.2011.5.21.0003
AUTOR GIDOENN DILMA LUCIANO

FERREIRA

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

RÉU A & G LOCACAO DE MAO DE OBRA
LTDA.

RÉU CETEAD CENTRO EDUCACIONAL
DE TECNOLOGIA EM
ADMINISTRACA

RÉU UNIÃO FEDERAL (AGU)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GIDOENN DILMA LUCIANO FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 41fb01f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a inércia do advogado do reclamante, utilize-se a

ferramenta CCS com o fito de obter os dados bancários para a

expedição do alvará para quitação do processo.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0117300-86.2008.5.21.0003
AUTOR MADALENA FRANCISCA DA COSTA

ADVOGADO SONIA MARIA DE ARAUJO
CORREIA(OAB: 2398/RN)

RÉU JOSINETE FEITOSA FIGUEREDO
MEDEIROS

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU HOTEL PONTA DO MAR LTDA - ME

ADVOGADO ESIO COSTA DA SILVA(OAB:
1677/RN)

RÉU SANDRO FEITOSA FIGUEREDO

Intimado(s)/Citado(s):

  - HOTEL PONTA DO MAR LTDA - ME

  - JOSINETE FEITOSA FIGUEREDO MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 27d1dc7

proferido nos autos.

DESPACHO

Fale a executada JOSINETE FEITOSA FIGUEREDO MEDEIROS

sobre a petição de id. f3e8f46, no prazo de 05 dias.

Processo Nº ATOrd-0118700-62.2013.5.21.0003
AUTOR ELIANE GONCALVES DA COSTA

ADVOGADO Adalberto Adriano da Silva(OAB:
9205/RN)

RÉU THIAGO MARCOS LACERDA DE
FRANCA
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RÉU MANOEL GRACILIANO DE FRANCA

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL-NDS

ADVOGADO JOSE WILSON DE ASSIS(OAB:
9992/RN)

ADVOGADO DANIEL ROUSSEAU LACERDA DE
FRANCA(OAB: 11714/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELIANE GONCALVES DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4fd5259

proferido nos autos.

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: 44107eb), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Renove-se a intimação para o advogado da reclamante informar os

dados bancários. Inerte, utilize-se a ferramenta CCS para fins de

obtenção de tais informações.

Em seguida, expeça-se alvará eletrônico para quitar o processo.

Natal, 04 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0001307-77.2017.5.21.0003
AUTOR SAULO HENRIQUE LEITE DA SILVA

ADVOGADO TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 7040/RN)

RÉU IND. DE MOVEIS TOCQUEVILLE
LTDA - EPP

ADVOGADO AUGUSTO COSTA MARANHAO
VALLE(OAB: 5418/RN)

ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAULO HENRIQUE LEITE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f8cd4d7

proferido nos autos.

DECISÃO

Tendo em vista o termo final do parcelamento, julgo extinta a

execução.

Levantem-se os depósitos judiciais e recolha-os em favor da União -

contribuição previdenciária - utilizando o código de recolhimento

1708, PIS 1280132812-1.

Registrem-se os pagamentos e arquive-se.

Processo Nº ATOrd-0086500-41.2009.5.21.0003
AUTOR JOSELIA AMORIM DE MEDEIROS

ADVOGADO ERICA LOPES ARARIPE DO
NASCIMENTO(OAB: 10575/RN)

ADVOGADO ROBERTO GOMES FERREIRA(OAB:
11723/DF)

RÉU COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO CONAB

ADVOGADO CECILIA DE ARAUJO CAMPOS(OAB:
5914/RN)

ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE ASSIS
DANTAS(OAB: 5885/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 634d9f9

proferido nos autos.

DESPACHO

Fale a parte autora, no prazo de 05 dias, sobre a petição de id.

1b22512.

Processo Nº ATOrd-0117300-86.2008.5.21.0003
AUTOR MADALENA FRANCISCA DA COSTA

ADVOGADO SONIA MARIA DE ARAUJO
CORREIA(OAB: 2398/RN)

RÉU JOSINETE FEITOSA FIGUEREDO
MEDEIROS

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU HOTEL PONTA DO MAR LTDA - ME

ADVOGADO ESIO COSTA DA SILVA(OAB:
1677/RN)

RÉU SANDRO FEITOSA FIGUEREDO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MADALENA FRANCISCA DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO
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Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 27d1dc7

proferido nos autos.

DESPACHO

Fale a executada JOSINETE FEITOSA FIGUEREDO MEDEIROS

sobre a petição de id. f3e8f46, no prazo de 05 dias.

Processo Nº ATOrd-0117400-07.2009.5.21.0003
AUTOR CLEONICE DIAS DOS SANTOS

NASCIMENTO

ADVOGADO AUGUSTO CESAR BESSA DE
ANDRADE(OAB: 3442/RN)

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

RÉU PEDRO AIRTON DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO ROBSON DE SOUZA
MEDEIROS(OAB: 13975/RN)

RÉU LAISE LIMA TEIXEIRA

RÉU P & L LANCHE E INFORMATICA
LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLEONICE DIAS DOS SANTOS NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d7da00a

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista que a exequente, por seu procurador, manifestou

discordância à proposta formulada pelo executado, prossigam-se os

atos de execução.

Diligencie-se junto ao CCS para localizar os dados bancários da

exequente. Após, expeça-se alvará para liberação do valor

bloqueado, com retenção dos honorários contratuais.

Faça-se Renajud.

Incluam-se os executados no BNDT e no Serasajud, e no CNIB.

Processo Nº ATOrd-0086500-41.2009.5.21.0003
AUTOR JOSELIA AMORIM DE MEDEIROS

ADVOGADO ERICA LOPES ARARIPE DO
NASCIMENTO(OAB: 10575/RN)

ADVOGADO ROBERTO GOMES FERREIRA(OAB:
11723/DF)

RÉU COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO CONAB

ADVOGADO CECILIA DE ARAUJO CAMPOS(OAB:
5914/RN)

ADVOGADO ANTONIO CARLOS DE ASSIS
DANTAS(OAB: 5885/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSELIA AMORIM DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 634d9f9

proferido nos autos.

DESPACHO

Fale a parte autora, no prazo de 05 dias, sobre a petição de id.

1b22512.

Processo Nº ATOrd-0117400-07.2009.5.21.0003
AUTOR CLEONICE DIAS DOS SANTOS

NASCIMENTO

ADVOGADO AUGUSTO CESAR BESSA DE
ANDRADE(OAB: 3442/RN)

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

RÉU PEDRO AIRTON DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO ROBSON DE SOUZA
MEDEIROS(OAB: 13975/RN)

RÉU LAISE LIMA TEIXEIRA

RÉU P & L LANCHE E INFORMATICA
LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - PEDRO AIRTON DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d7da00a

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista que a exequente, por seu procurador, manifestou

discordância à proposta formulada pelo executado, prossigam-se os

atos de execução.

Diligencie-se junto ao CCS para localizar os dados bancários da

exequente. Após, expeça-se alvará para liberação do valor

bloqueado, com retenção dos honorários contratuais.

Faça-se Renajud.

Incluam-se os executados no BNDT e no Serasajud, e no CNIB.

Processo Nº ATOrd-0189700-89.1994.5.21.0003
AUTOR JOAO PEDRO DA SILVA

ADVOGADO NIVARDO GOMES DE
MENEZES(OAB: 59277/SP)

RÉU AM CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
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Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO PEDRO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b0d61c0

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o reclamante para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar

meios eficazes para o prosseguimento da presente execução, sob

pena de suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano,

conforme prescreve o art. 40, da Lei 6.830/1980

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000426-08.2014.5.21.0003
AUTOR MARIA HELENA SANTANA DA SILVA

ADVOGADO ALVARO BARROS MEDEIROS
LIMA(OAB: 8071/RN)

RÉU LISANETE ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO JONATHAN LOPES DOS
SANTOS(OAB: 14531/RN)

RÉU CAUÃ SELF SERVICE

ADVOGADO JONATHAN LOPES DOS
SANTOS(OAB: 14531/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LISANETE ALVES DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: LISANETE ALVES DE OLIVEIRA

Fica a executada, por intermédio de seu advogado, intimado para

tomar ciência acerca da efetivação do bloqueio judicial, ocorrido

junto à instituição financeira, no valor de R$ 1.967,03, em desfavor

do executado/sócios, que ora se encontra à disposição deste juízo,

oportunidade em que deverá requerer o que entender de direito, no

prazo legal.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RANIER CARLOS DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000132-14.2018.5.21.0003
AUTOR JULLYANA MAYARA COSTA

LEANDRO

ADVOGADO FELIPE TANAKA MOREIRA(OAB:
10518/RN)

ADVOGADO IGOR DA COSTA BRITO(OAB:
9772/RN)

ADVOGADO DIEGO OLIVEIRA FERREIRA DE
SOUZA(OAB: 11610/RN)

ADVOGADO HIGIA MARA BARROS
EUSTAQUIO(OAB: 9135/RN)

RÉU MARIA LUCIA PEREIRA DE
SANTANA - ME

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

ADVOGADO ADRIANA ABRAAO LARIU(OAB:
3697/RN)

RÉU MARIA LUCIA PEREIRA DE
SANTANA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JULLYANA MAYARA COSTA LEANDRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 92cb973

proferido nos autos.

DESPACHO

Incluam-se as executadas no SERASAJUD, e diligencie-se na

CNIB, fazendo constar o CNPJ e CPF executados.

Diligencie-se ainda junto a SRF, a fim de verificar se a executada

tem IR a restituir. Em caso positivo, faça-se concluso o processo

para decisão.

Ato contínuo, expeça-se mandado de penhora de tantos bens

quantos bastem para garantir a presente execução.

Processo Nº ATOrd-0065700-50.2013.5.21.0003
AUTOR GEORGE SALDANHA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO MARILEIDE MARCIA CUNHA(OAB:
12659-B/RN)

ADVOGADO ELISAMA ARAUJO CUNHA
PINHEIRO(OAB: 4142/RN)

RÉU ITCI TECNOLOGIA, SAUDE E
EDUCACAO
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ADVOGADO ROMULO SUASSUNA BARRETO
JUNIOR(OAB: 7096/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - ITCI TECNOLOGIA, SAUDE E EDUCACAO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 20ceec3

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: 55ac25d), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Expeça-se alvará eletrônico para quitar o processo

Como medida de economia e celeridade processual, atribuo força

de alvará judicial ao presente despacho para determinar que a

Caixa Econômica Federal, agência 2230, levante a importância de

R$ 8.028,06, mais correções legais, depositada na conta de nº

04974848-5, devendo efetuar o seguinte rateio:

- R$ 6.090,57, mais acréscimos legais, em favor do reclamante

GEORGE SALDANHA DO NASCIMENTO (CPF 671.559.364-72),

mediante transferência para a Caixa Econômica Federal, agência

4885, operação 013, conta poupança 5507-2;

- R$ 1.522,64, mais acréscimos legais, em favor das advogadas

Marileide Marcia Cunha (CPF 851.440.027-49) e Elisama Araujo

Cunha Pinheiro (CPF 903.815.724-04), mediante transferência para

o Banco do Brasil, agência 4716-3, conta corrente conjunta 6780-6;

- R$ 414,86, mais acréscimos legais, correspondente a contribuição

previdenciária (código 2909, CNPJ: 08.241.747/0001-43);

A agência bancária deverá, em 05 (cinco) dias, remeter à Secretaria

da Vara o(s) comprovante(s).

Natal, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0065700-50.2013.5.21.0003
AUTOR GEORGE SALDANHA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO MARILEIDE MARCIA CUNHA(OAB:
12659-B/RN)

ADVOGADO ELISAMA ARAUJO CUNHA
PINHEIRO(OAB: 4142/RN)

RÉU ITCI TECNOLOGIA, SAUDE E
EDUCACAO

ADVOGADO ROMULO SUASSUNA BARRETO
JUNIOR(OAB: 7096/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - GEORGE SALDANHA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 20ceec3

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: 55ac25d), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Expeça-se alvará eletrônico para quitar o processo

Como medida de economia e celeridade processual, atribuo força

de alvará judicial ao presente despacho para determinar que a

Caixa Econômica Federal, agência 2230, levante a importância de

R$ 8.028,06, mais correções legais, depositada na conta de nº

04974848-5, devendo efetuar o seguinte rateio:

- R$ 6.090,57, mais acréscimos legais, em favor do reclamante

GEORGE SALDANHA DO NASCIMENTO (CPF 671.559.364-72),

mediante transferência para a Caixa Econômica Federal, agência

4885, operação 013, conta poupança 5507-2;

- R$ 1.522,64, mais acréscimos legais, em favor das advogadas

Marileide Marcia Cunha (CPF 851.440.027-49) e Elisama Araujo

Cunha Pinheiro (CPF 903.815.724-04), mediante transferência para

o Banco do Brasil, agência 4716-3, conta corrente conjunta 6780-6;

- R$ 414,86, mais acréscimos legais, correspondente a contribuição

previdenciária (código 2909, CNPJ: 08.241.747/0001-43);

A agência bancária deverá, em 05 (cinco) dias, remeter à Secretaria

da Vara o(s) comprovante(s).

Natal, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000184-10.2018.5.21.0003
AUTOR CLEIDILSON FELIX DA SILVA

ADVOGADO SILVANA MONICA CARDOSO DE
ARAUJO NAVARRO(OAB: 10109/RN)

RÉU COMERCIO E TRANSPORTES
MIORANZA LTDA

ADVOGADO FABIANA DIAS DOS SANTOS
FRANCA DE PAULA(OAB: 19163/GO)

ADVOGADO ANDRESSA MARILIA FREIRE DA
SILVA(OAB: 8506/RN)

PERITO LOUISE CHRISTINE SEABRA DE
MELO

Intimado(s)/Citado(s):
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  - CLEIDILSON FELIX DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 90ac2f3

proferida nos autos.

DECISÃO PJe-JT

Vistos, etc.

Por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebo o

recurso ordinário interposto pelo(a) reclamante.

Notifique-se a parte contrária, para, querendo, no prazo legal,

apresentar as contrarrazões.

Em seguida, com ou sem apresentação de contrarrazões, subam os

autos.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATSum-0000193-69.2018.5.21.0003
AUTOR MARCOS SERGIO DE SOUZA

MENDES

ADVOGADO JETTSON RUDYARD BEZERRA
LOPES(OAB: 10604/RN)

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DE
QUEIROZ(OAB: 12880/RN)

RÉU FG CONSULTORIA E GESTAO
EMPRESARIAL E EDUCACIONAL
EIRELI

ADVOGADO SOLANGE ROZANA GALVAO SOUZA
DOS SANTOS(OAB: 39482/PE)

RÉU KENATE VICENTE DE FREITAS

RÉU CONSORCIO PERNAMBUCO
PLACAS - EM LIQUIDACAO

RÉU CONSORCIO PROVA PRATICA DE
DIRECAO VEICULAR - PPDV

RÉU K V DE FREITAS TRANSPORTES -
ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS SERGIO DE SOUZA MENDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9c7de6e

proferido nos autos.

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: b635cf1), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Intime-se o reclamante para informar os dados bancários

(reclamante e advogado) para fins de liberação parcial de seu

crédito.

Em seguida, expeça-se alvará eletrônico.

Natal, 04 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000184-10.2018.5.21.0003
AUTOR CLEIDILSON FELIX DA SILVA

ADVOGADO SILVANA MONICA CARDOSO DE
ARAUJO NAVARRO(OAB: 10109/RN)

RÉU COMERCIO E TRANSPORTES
MIORANZA LTDA

ADVOGADO FABIANA DIAS DOS SANTOS
FRANCA DE PAULA(OAB: 19163/GO)

ADVOGADO ANDRESSA MARILIA FREIRE DA
SILVA(OAB: 8506/RN)

PERITO LOUISE CHRISTINE SEABRA DE
MELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMERCIO E TRANSPORTES MIORANZA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 90ac2f3

proferida nos autos.

DECISÃO PJe-JT

Vistos, etc.

Por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebo o

recurso ordinário interposto pelo(a) reclamante.

Notifique-se a parte contrária, para, querendo, no prazo legal,

apresentar as contrarrazões.

Em seguida, com ou sem apresentação de contrarrazões, subam os

autos.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATSum-0000193-69.2018.5.21.0003
AUTOR MARCOS SERGIO DE SOUZA

MENDES

ADVOGADO JETTSON RUDYARD BEZERRA
LOPES(OAB: 10604/RN)

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DE
QUEIROZ(OAB: 12880/RN)

RÉU FG CONSULTORIA E GESTAO
EMPRESARIAL E EDUCACIONAL
EIRELI
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ADVOGADO SOLANGE ROZANA GALVAO SOUZA
DOS SANTOS(OAB: 39482/PE)

RÉU KENATE VICENTE DE FREITAS

RÉU CONSORCIO PERNAMBUCO
PLACAS - EM LIQUIDACAO

RÉU CONSORCIO PROVA PRATICA DE
DIRECAO VEICULAR - PPDV

RÉU K V DE FREITAS TRANSPORTES -
ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - FG CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL E
EDUCACIONAL EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9c7de6e

proferido nos autos.

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: b635cf1), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Intime-se o reclamante para informar os dados bancários

(reclamante e advogado) para fins de liberação parcial de seu

crédito.

Em seguida, expeça-se alvará eletrônico.

Natal, 04 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000308-90.2018.5.21.0003
AUTOR SIZENANDO FERREIRA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO FRANCISCA ELLANE CAROLINE
LIMA DE AQUINO(OAB: 8307/RN)

RÉU PRAIA SHOPPING

ADVOGADO ANDRE FELIPE DIAS DE
AZEVEDO(OAB: 7488/RN)

RÉU SERVAL SERVICOS E LIMPEZA
LTDA.

ADVOGADO GLADSON WESLEY MOTA
PEREIRA(OAB: 10587/CE)

PERITO GIOVANNI LUIZ MARQUES SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIZENANDO FERREIRA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ce4845f

proferido nos autos.

Notifique-se o reclamante e sua advogada para restituírem os

valores recebidos a maior  (R$4.360,75 e R$1.153,71,

respectivamente), bem como para efetuar o pagamento do valor

devido a título de honorários sucumbenciais ao advogado da

reclamada (R$96,00), sob pena de execução.

Após, liberem-se os honorários sucumbenciais à advogada da

reclamada e proceda-se ao recolhimento previdenciário, devolvendo

o saldo remanescente à reclamada.

Processo Nº ATSum-0000177-81.2019.5.21.0003
AUTOR FRANCISCO CANINDE

NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO EVELINY DALVA ROCHA
ESDRAS(OAB: 13151/RN)

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU GEPE ENGENHARIA LTDA - EPP

ADVOGADO ANDRE LUIZ PINHEIRO
SARAIVA(OAB: 1806/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GEPE ENGENHARIA LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8e5875d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a comprovação de recolhimento das custas processuais e

contribuição previdenciária, libere-se o valor bloqueado à

reclamada, que deverá informar os dados bancários para viabilizar a

expedição de alvará.

Natal, 04 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000308-90.2018.5.21.0003
AUTOR SIZENANDO FERREIRA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO FRANCISCA ELLANE CAROLINE
LIMA DE AQUINO(OAB: 8307/RN)

RÉU PRAIA SHOPPING
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ADVOGADO ANDRE FELIPE DIAS DE
AZEVEDO(OAB: 7488/RN)

RÉU SERVAL SERVICOS E LIMPEZA
LTDA.

ADVOGADO GLADSON WESLEY MOTA
PEREIRA(OAB: 10587/CE)

PERITO GIOVANNI LUIZ MARQUES SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - PRAIA SHOPPING

  - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ce4845f

proferido nos autos.

Notifique-se o reclamante e sua advogada para restituírem os

valores recebidos a maior  (R$4.360,75 e R$1.153,71,

respectivamente), bem como para efetuar o pagamento do valor

devido a título de honorários sucumbenciais ao advogado da

reclamada (R$96,00), sob pena de execução.

Após, liberem-se os honorários sucumbenciais à advogada da

reclamada e proceda-se ao recolhimento previdenciário, devolvendo

o saldo remanescente à reclamada.

Processo Nº ATOrd-0000543-57.2018.5.21.0003
AUTOR JAILSON RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO RICARDO AMAURY
VASCONCELOS(OAB: 13052/RN)

RÉU CICERA ERICA DE BRITO ALVES

RÉU JOCENILDO SOUSA DE BRITO

RÉU CICERO AQUINO ALVES

RÉU J R COMERCIO DE UTENSILIOS E
VAREJAO LTDA - EPP

RÉU R L B BRITO COMERCIAL LTDA - ME

RÉU CG COMERCIO DE PRODUTOS
PARA ARMARINHO EIRELI - EPP

RÉU AQUINO & BRITO CONSTRUCOES
LTDA - ME

ADVOGADO LILIA SILVA LUZ(OAB: 10794/RN)

TESTEMUNHA FRANCISCO JAILSON RIBEIRO

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAILSON RODRIGUES DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1ef18a3

proferido nos autos.

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: e894e61), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Intime-se o reclamante para que informe os dados bancários

(reclamante e advogado) para fins recebimento de crédito.

Em seguida, expeça-se alvará eletrônico para quitar o processo

Natal, 04 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000177-81.2019.5.21.0003
AUTOR FRANCISCO CANINDE

NASCIMENTO DA SILVA

ADVOGADO EVELINY DALVA ROCHA
ESDRAS(OAB: 13151/RN)

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU GEPE ENGENHARIA LTDA - EPP

ADVOGADO ANDRE LUIZ PINHEIRO
SARAIVA(OAB: 1806/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CANINDE NASCIMENTO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8e5875d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a comprovação de recolhimento das custas processuais e

contribuição previdenciária, libere-se o valor bloqueado à

reclamada, que deverá informar os dados bancários para viabilizar a

expedição de alvará.

Natal, 04 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000521-62.2019.5.21.0003
AUTOR PATRICIA DA CUNHA DANTAS

ADVOGADO DIANE MOREIRA DOS
SANTOS(OAB: 8892/RN)
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RÉU TELEVISAO CABUGI LTDA

ADVOGADO CLAUDIO MARCIO DE BRITO
MOREIRA(OAB: 88980/RJ)

ADVOGADO JOAO VICTOR DE HOLLANDA
DIOGENES(OAB: 7538/RN)

RÉU EMPREENDIMENTOS
RADIODIFUSAO CABO FRIO LTDA

ADVOGADO CLAUDIO MARCIO DE BRITO
MOREIRA(OAB: 88980/RJ)

ADVOGADO JOAO VICTOR DE HOLLANDA
DIOGENES(OAB: 7538/RN)

RÉU ACTUAL-BR EVENTOS E
PRODUCOES LTDA

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PATRICIA DA CUNHA DANTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 94e8030

proferida nos autos.

DECISÃO - PJE

Vistos, etc.

1. Recebo os recursos ordinários interpostos pelas reclamadas

ACTUAL-BR EVENTOS, COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA,

TELEVISÃO CABUGI  LTDA e  EMPREENDIMENTOS

RADIODIFUSÃO CABO FRIO LTDA, porque preenchidos os seus

pressupostos de admissibilidade.

2. Intimem-se as partes adversas para, querendo, em oito dias,

contrarrazoarem os apelos.

3. Após, vencido o prazo com ou sem resposta, remetam-se os

autos ao Tribunal independentemente de novo despacho.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATOrd-0000543-57.2018.5.21.0003
AUTOR JAILSON RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO RICARDO AMAURY
VASCONCELOS(OAB: 13052/RN)

RÉU CICERA ERICA DE BRITO ALVES

RÉU JOCENILDO SOUSA DE BRITO

RÉU CICERO AQUINO ALVES

RÉU J R COMERCIO DE UTENSILIOS E
VAREJAO LTDA - EPP

RÉU R L B BRITO COMERCIAL LTDA - ME

RÉU CG COMERCIO DE PRODUTOS
PARA ARMARINHO EIRELI - EPP

RÉU AQUINO & BRITO CONSTRUCOES
LTDA - ME

ADVOGADO LILIA SILVA LUZ(OAB: 10794/RN)

TESTEMUNHA FRANCISCO JAILSON RIBEIRO

Intimado(s)/Citado(s):

  - AQUINO & BRITO CONSTRUCOES LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1ef18a3

proferido nos autos.

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: e894e61), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Intime-se o reclamante para que informe os dados bancários

(reclamante e advogado) para fins recebimento de crédito.

Em seguida, expeça-se alvará eletrônico para quitar o processo

Natal, 04 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000849-26.2018.5.21.0003
AUTOR ANTONINO PIO GOMES DA SILVA

ADVOGADO AUGUSTO CESAR BESSA DE
ANDRADE(OAB: 3442/RN)

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

RÉU CONSTRU K INSTALACOES LTDA -
ME

ADVOGADO CARLOS CIBELLI RIOS(OAB:
113973/SP)

RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO RODRIGO COSTA CARTAXO(OAB:
11351/RN)

RÉU BRUNO QUEIROZ DE ABREU

ADVOGADO CARLOS CIBELLI RIOS(OAB:
113973/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRUNO QUEIROZ DE ABREU

  - CONSTRU K INSTALACOES LTDA - ME

  - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b558ccc

proferido nos autos.

DESPACHO
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Tendo em vista que as partes não indicaram a necessidade de

produção de novas provas, de forma específica e justificada, e

considerando que a prova documental é suficiente para o deslinde

da controvérsia posta em juízo, declaro encerrada a instrução

processual.

Notifiquem-se as partes e voltem-me conclusos para julgamento.

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJÓS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000849-26.2018.5.21.0003
AUTOR ANTONINO PIO GOMES DA SILVA

ADVOGADO AUGUSTO CESAR BESSA DE
ANDRADE(OAB: 3442/RN)

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

RÉU CONSTRU K INSTALACOES LTDA -
ME

ADVOGADO CARLOS CIBELLI RIOS(OAB:
113973/SP)

RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO RODRIGO COSTA CARTAXO(OAB:
11351/RN)

RÉU BRUNO QUEIROZ DE ABREU

ADVOGADO CARLOS CIBELLI RIOS(OAB:
113973/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONINO PIO GOMES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b558ccc

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista que as partes não indicaram a necessidade de

produção de novas provas, de forma específica e justificada, e

considerando que a prova documental é suficiente para o deslinde

da controvérsia posta em juízo, declaro encerrada a instrução

processual.

Notifiquem-se as partes e voltem-me conclusos para julgamento.

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJÓS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000521-62.2019.5.21.0003
AUTOR PATRICIA DA CUNHA DANTAS

ADVOGADO DIANE MOREIRA DOS
SANTOS(OAB: 8892/RN)

RÉU TELEVISAO CABUGI LTDA

ADVOGADO CLAUDIO MARCIO DE BRITO
MOREIRA(OAB: 88980/RJ)

ADVOGADO JOAO VICTOR DE HOLLANDA
DIOGENES(OAB: 7538/RN)

RÉU EMPREENDIMENTOS
RADIODIFUSAO CABO FRIO LTDA

ADVOGADO CLAUDIO MARCIO DE BRITO
MOREIRA(OAB: 88980/RJ)

ADVOGADO JOAO VICTOR DE HOLLANDA
DIOGENES(OAB: 7538/RN)

RÉU ACTUAL-BR EVENTOS E
PRODUCOES LTDA

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ACTUAL-BR EVENTOS E PRODUCOES LTDA

  - EMPREENDIMENTOS RADIODIFUSAO CABO FRIO LTDA

  - TELEVISAO CABUGI LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 94e8030

proferida nos autos.

DECISÃO - PJE

Vistos, etc.

1. Recebo os recursos ordinários interpostos pelas reclamadas

ACTUAL-BR EVENTOS, COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA,

TELEVISÃO CABUGI  LTDA e  EMPREENDIMENTOS

RADIODIFUSÃO CABO FRIO LTDA, porque preenchidos os seus

pressupostos de admissibilidade.

2. Intimem-se as partes adversas para, querendo, em oito dias,

contrarrazoarem os apelos.

3. Após, vencido o prazo com ou sem resposta, remetam-se os

autos ao Tribunal independentemente de novo despacho.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATOrd-0065000-84.2007.5.21.0003
AUTOR JOSE LUCIO DANTAS

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

AUTOR JOSIAS SALES DOS SANTOS

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)
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ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

AUTOR JOSE PEDRO DE SOUZA

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU FUNDACAO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

RÉU TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
GURGEL(OAB: 1943/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

  - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 7ea734c

proferida nos autos.

DECISÃO-PJE

Assiste razão a reclamada quando fala da dispensa do preparo.

Nesse sentido, lanço mão do Juízo de retratação e passo a análise

da admissibilidade do recurso interposto;

Recebo o Agravo de Petição da executada, eis que apresentado a

tempo e modo;

Int ime-se a parte agravada para, querendo, apresentar

contrarrazões, no prazo legal, juntando as peças que considerar

necessárias;

Decorrido o prazo, havendo ou não pronunciamento, remetam-se ao

Egrégio TRT para a devida apreciação.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATOrd-0065000-84.2007.5.21.0003
AUTOR JOSE LUCIO DANTAS

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

AUTOR JOSIAS SALES DOS SANTOS

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

AUTOR JOSE PEDRO DE SOUZA

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU FUNDACAO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

RÉU TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
GURGEL(OAB: 1943/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE LUCIO DANTAS

  - JOSE PEDRO DE SOUZA

  - JOSIAS SALES DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 7ea734c

proferida nos autos.

DECISÃO-PJE

Assiste razão a reclamada quando fala da dispensa do preparo.

Nesse sentido, lanço mão do Juízo de retratação e passo a análise

da admissibilidade do recurso interposto;

Recebo o Agravo de Petição da executada, eis que apresentado a

tempo e modo;

Int ime-se a parte agravada para, querendo, apresentar

contrarrazões, no prazo legal, juntando as peças que considerar

necessárias;

Decorrido o prazo, havendo ou não pronunciamento, remetam-se ao

Egrégio TRT para a devida apreciação.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATSum-0000237-54.2019.5.21.0003
AUTOR FRANCISCO CLAUDIO COSTA LIMA

ADVOGADO PEDRO CESAR DE ARAUJO(OAB:
17347/RN)

RÉU CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE
VITTA

ADVOGADO LENIRA PAULINO DA SILVA(OAB:
6836/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c16c357
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proferido nos autos.

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: b3868ad), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Expeça-se alvará eletrônico para quitar o processo.

Como medida de economia e celeridade processual, atribuo força

de alvará judicial ao presente despacho para determinar que a

Caixa Econômica Federal, agência 2230, levante a importância de

R$ 120,00, mais correções legais, depositada na conta de nº

04975145-1, e proceda ao recolhimento das custas processuais

(recolhimento em GRU - Código 18740-2).

Natal, 04 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000237-54.2019.5.21.0003
AUTOR FRANCISCO CLAUDIO COSTA LIMA

ADVOGADO PEDRO CESAR DE ARAUJO(OAB:
17347/RN)

RÉU CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE
VITTA

ADVOGADO LENIRA PAULINO DA SILVA(OAB:
6836/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CLAUDIO COSTA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c16c357

proferido nos autos.

Vistos etc.

A executada, devidamente notificada da penhora de crédito on-line

(id: b3868ad), não se manifestou.

Resta expirado o prazo legal sem apresentação de quaisquer

embargos pela parte interessada.

Expeça-se alvará eletrônico para quitar o processo.

Como medida de economia e celeridade processual, atribuo força

de alvará judicial ao presente despacho para determinar que a

Caixa Econômica Federal, agência 2230, levante a importância de

R$ 120,00, mais correções legais, depositada na conta de nº

04975145-1, e proceda ao recolhimento das custas processuais

(recolhimento em GRU - Código 18740-2).

Natal, 04 de setembro de 2020.

Processo Nº ConPag-0108000-76.2003.5.21.0003
CONSIGNANTE MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA(OAB:
954/RN)

CONSIGNATÁRIO CARLOS AUGUSTO DA COSTA
RAMOS

ADVOGADO SIMONE LEITE DANTAS(OAB:
3261/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS AUGUSTO DA COSTA RAMOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 32cb827

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista o que consta na certidão de id. 981980a, mantenha-

se o processo sobrestado até o termo final do parcelamento

(08/2024).

Processo Nº ConPag-0108000-76.2003.5.21.0003
CONSIGNANTE MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA(OAB:
954/RN)

CONSIGNATÁRIO CARLOS AUGUSTO DA COSTA
RAMOS

ADVOGADO SIMONE LEITE DANTAS(OAB:
3261/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 32cb827

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista o que consta na certidão de id. 981980a, mantenha-

se o processo sobrestado até o termo final do parcelamento

(08/2024).

Processo Nº ATOrd-0000353-60.2019.5.21.0003
AUTOR JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA
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ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

RÉU SUPER SHOW TELA QUENTE

ADVOGADO SANDRA APARECIDA DE MEDEIROS
RODRIGUES(OAB: 5300/RN)

RÉU ANGELO MAXIMO SOARES DE
ARAUJO - EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID b64ebfa

proferida nos autos.

DECISÃO-PJE

Vistos, etc.

Homologo os cálculos de liquidação elaborados pela contadora do

Juízo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Notifique-se a executada para pagar ou garantir a execução, no

prazo de 15 dias, sob pena de execução e inclusão no Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000765-88.2019.5.21.0003
AUTOR MARCELO DE LIMA RAMALHO

ADVOGADO RAUL GIL SALVADOR
FERREIRA(OAB: 16062-B/RN)

ADVOGADO CARLA PRISCILLA DE PONTES(OAB:
15814/RN)

RÉU BBF - BIO PRODUTOS DE BASE
FLORESTAL EIRELI

ADVOGADO HUGO GODEIRO DE ARAUJO
TEIXEIRA(OAB: 6713/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCELO DE LIMA RAMALHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 072efe3

proferida nos autos.

DESPACHO-PJE

Vistos, etc.

Ante a inércia do reclamado, utilize-se o bloqueio judicial para

adimplir a presente execução.

Para tanto, expeça-se alvará eletrônico do Banco do Brasil

(SISCONDJ-JT), para fins de recolhimento da previdência social.

Processo Nº ATSum-0000058-86.2020.5.21.0003
AUTOR RADI PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

RÉU POSTAL SAUDE - CAIXA DE
ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS

ADVOGADO JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA
JUNIOR(OAB: 15809/DF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 44faa02

proferida nos autos.

DECISÃO - PJE

Vistos, etc.

1. Recebo o recurso ordinário interposto pela reclamada, porque

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

2. Contrarrazões já apresentadas.

3. Remeta-se o processo ao Tribunal independentemente de novo

despacho.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATSum-0000765-88.2019.5.21.0003
AUTOR MARCELO DE LIMA RAMALHO

ADVOGADO RAUL GIL SALVADOR
FERREIRA(OAB: 16062-B/RN)

ADVOGADO CARLA PRISCILLA DE PONTES(OAB:
15814/RN)

RÉU BBF - BIO PRODUTOS DE BASE
FLORESTAL EIRELI

ADVOGADO HUGO GODEIRO DE ARAUJO
TEIXEIRA(OAB: 6713/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BBF - BIO PRODUTOS DE BASE FLORESTAL EIRELI
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 072efe3

proferida nos autos.

DESPACHO-PJE

Vistos, etc.

Ante a inércia do reclamado, utilize-se o bloqueio judicial para

adimplir a presente execução.

Para tanto, expeça-se alvará eletrônico do Banco do Brasil

(SISCONDJ-JT), para fins de recolhimento da previdência social.

Processo Nº ATSum-0000058-86.2020.5.21.0003
AUTOR RADI PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

RÉU POSTAL SAUDE - CAIXA DE
ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS

ADVOGADO JOSE RODOLFO ALVES DA SILVA
JUNIOR(OAB: 15809/DF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RADI PEREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 44faa02

proferida nos autos.

DECISÃO - PJE

Vistos, etc.

1. Recebo o recurso ordinário interposto pela reclamada, porque

preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

2. Contrarrazões já apresentadas.

3. Remeta-se o processo ao Tribunal independentemente de novo

despacho.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATSum-0000072-70.2020.5.21.0003
AUTOR JOSE WALLACE DO NASCIMENTO

LIMA

ADVOGADO RICARDO AMAURY
VASCONCELOS(OAB: 13052/RN)

RÉU L DE V COCENTINO

RÉU DENILSON BEZERRA DE MEDEIROS
PALHARES

ADVOGADO ROSEANE MEDEIROS E TEIXEIRA
BEZERRA(OAB: 5106/RN)

RÉU F L S CAVALCANTE

RÉU IAM C. GOMES M. DA SILVA

RÉU L R PIZZARIA LTDA

ADVOGADO JOAO ARTUR CORTES
PEREIRA(OAB: 14429/RN)

ADVOGADO FRANCISCO WASHINGTON LIMA DA
SILVA(OAB: 14087/RN)

ADVOGADO MARCIO LUIZ DA SILVA
PEREIRA(OAB: 14709/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE WALLACE DO NASCIMENTO LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d99b5da

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Vistos etc.

Considerando as informações da Certidão id:da5d745, as

circunstâncias peculiares decorrentes da pandemia do coronavírus

(COVID-19) e com fulcro nos arts. 6º do ATO GCGJT nº 11/2020 e

4º do ATO TRT21-GP nº 54/2020, determino a aplicação do rito

processual do art. 335 do CPC, no que tange à apresentação da

defesa das reclamadas L DE V COCENTINO e IAM C. GOMES M.

DA SILVA e demais procedimentos.

Diante disso, citem-se as reclamadas L DE V COCENTINO e IAM

C. GOMES M. DA SILVA, por Oficial de Justiça, para que, no prazo

de 15 dias, apresentem defesa, sob pena de revelia. Deve a parte,

com a defesa, juntar os documentos que entender necessários e

especificar as demais provas que pretende produzir, sua pertinência

e finalidade.

Após, notifique-se o autor para que apresente réplica, em igual

prazo, e se manifeste sobre os documentos, bem como diga se

pretende produzir provas, nos termos do art. 350 do CPC.

Processo Nº ATSum-0000072-70.2020.5.21.0003
AUTOR JOSE WALLACE DO NASCIMENTO

LIMA

ADVOGADO RICARDO AMAURY
VASCONCELOS(OAB: 13052/RN)
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RÉU L DE V COCENTINO

RÉU DENILSON BEZERRA DE MEDEIROS
PALHARES

ADVOGADO ROSEANE MEDEIROS E TEIXEIRA
BEZERRA(OAB: 5106/RN)

RÉU F L S CAVALCANTE

RÉU IAM C. GOMES M. DA SILVA

RÉU L R PIZZARIA LTDA

ADVOGADO JOAO ARTUR CORTES
PEREIRA(OAB: 14429/RN)

ADVOGADO FRANCISCO WASHINGTON LIMA DA
SILVA(OAB: 14087/RN)

ADVOGADO MARCIO LUIZ DA SILVA
PEREIRA(OAB: 14709/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DENILSON BEZERRA DE MEDEIROS PALHARES

  - L R PIZZARIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d99b5da

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Vistos etc.

Considerando as informações da Certidão id:da5d745, as

circunstâncias peculiares decorrentes da pandemia do coronavírus

(COVID-19) e com fulcro nos arts. 6º do ATO GCGJT nº 11/2020 e

4º do ATO TRT21-GP nº 54/2020, determino a aplicação do rito

processual do art. 335 do CPC, no que tange à apresentação da

defesa das reclamadas L DE V COCENTINO e IAM C. GOMES M.

DA SILVA e demais procedimentos.

Diante disso, citem-se as reclamadas L DE V COCENTINO e IAM

C. GOMES M. DA SILVA, por Oficial de Justiça, para que, no prazo

de 15 dias, apresentem defesa, sob pena de revelia. Deve a parte,

com a defesa, juntar os documentos que entender necessários e

especificar as demais provas que pretende produzir, sua pertinência

e finalidade.

Após, notifique-se o autor para que apresente réplica, em igual

prazo, e se manifeste sobre os documentos, bem como diga se

pretende produzir provas, nos termos do art. 350 do CPC.

Processo Nº ETCiv-0000119-44.2020.5.21.0003
EMBARGANTE TERRA DO SOL COMERCIO DE

ROUPAS EIRELI

ADVOGADO RODRIGO DE SOUZA
CAMARGOS(OAB: 10435/RN)

EMBARGADO EDNA GOMES

Intimado(s)/Citado(s):

  - TERRA DO SOL COMERCIO DE ROUPAS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID bb52e65

proferido nos autos.

Ante o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se os autos.

Processo Nº ATSum-0001193-41.2017.5.21.0003
AUTOR ADRIANO ROGERIO DE LIMA

SOARES

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

RÉU MARILUZA ALENCAR SANTOS
GOMES

RÉU JOSE FERRO GOMES

RÉU NORDESTE SUSTENTAVEL LTDA -
EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADRIANO ROGERIO DE LIMA SOARES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIO: ADRIANO ROGERIO DE LIMA SOARES

Fica V. Sª. intimado para informar os dados bancários (reclamante e

advogado) para fins de confecção de alvará eletrônico.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ANNE CHRISTINE LEITE SIQUEIRA FERNANDES

Servidor

Processo Nº ATSum-0000149-79.2020.5.21.0003
AUTOR ANDERSON DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO MARIANA DA SILVA(OAB: 16732/RN)

RÉU M J LACERDA MAIA
EMPREENDIMENTOS

ADVOGADO GRACILIANO DE SOUZA FREITAS
BARRETO(OAB: 6648/RN)

ADVOGADO JOSE LOPES DA SILVA NETO(OAB:
5979/RN)
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ADVOGADO YVISSON COUTINHO RIBEIRO(OAB:
15104/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANDERSON DA SILVA CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 85fec2b

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista a tese da defesa, e considerando que o reclamante

formulou requerimento de produção de prova testemunhal, intimem-

se as partes para que digam, em 10 (dez) dias, se têm condições

técnicas de par t ic ipar  de audiênc ia  de inst rução por

videoconferência. Em caso positivo, devem, nesse prazo, juntar rol

de testemunhas, informando os respectivos telefones e endereços

de e-mail, sob pena de preclusão, observados os requisitos contidos

no Ato TRT 21 54/2020

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000149-79.2020.5.21.0003
AUTOR ANDERSON DA SILVA CARVALHO

ADVOGADO MARIANA DA SILVA(OAB: 16732/RN)

RÉU M J LACERDA MAIA
EMPREENDIMENTOS

ADVOGADO GRACILIANO DE SOUZA FREITAS
BARRETO(OAB: 6648/RN)

ADVOGADO JOSE LOPES DA SILVA NETO(OAB:
5979/RN)

ADVOGADO YVISSON COUTINHO RIBEIRO(OAB:
15104/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - M J LACERDA MAIA EMPREENDIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 85fec2b

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista a tese da defesa, e considerando que o reclamante

formulou requerimento de produção de prova testemunhal, intimem-

se as partes para que digam, em 10 (dez) dias, se têm condições

técnicas de par t ic ipar  de audiênc ia  de inst rução por

videoconferência. Em caso positivo, devem, nesse prazo, juntar rol

de testemunhas, informando os respectivos telefones e endereços

de e-mail, sob pena de preclusão, observados os requisitos contidos

no Ato TRT 21 54/2020

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000219-96.2020.5.21.0003
AUTOR JOSE EUGENIO FELIX

ADVOGADO RITA DE CASSIA LOPES DE
MEDEIROS(OAB: 8329/RN)

ADVOGADO FERNANDA RAMOS TEIXEIRA DE
MEDEIROS(OAB: 8353/RN)

RÉU RIO MOTOS COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOTOS LTDA

ADVOGADO GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO
LACERDA LIMA(OAB: 7264-A/RN)

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

RÉU GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS,
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RÉU RIO DO PEIXE HOLDING LTDA

RÉU SPE RIOSIERRA SHOPPING LTDA

RÉU TELERIO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA

RÉU GONZAGA INDUSTRIA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA

ADVOGADO KARINA AGLIO AMORIM(OAB:
10779/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO
LACERDA LIMA(OAB: 7264-A/RN)

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

RÉU ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS
RIO DO PEIXE LTDA

ADVOGADO KARINA AGLIO AMORIM(OAB:
10779/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO
LACERDA LIMA(OAB: 7264-A/RN)

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

RÉU CONECTRIO COMERCIO E
SERVICOS DE TELEFONIA LTDA

RÉU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO
DO PEIXE LTDA

RÉU RIO DO PEIXE INDUSTRIA DE AGUA
MINERAL LTDA.

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE EUGENIO FELIX
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6091065

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista a tese da defesa, e considerando que o autor

formulou requerimento de produção de prova testemunhal, intimem-

se as partes para que digam, em 10 (dez) dias, se têm condições

técnicas de participar de audiência de instrução por vídeo-

conferência. Em caso positivo, devem, nesse prazo, juntar rol de

testemunhas, informando os respectivos telefones e endereços de e

-mail, sob pena de preclusão, observados os requisitos contidos no

Ato TRT 21 54/2020

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000281-39.2020.5.21.0003
AUTOR MATHEUS VINICIOS SALVIANO DA

SILVA

ADVOGADO SILVIANE PEREIRA LIMA DE
MACEDO(OAB: 17888/RN)

ADVOGADO RAIMUNDO RAFAEL DE PAIVA
RODRIGUES(OAB: 14454/RN)

RÉU MD COMERCIO DE RELOGIOS
EIRELI

ADVOGADO RENATA PATRICIA DE LIMA CRUZ
MALINCONICO(OAB: 27554/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MD COMERCIO DE RELOGIOS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID dd6719f

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista que a reclamada manifestou a impossibilidade

técnica de realização de audiência por videoconferência, determino

a inclusão do feito em pauta de audiência de instrução, tão logo

sejam restabelecidas as atividades presenciais no âmbito deste

Justiça Especializada. Na oportunidade, as partes devem ser

notificadas para comparecer a fim de prestar depoimento pessoal,

sob pena de confissão (Súmula 74/TST), devendo trazer

espontaneamente suas testemunhas.

Natal, 01 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000195-68.2020.5.21.0003
AUTOR RICARDO MOURA DE LIMA

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

RÉU NV ENTRETENIMENTO EIRELI - ME

ADVOGADO CESAR AUGUSTO MEDEIROS
FERNANDES DE MACEDO(OAB:
9595/RN)

RÉU MUCIO VARELA DE ALBUQUERQUE
NETO

RÉU SERGIO NEVES LOBO SILVA

ADVOGADO JESSIKA SANTOS MOREIRA DE
AQUINO(OAB: 14106/RN)

RÉU ROSALINA ROMANA CUNHA DE
MENEZES

ADVOGADO JESSIKA SANTOS MOREIRA DE
AQUINO(OAB: 14106/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RICARDO MOURA DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 08addd7

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc…

Ante a manifestação da reclamada na petição de ID. a41d19e,

informando que suas testemunhas não detêm condições técnicas

de realizar a audiência telepresencial, defiro o pleito para que a

audiência se realize de forma presencial.

Aguarde-se o retorno das audiências presenciais, quando deverá

ser marcada a audiência una e intimadas as partes.

Natal, 09 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO
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Processo Nº ATOrd-0000275-32.2020.5.21.0003
AUTOR ALEXANDRE NASCIMENTO DE

CARVALHO JUNIOR

ADVOGADO SARAH DE OLIVEIRA TENORIO DA
SILVA(OAB: 15652/RN)

RÉU HOTEL VILA DO MAR LTDA

ADVOGADO RODRIGO CÉSAR LIRA DE
CARVALHO(OAB: 5339/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HOTEL VILA DO MAR LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 11e4ece

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que o autor limitou-se a manifestar que é “contra a

realização de audiência virtual de instrução”, sem justificar suas

razões, nem indicar impossibilidade técnica, mas apresentou os

dados das testemunhas que pretende ouvir, determino a inclusão do

feito na pauta de audiência por videoconferência, a fim de garantir a

razoável duração do processo.

Advirtam-se as partes de que ficarão responsável pelo fornecimento

do link de acesso à sala de audiências virtual às testemunhas, bem

como pela sua presença na assentada a ser designada pela

Secretaria do Juízo.

Cumpra-se.

Natal, 31 de agosto de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000165-33.2020.5.21.0003
AUTOR EDINEIDE TORRES DA COSTA

ADVOGADO EMILIANA VIRGINIA BEZERRA DA
ROCHA(OAB: 15800/RN)

ADVOGADO KLEBER MOIZES VELOSO DA
SILVA(OAB: 44719/PE)

RÉU SODEXO FACILITIES SERVICES
LTDA.

ADVOGADO FABIANO ZAVANELLA(OAB:
163012/SP)

PERITO RUBENS SCARDIGLI VIGANO

Intimado(s)/Citado(s):

  - SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID db2d0df

proferido nos autos.

DESPACHO

Não havendo mais requerimentos, declaro encerrada a instrução

processual.

Notifiquem-se as partes e voltem-me conclusos para julgamento.

Natal, 03 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000195-68.2020.5.21.0003
AUTOR RICARDO MOURA DE LIMA

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

RÉU NV ENTRETENIMENTO EIRELI - ME

ADVOGADO CESAR AUGUSTO MEDEIROS
FERNANDES DE MACEDO(OAB:
9595/RN)

RÉU MUCIO VARELA DE ALBUQUERQUE
NETO

RÉU SERGIO NEVES LOBO SILVA

ADVOGADO JESSIKA SANTOS MOREIRA DE
AQUINO(OAB: 14106/RN)

RÉU ROSALINA ROMANA CUNHA DE
MENEZES

ADVOGADO JESSIKA SANTOS MOREIRA DE
AQUINO(OAB: 14106/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NV ENTRETENIMENTO EIRELI - ME

  - ROSALINA ROMANA CUNHA DE MENEZES

  - SERGIO NEVES LOBO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 08addd7

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc…

Ante a manifestação da reclamada na petição de ID. a41d19e,

informando que suas testemunhas não detêm condições técnicas

de realizar a audiência telepresencial, defiro o pleito para que a
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audiência se realize de forma presencial.

Aguarde-se o retorno das audiências presenciais, quando deverá

ser marcada a audiência una e intimadas as partes.

Natal, 09 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000219-96.2020.5.21.0003
AUTOR JOSE EUGENIO FELIX

ADVOGADO RITA DE CASSIA LOPES DE
MEDEIROS(OAB: 8329/RN)

ADVOGADO FERNANDA RAMOS TEIXEIRA DE
MEDEIROS(OAB: 8353/RN)

RÉU RIO MOTOS COMERCIO E
MANUTENCAO DE MOTOS LTDA

ADVOGADO GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO
LACERDA LIMA(OAB: 7264-A/RN)

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

RÉU GONZAGA REVENDA DE VEÍCULOS,
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

RÉU RIO DO PEIXE HOLDING LTDA

RÉU SPE RIOSIERRA SHOPPING LTDA

RÉU TELERIO DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA

RÉU GONZAGA INDUSTRIA COMERCIO E
REPRESENTACAO LTDA

ADVOGADO KARINA AGLIO AMORIM(OAB:
10779/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO
LACERDA LIMA(OAB: 7264-A/RN)

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

RÉU ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS
RIO DO PEIXE LTDA

ADVOGADO KARINA AGLIO AMORIM(OAB:
10779/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ARTUR MAIA PATRICIO
LACERDA LIMA(OAB: 7264-A/RN)

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

RÉU CONECTRIO COMERCIO E
SERVICOS DE TELEFONIA LTDA

RÉU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO
DO PEIXE LTDA

RÉU RIO DO PEIXE INDUSTRIA DE AGUA
MINERAL LTDA.

Intimado(s)/Citado(s):

  - ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA

  - GONZAGA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO
LTDA

  - RIO MOTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MOTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6091065

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista a tese da defesa, e considerando que o autor

formulou requerimento de produção de prova testemunhal, intimem-

se as partes para que digam, em 10 (dez) dias, se têm condições

técnicas de participar de audiência de instrução por vídeo-

conferência. Em caso positivo, devem, nesse prazo, juntar rol de

testemunhas, informando os respectivos telefones e endereços de e

-mail, sob pena de preclusão, observados os requisitos contidos no

Ato TRT 21 54/2020

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000165-33.2020.5.21.0003
AUTOR EDINEIDE TORRES DA COSTA

ADVOGADO EMILIANA VIRGINIA BEZERRA DA
ROCHA(OAB: 15800/RN)

ADVOGADO KLEBER MOIZES VELOSO DA
SILVA(OAB: 44719/PE)

RÉU SODEXO FACILITIES SERVICES
LTDA.

ADVOGADO FABIANO ZAVANELLA(OAB:
163012/SP)

PERITO RUBENS SCARDIGLI VIGANO

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDINEIDE TORRES DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID db2d0df

proferido nos autos.

DESPACHO

Não havendo mais requerimentos, declaro encerrada a instrução

processual.

Notifiquem-se as partes e voltem-me conclusos para julgamento.

Natal, 03 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO
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Processo Nº ATSum-0000286-61.2020.5.21.0003
AUTOR RAMON MARCELO XAVIER DO

NASCIMENTO

ADVOGADO ROSANA ALVES(OAB: 5733/RN)

RÉU MARINAS PRAIA BAR E
RESTAURANTE EIRELI

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU MARINA BADAUE RESTAURANTE
EIRELI

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU KP SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - KP SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

  - MARINA BADAUE RESTAURANTE EIRELI

  - MARINAS PRAIA BAR E RESTAURANTE EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 21dabd0

proferida nos autos.

DECISÃO-PJE

1) Recebo o Agravo de Instrumento interposto pela reclamada;

2) Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar

contrarrazões ao Recurso Ordinário e contraminuta ao Agravo de

Instrumento, no prazo legal;

3) Decorrido o prazo, havendo ou não pronunciamento, remetam-se

ao Egrégio TRT para a devida apreciação.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATSum-0000257-11.2020.5.21.0003
AUTOR RIVANEIDE BEZERRA TRINDADE

ADVOGADO CICERO DIMAS DE MESQUITA(OAB:
12841/RN)

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

RÉU SS COMERCIO DE COSMETICOS E
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA

ADVOGADO ELTON ENEAS GONCALVES(OAB:
182174/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7e248dc

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que foi formulado requerimento de produção de prova

testemunhal pelo autor, que também informou não possuir

cond ições  técn icas  que  par t i c ipa r  de  aud iênc ia  por

videoconferência, determino a inclusão do feito em pauta de

audiência de instrução, tão logo sejam restabelecidas as atividades

presenciais no âmbito deste Just iça Especial izada. Na

oportunidade, as partes devem ser notificadas para comparecer a

fim de prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão (Súmula

74/TST), devendo trazer espontaneamente suas testemunhas.

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000310-89.2020.5.21.0003
AUTOR RAFAELA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO DAVID DIONISIO DA SILVA
ALVES(OAB: 16753/RN)

RÉU TAN JINGQUAN

ADVOGADO LAUMIR CORREIA
FERNANDES(OAB: 2189/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAFAELA DE SOUZA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2487ae2

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 25/09/2020, às 09:30

horas, na modalidade telepresencial, através da plataforma Google

Meet, conforme Ato TRT GP nº 054/2020.

O acesso à Sala Virtual será feito através do seguinte link:
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http://meet.google.com/gub-yaen-bqo.

À Secretaria para as providências de praxe.

Ciência às partes. Intime-se a testemunha indicada pelo autor na

petição id:76ff1be, por Oficial de Justiça.

Processo Nº ATAlc-0000347-19.2020.5.21.0003
AUTOR MARIA APARECIDA MARTINS

DANTAS

ADVOGADO JUSSIER LISBOA BARRETO
NETO(OAB: 9274/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO LUANA CRISTINA SILVA DA
FONSECA(OAB: 16850/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0a31964

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista que a prova documental é suficiente para o deslinde

da controvérsia posta em juízo, declaro encerrada a instrução

processual.

Notifiquem-se as partes e voltem-me conclusos para julgamento.

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000257-11.2020.5.21.0003
AUTOR RIVANEIDE BEZERRA TRINDADE

ADVOGADO CICERO DIMAS DE MESQUITA(OAB:
12841/RN)

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

RÉU SS COMERCIO DE COSMETICOS E
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA

ADVOGADO ELTON ENEAS GONCALVES(OAB:
182174/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RIVANEIDE BEZERRA TRINDADE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7e248dc

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que foi formulado requerimento de produção de prova

testemunhal pelo autor, que também informou não possuir

cond ições  técn icas  que  par t i c ipa r  de  aud iênc ia  por

videoconferência, determino a inclusão do feito em pauta de

audiência de instrução, tão logo sejam restabelecidas as atividades

presenciais no âmbito deste Just iça Especial izada. Na

oportunidade, as partes devem ser notificadas para comparecer a

fim de prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão (Súmula

74/TST), devendo trazer espontaneamente suas testemunhas.

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000359-33.2020.5.21.0003
AUTOR JOAO MARQUES DE SOUZA NETO

ADVOGADO LUANA CAVALCANTI DE SANTANA
CRUZ(OAB: 10907/RN)

ADVOGADO SULAMITA CAMARA DA
ROCHA(OAB: 13300/RN)

RÉU A F RAMOS DE MEDEIROS - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO MARQUES DE SOUZA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d3c62c0

proferido nos autos.

DESPACHO

Ante o certificado (ID d72e8f6), declaro a revelia da reclamada, nos

termos dos arts. 844, da CLT c/c 344, do CPC. Outrossim,

considerando que os elementos existentes são suficientes para o

deslinde da controvérsia, declaro encerrada a instrução processual.

Notifique-se o reclamante e voltem-me conclusos para julgamento.

Natal, 28 de agosto de 2020.
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DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000275-32.2020.5.21.0003
AUTOR ALEXANDRE NASCIMENTO DE

CARVALHO JUNIOR

ADVOGADO SARAH DE OLIVEIRA TENORIO DA
SILVA(OAB: 15652/RN)

RÉU HOTEL VILA DO MAR LTDA

ADVOGADO RODRIGO CÉSAR LIRA DE
CARVALHO(OAB: 5339/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXANDRE NASCIMENTO DE CARVALHO JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 11e4ece

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que o autor limitou-se a manifestar que é “contra a

realização de audiência virtual de instrução”, sem justificar suas

razões, nem indicar impossibilidade técnica, mas apresentou os

dados das testemunhas que pretende ouvir, determino a inclusão do

feito na pauta de audiência por videoconferência, a fim de garantir a

razoável duração do processo.

Advirtam-se as partes de que ficarão responsável pelo fornecimento

do link de acesso à sala de audiências virtual às testemunhas, bem

como pela sua presença na assentada a ser designada pela

Secretaria do Juízo.

Cumpra-se.

Natal, 31 de agosto de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000397-45.2020.5.21.0003
AUTOR ERITANIA KARLA AVELINO DA

SILVA

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

RÉU E B DO NASCIMENTO PESSOA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - ERITANIA KARLA AVELINO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cb012c6

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando o Juízo o pedido de adicional de insalubridade e o

teor do art. 195, caput, da CLT, resolve determinar a realização de

perícia para apuração da insalubridade apontada. Para tanto,

designa perito o Dr. RUBENS SCARDIGLI VIGANÓ, que terá o

prazo de 30 dias para a entrega do laudo pericial.

Faculta-se aos litigantes a apresentação de quesitos e a indicação

de assistentes técnicos no prazo de 10 dias, contados da ciência

deste despacho.

Fixo em R$1.500,00 o valor dos honorários periciais, que deverão

ser suportados pela parte sucumbente no objeto da mesma.

O perito deverá comunicar ao Juízo dia, hora e local da realização

da perícia, bem como da visitação ao ambiente de trabalho,

devendo a Secretaria notificar as partes, por meio de seus

procuradores, acerca dos respectivos agendamentos.

Fica o perito autorizado a solicitar documentos às partes, realizar

entrevistas e tomar depoimentos, sejam dos litigantes ou de

terceiros.

Apresentado o laudo pericial, as partes deverão ser notificadas para

manifestação no prazo comum de cinco dias, ocasião em que

devem manifestar se tem interesse em conciliar.

Após voltem-me conclusos.

Notifiquem-se as partes e o perito.

Natal, 04 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000281-39.2020.5.21.0003
AUTOR MATHEUS VINICIOS SALVIANO DA

SILVA

ADVOGADO SILVIANE PEREIRA LIMA DE
MACEDO(OAB: 17888/RN)

ADVOGADO RAIMUNDO RAFAEL DE PAIVA
RODRIGUES(OAB: 14454/RN)

RÉU MD COMERCIO DE RELOGIOS
EIRELI

ADVOGADO RENATA PATRICIA DE LIMA CRUZ
MALINCONICO(OAB: 27554/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MATHEUS VINICIOS SALVIANO DA SILVA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID dd6719f

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista que a reclamada manifestou a impossibilidade

técnica de realização de audiência por videoconferência, determino

a inclusão do feito em pauta de audiência de instrução, tão logo

sejam restabelecidas as atividades presenciais no âmbito deste

Justiça Especializada. Na oportunidade, as partes devem ser

notificadas para comparecer a fim de prestar depoimento pessoal,

sob pena de confissão (Súmula 74/TST), devendo trazer

espontaneamente suas testemunhas.

Natal, 01 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000286-61.2020.5.21.0003
AUTOR RAMON MARCELO XAVIER DO

NASCIMENTO

ADVOGADO ROSANA ALVES(OAB: 5733/RN)

RÉU MARINAS PRAIA BAR E
RESTAURANTE EIRELI

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU MARINA BADAUE RESTAURANTE
EIRELI

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU KP SERVICOS ADMINISTRATIVOS
LTDA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAMON MARCELO XAVIER DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 21dabd0

proferida nos autos.

DECISÃO-PJE

1) Recebo o Agravo de Instrumento interposto pela reclamada;

2) Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar

contrarrazões ao Recurso Ordinário e contraminuta ao Agravo de

Instrumento, no prazo legal;

3) Decorrido o prazo, havendo ou não pronunciamento, remetam-se

ao Egrégio TRT para a devida apreciação.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)

Processo Nº ATSum-0000310-89.2020.5.21.0003
AUTOR RAFAELA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO DAVID DIONISIO DA SILVA
ALVES(OAB: 16753/RN)

RÉU TAN JINGQUAN

ADVOGADO LAUMIR CORREIA
FERNANDES(OAB: 2189/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TAN JINGQUAN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2487ae2

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 25/09/2020, às 09:30

horas, na modalidade telepresencial, através da plataforma Google

Meet, conforme Ato TRT GP nº 054/2020.

O acesso à Sala Virtual será feito através do seguinte link:

http://meet.google.com/gub-yaen-bqo.

À Secretaria para as providências de praxe.

Ciência às partes. Intime-se a testemunha indicada pelo autor na

petição id:76ff1be, por Oficial de Justiça.

Processo Nº ATSum-0000362-85.2020.5.21.0003
AUTOR DANIEL ROCHA GOMES DA SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU CONSORCIO NATAL PARNAMIRIM

ADVOGADO RICARDO JOSE ARAUJO DA
ROCHA(OAB: 6372/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DANIEL ROCHA GOMES DA SILVA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 934de4b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc

Notifique-se a reclamada para que se manifeste, no prazo de 05

(cinco) dias, sobre o requerimento formulado pela parte autora na

petição de ID. 3833263. Após, com ou seu manifestação, retornem

os autos conclusos para decisão.

Natal, 09 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000362-85.2020.5.21.0003
AUTOR DANIEL ROCHA GOMES DA SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU CONSORCIO NATAL PARNAMIRIM

ADVOGADO RICARDO JOSE ARAUJO DA
ROCHA(OAB: 6372/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSORCIO NATAL PARNAMIRIM

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 934de4b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc

Notifique-se a reclamada para que se manifeste, no prazo de 05

(cinco) dias, sobre o requerimento formulado pela parte autora na

petição de ID. 3833263. Após, com ou seu manifestação, retornem

os autos conclusos para decisão.

Natal, 09 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATAlc-0000347-19.2020.5.21.0003
AUTOR MARIA APARECIDA MARTINS

DANTAS

ADVOGADO JUSSIER LISBOA BARRETO
NETO(OAB: 9274/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO LUANA CRISTINA SILVA DA
FONSECA(OAB: 16850/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA APARECIDA MARTINS DANTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0a31964

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista que a prova documental é suficiente para o deslinde

da controvérsia posta em juízo, declaro encerrada a instrução

processual.

Notifiquem-se as partes e voltem-me conclusos para julgamento.

Natal, 02 de setembro de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000459-85.2020.5.21.0003
AUTOR BEANIDES ANANIAS DO

NASCIMENTO

ADVOGADO TERESINHA VALENTE
ARAUJO(OAB: 10538/RN)

AUTOR ANA MARIA DA COSTA SILVA

ADVOGADO TERESINHA VALENTE
ARAUJO(OAB: 10538/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAIBA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA MARIA DA COSTA SILVA

  - BEANIDES ANANIAS DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID b770a89
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proferida nos autos.

DECISÃO

Trata-se de reclamação trabalhista na qual as autoras ANA MARIA

DA COSTA SILVA e BEANIDES ANANIAS DO NASCIMENTO

alegam que foram contratadas pelo Município de Macaíba, sob o

regime celetista, antes a vigência da Constituição Federal de 1988,

passando ao regime estatutário a partir da vigência da Lei Municipal

nº 398, de 27 de março de 1995. Pleiteiam a concessão de tutela

antecipada para expedição de alvará de autorização para

movimentação dos valores existentes em suas contas vinculadas do

FGTS.

É o que importa relatar.

No caso em espécie, diante da leitura perfunctória da peça de

ingresso, verifica-se que a tese autoral é calcada na alegada

dispensa imotivada por parte da reclamada e o não fornecimento

por parte desta das guias do TRCT.

Colhe-se dos autos que, de fato, as reclamantes foram contratadas

pelo ente público reclamado, sob o regime celetista, e se

submeteram à transmudação do regime celetista para estatutário,

em 1995.

Os requisitos para a concessão da tutela de evidência, portanto,

estão presentes, porquanto a transmudação do regime de

contratação de ambas, em 1995, implica sua saída inequívoca do

regime do FGTS, atraindo direito à movimentação das contas

inativas (Art. 20, VIII, da Lei 8.036/1990).

Em sendo assim, DEFERE-SE, o pedido para expedição de alvará

para saque dos depósitos existentes do FGTS em face do contrato

de trabalho mantido entre as reclamantes ANA MARIA DA COSTA

SILVA - CPF: 406.202.394-68 e BEANIDES ANANIAS DO

NASCIMENTO - CPF: 357.893.284-15 e a reclamada MUNICÍPIO

DE MACAÍBA - CNPJ: 08.234.148/0001-00.

Confere-se à presente decisão validade de alvará judicial de

autorização, pelo que, mediante a apresentação de cópia desta por

parte das reclamantes, a Caixa Econômica Federal deverá proceder

à imediata liberação dos depósitos do FGTS.

Ficam as reclamantes advertidas que deverão informar ao juízo a

percepção do benefício requerido para fins de dedução de seu

crédito no prazo de 30 dias.

Por fim, considerando as circunstâncias peculiares decorrentes da

pandemia do coronavírus (COVID-19) e com fulcro nos arts. 6º do

ATO GCGJT nº 11/2020 e 4º do ATO TRT21-GP nº 54/2020,

determino a aplicação do rito processual do art. 335 do CPC, no que

tange à apresentação da defesa da reclamada e demais

procedimentos.

Diante disso, cite-se a reclamada para que, no prazo de 30 dias -

considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública, apresente

defesa, sob pena de revelia. Deve a parte, com a defesa, juntar os

documentos que entender necessários e especificar as demais

provas que pretende produzir, sua pertinência e finalidade.

Após, notifique-se as autoras para que apresente réplica, em igual

prazo, e se manifeste sobre os documentos, bem como diga se

pretende produzir provas, nos termos do art. 350 do CPC.

Natal, 28 de agosto de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000473-69.2020.5.21.0003
AUTOR FRANCISCO LUCIVALDO

RODRIGUES EUGENIO

ADVOGADO CLEBER LOPES DA SILVA(OAB:
17004/RN)

RÉU WAGNER EDUARDO DE SOUZA -
ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO LUCIVALDO RODRIGUES EUGENIO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d67ccf8

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando as circunstâncias peculiares decorrentes da

pandemia do coronavírus (COVID-19) e com fulcro nos arts. 6º do

ATO GCGJT nº 11/2020 e 4º do ATO TRT21-GP nº 54/2020,

determino a aplicação do rito processual do art. 335 do CPC, no que

tange à apresentação da defesa da reclamada e demais

procedimentos.

Diante disso, cite-se a reclamada para que, no prazo de 15 dias,

apresente defesa, sob pena de revelia. Deve a parte, com a defesa,

juntar os documentos que entender necessários e especificar as

demais provas que pretende produzir, sua pertinência e finalidade.

Após, notifique-se o autor para que apresente réplica, em igual

prazo, e se manifeste sobre os documentos, bem como diga se

pretende produzir provas, nos termos do art. 350 do CPC.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419/2006)
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Processo Nº ATSum-0000181-84.2020.5.21.0003
AUTOR P.R.P.D.C.

ADVOGADO CAIO CESAR GUEDES DOS
SANTOS(OAB: 13405/RN)

AUTOR WALLIP JEYMISSON MENEZES DA
COSTA

ADVOGADO CAIO CESAR GUEDES DOS
SANTOS(OAB: 13405/RN)

RÉU MARIA INAJA GOMES DA SILVA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - P.R.P.D.C.

  - WALLIP JEYMISSON MENEZES DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 45932b7

proferido nos autos.

DESPACHO

Verifico que embora os autores da presente Ação Trabalhista sejam

os menores impúberes PAULO RICARDO PEREIRA DA COSTA e

WALLIP JEYMISSON MENEZES DA COSTA, filhos do trabalhador

falecido PAULO CEZAR FERREIRA DA COSTA, representados por

suas genitoras SELMA MARIA PEREIRA e MARIA JANIRA DE

MENEZES, respectivamente, o feito foi autuado como se estas

fossem as autoras.

Diante do equívoco, retifiquei ex officio a autuação do processo

eletrônico, passando a constar como autores os filhos do

trabalhador falecido, PAULO RICARDO PEREIRA DA COSTA e

WALLIP JAYMISSON MENEZES DA COSTA, sem prejuízo da

representação de suas genitoras.

Outrossim, verifico que as declarações apresentadas pelos autores

(ID. 13fbe96 e ID. 9924da5) tão-somente atestam que são

beneficiários de pensão por morte, não correspondendo à relação

dos habilitados do trabalhador falecido perante a Previdência Social.

Diante disso, e considerando que a certidão de óbito do trabalhador

informa que deixou 4 filhos, resolvo converter o julgamento em

diligência e determino que a Secretaria do Juízo diligencie junto ao

referido órgão a fim de que informe os dependentes habilitados do

segurado PAULO CEZAR FERREIRA DA COSTA (CPF/MF

574.031.554-91), filho de Maria dos Anjos Costa.

Por medida de celeridade e economia processual, atribuo ao

presente despacho força de OFÍCIO.

Cumprida a determinação, os autos devem ser conclusos para

julgamento.

Natal, 26 de agosto de 2020.

DERLIANE REGO TAPAJOS

JUÍZA DO TRABALHO

4ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Edital

Processo Nº ATOrd-0001292-13.2014.5.21.0004
AUTOR RAPHAEL VIEIRA MORENO

ADVOGADO FERNANDO JOSE MEDEIROS DE
ARAUJO(OAB: 4066/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

RÉU JUANCHACO SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
LTDA

RÉU RICARD MASSO RODRIGUEZ

RÉU CAPITAL ACTION INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO ALEXANDRE SOUZA CASSIANO
DOS SANTOS(OAB: 8770/RN)

ADVOGADO VENCESLAU FONSECA DE
CARVALHO JÚNIOR(OAB: 6646/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

RÉU ETECC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS BRASIL LTDA

RÉU GUSO & JORGENSEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU CONDOMINIO RESIDENCIAL
SONHOS DO MAR

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAPITAL ACTION INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PJe

De ordem da doutora LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES,

JUÍZA DO TRABALHO DA QUARTA VARA DO TRABALHO DE

NATAL, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos

quantos virem ou tomarem conhecimento do presente EDITAL,

para assegurar maior publicidade, com prazo de vinte (20) dias,

a partir da publicação no Diário Eletrônico da Justiça do

Trabalho, extraídos das reclamações trabalhistas abaixo

discriminadas, fica NOTIFICADO(A) o(a) reclamado(a) CAPITAL

ACTION INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, atualmente em

lugar incerto e não sabido para tomar ciência do bloqueio no

valor de R$ 580,17 (quinhentos e oitenta reais, dezessete
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centavos(, tendo o prazo legal para qualquer manifestação.

E para que chegue ao conhecimento da parte interessada, foi

lavrado o presente EDITAL, que será publicado no Diário

Eletrônico da Justiça do Trabalho.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO CORREIA DE OLIVEIRA

Assessor

Notificação

Processo Nº ATOrd-0000028-82.2019.5.21.0004
AUTOR JOSE SEBASTIAO BELO

ADVOGADO IRIS FERNANDA DE OLIVEIRA
GALVAO(OAB: 7239/RN)

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

RÉU R H S RECURSOS HUMANOS E
SERVICOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE SEBASTIAO BELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 0a396d5

proferida nos autos.

SENTENÇA RESOLUTIVA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

I - RELATÓRIO

EXEQUENTE: JOSÉ SEBASTIÃO BELO

EXECUTADAS: R H S RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS

LTDA e APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E

CULTURA LTDA

Trata-se de embargos à execução ofertados pela APEC -

SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ao

argumento de que a execução deveria ser direcionada aos sócios

da 1ª ré antes de executar bens dela, APEC, devedora subsidiária.

Contrariedade às fls. 385-377 (Id. 1b1a32e).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Preenchidos os pressupostos (entre os quais a garantia do juízo e a

tempestividade), os embargos comportam solução de mérito.

2 - BENEFÍCIO DE ORDEM - EXECUÇÃO PRÉVIA DOS SÓCIOS

DA 1ª RÉ

A 2ª ré responde subsidiariamente e tal responsabilidade não exige

prévia execução de sócios da 1ª, pois a responsabilidade deles, em

tese considerada, seria subsidiária (CPC/2015, art. 795, §1º).

Ademais, não há benefício de ordem entre devedores de igual

classe. Acresço ainda que compete ao credor a opção de demandar

em face de qualquer deles, coisa que o fez desde o nascedouro do

feito, inserindo como demandadas a 1ª e 2ª ré, sem inclusão de

sócios daquela.

De mais a mais, nada obstante as alegações da embargante,

verifico no caderno processual eletrônico que, contrariamente ao

alegado, foram adotadas todas as medidas possíveis para

execução da devedora principal, inclusive com utilização de todos

os convênios disponíveis para a persecução patrimonial.

Aliás, merece ser ressaltado que as tentativas do Juízo nesse

sentido foram empreendidas, muito embora evidente a dificuldade

de localização da própria devedora, haja vista não ter sido

encontrada desde a prática dos atos iniciais na fase de

conhecimento deste feito.

Diante da inexistência de bens do devedor principal, esses

perseguidos através dos principais instrumentos de busca à

disposição do Poder Judiciário, é plenamente cabível que a

cobrança executiva se volte em desfavor do devedor subsidiário,

sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios coercitivos

de cobrança em face do devedor originário.

Colhem-se a exemplo jurisprudência abaixo colacionada:

“EXECUÇÃO. DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. RESPONSABILIDADE

EM TERCEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA. É inexigível a execução

prévia dos sócios do devedor principal inadimplente para o

direcionamento da execução contra o responsável subsidiário".

Inteligência da OJ n. 18 das Turmas deste Eg. Regional.(TRT da 3.ª

Região; PJe: 0000319-45.2013.5.03.0020 (AP); Disponibilização:

14/05/2020; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Convocado

Marcio Toledo Goncalves).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

BENEFÍCIO DE ORDEM. SÚMULA 333/TST. A responsabilidade

subsidiária nada mais é que a responsabilidade solidária com

benefício de ordem em relação ao devedor principal, e não aos seus

sócios. Desse modo, consoante jurisprudência consolidada nesta

Corte Superior, não há necessidade de exaurimento dos bens dos

sócios da empresa responsável principal, para que a execução

recaia sobre os bens da responsável subsidiária. Óbice da Súmula
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333/TST. Agravo de instrumento não provido. (AIRR - 10400-

90.2013.5.15.0126 , Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues,

Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Turma, Data de Publicação:

DEJT 15/02/2019).”

Embargos rejeitados.

3 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Ainda que rejeitada a pretensão da embargante, não restou

caracterizada a litigância de má-fé defendida, na medida em que

ela, embargante, utilizou do seu direito de defesa e apresentou

embargos à execução no prazo legal que lhe cabia (e garantida a

execução através da penhora em dinheiro) e, além disso, a boa-fé

se presume.

Assim, indefiro o pedido de aplicação de multa deduzido pelo

embargado.

4 – DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL

Vejo que em feitos similares, onde as mesmas acionadas figuram

no pólo passivo, as alegações da responsável subsidiária para

esgotamento dos atos executórios em favor da principal não foram

acolhidas (AP nº 0000937-70.2018.5.21.0001 e AP0000837-

06.2018.5.21.0005)

Acresço ser inegável a situação de vulnerabilidade pela qual

atravessa a população em geral, especialmente os trabalhadores,

em decorrência do surto de contaminação do novo Coronavírus

(COVID-19),

Destarte, em caráter excepcional, defiro o requerimento para

liberação do depósito recursal.

III - DISPOSITIVO

Face ao  expos to ,  nos  au tos  da  execução 0000028-

82.2019.5.21.0004 ,  REJEITOos embargos à execução

apresentados pela APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE

EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, bem como os pedidos de

aplicação de multa por litigância de má-fé apresentado pelo

exeqüente.

Defiro o pedido de liberação do depósito recursal.

Tudo na forma da fundamentação, que integra o presente

dispositivo no que se refere às soluções adotadas.

Custas executórias (com recolhimento ao final), pela parte

executada, no valor de R$44,26 (CLT, art. 789-A, V).

Intimem-se.

Natal, 08 de setembro de 2020.

LUIZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000028-82.2019.5.21.0004
AUTOR JOSE SEBASTIAO BELO

ADVOGADO IRIS FERNANDA DE OLIVEIRA
GALVAO(OAB: 7239/RN)

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

RÉU R H S RECURSOS HUMANOS E
SERVICOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 0a396d5

proferida nos autos.

SENTENÇA RESOLUTIVA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

I - RELATÓRIO

EXEQUENTE: JOSÉ SEBASTIÃO BELO

EXECUTADAS: R H S RECURSOS HUMANOS E SERVIÇOS

LTDA e APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E

CULTURA LTDA

Trata-se de embargos à execução ofertados pela APEC -

SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ao

argumento de que a execução deveria ser direcionada aos sócios

da 1ª ré antes de executar bens dela, APEC, devedora subsidiária.

Contrariedade às fls. 385-377 (Id. 1b1a32e).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

Preenchidos os pressupostos (entre os quais a garantia do juízo e a

tempestividade), os embargos comportam solução de mérito.

2 - BENEFÍCIO DE ORDEM - EXECUÇÃO PRÉVIA DOS SÓCIOS

DA 1ª RÉ

A 2ª ré responde subsidiariamente e tal responsabilidade não exige

prévia execução de sócios da 1ª, pois a responsabilidade deles, em

tese considerada, seria subsidiária (CPC/2015, art. 795, §1º).
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Ademais, não há benefício de ordem entre devedores de igual

classe. Acresço ainda que compete ao credor a opção de demandar

em face de qualquer deles, coisa que o fez desde o nascedouro do

feito, inserindo como demandadas a 1ª e 2ª ré, sem inclusão de

sócios daquela.

De mais a mais, nada obstante as alegações da embargante,

verifico no caderno processual eletrônico que, contrariamente ao

alegado, foram adotadas todas as medidas possíveis para

execução da devedora principal, inclusive com utilização de todos

os convênios disponíveis para a persecução patrimonial.

Aliás, merece ser ressaltado que as tentativas do Juízo nesse

sentido foram empreendidas, muito embora evidente a dificuldade

de localização da própria devedora, haja vista não ter sido

encontrada desde a prática dos atos iniciais na fase de

conhecimento deste feito.

Diante da inexistência de bens do devedor principal, esses

perseguidos através dos principais instrumentos de busca à

disposição do Poder Judiciário, é plenamente cabível que a

cobrança executiva se volte em desfavor do devedor subsidiário,

sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios coercitivos

de cobrança em face do devedor originário.

Colhem-se a exemplo jurisprudência abaixo colacionada:

“EXECUÇÃO. DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. RESPONSABILIDADE

EM TERCEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA. É inexigível a execução

prévia dos sócios do devedor principal inadimplente para o

direcionamento da execução contra o responsável subsidiário".

Inteligência da OJ n. 18 das Turmas deste Eg. Regional.(TRT da 3.ª

Região; PJe: 0000319-45.2013.5.03.0020 (AP); Disponibilização:

14/05/2020; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Convocado

Marcio Toledo Goncalves).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. EXECUÇÃO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

BENEFÍCIO DE ORDEM. SÚMULA 333/TST. A responsabilidade

subsidiária nada mais é que a responsabilidade solidária com

benefício de ordem em relação ao devedor principal, e não aos seus

sócios. Desse modo, consoante jurisprudência consolidada nesta

Corte Superior, não há necessidade de exaurimento dos bens dos

sócios da empresa responsável principal, para que a execução

recaia sobre os bens da responsável subsidiária. Óbice da Súmula

333/TST. Agravo de instrumento não provido. (AIRR - 10400-

90.2013.5.15.0126 , Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues,

Data de Julgamento: 13/02/2019, 5ª Turma, Data de Publicação:

DEJT 15/02/2019).”

Embargos rejeitados.

3 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Ainda que rejeitada a pretensão da embargante, não restou

caracterizada a litigância de má-fé defendida, na medida em que

ela, embargante, utilizou do seu direito de defesa e apresentou

embargos à execução no prazo legal que lhe cabia (e garantida a

execução através da penhora em dinheiro) e, além disso, a boa-fé

se presume.

Assim, indefiro o pedido de aplicação de multa deduzido pelo

embargado.

4 – DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL

Vejo que em feitos similares, onde as mesmas acionadas figuram

no pólo passivo, as alegações da responsável subsidiária para

esgotamento dos atos executórios em favor da principal não foram

acolhidas (AP nº 0000937-70.2018.5.21.0001 e AP0000837-

06.2018.5.21.0005)

Acresço ser inegável a situação de vulnerabilidade pela qual

atravessa a população em geral, especialmente os trabalhadores,

em decorrência do surto de contaminação do novo Coronavírus

(COVID-19),

Destarte, em caráter excepcional, defiro o requerimento para

liberação do depósito recursal.

III - DISPOSITIVO

Face ao  expos to ,  nos  au tos  da  execução 0000028-

82.2019.5.21.0004 ,  REJEITOos embargos à execução

apresentados pela APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE

EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, bem como os pedidos de

aplicação de multa por litigância de má-fé apresentado pelo

exeqüente.

Defiro o pedido de liberação do depósito recursal.

Tudo na forma da fundamentação, que integra o presente

dispositivo no que se refere às soluções adotadas.

Custas executórias (com recolhimento ao final), pela parte

executada, no valor de R$44,26 (CLT, art. 789-A, V).

Intimem-se.

Natal, 08 de setembro de 2020.

LUIZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0050000-70.2009.5.21.0004
AUTOR MARCELO GOMES DA SILVA

ADVOGADO ISABELLE VELUCIA DIAS DE
ARAUJO(OAB: 7055/RN)
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ADVOGADO Francisco Marcos de Araújo(OAB:
2359/RN)

RÉU PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA

ADVOGADO JOAO FRANCISCO ALVES
ROSA(OAB: 17023/BA)

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

RÉU FUNDACAO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO CAROLINA AVILA CINTRA(OAB:
40999/PE)

ADVOGADO CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA
CASTRO(OAB: 20283-A/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCELO GOMES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: MARCELO GOMES DA SILVA

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica a parte autora notificada para se manifestar, no prazo

preclusivo de 05 dias, sobre as alegações da executada (ID.

4c1fe55).

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

HENRIQUE ALFREDO DE MEDEIROS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0038400-81.2011.5.21.0004
AUTOR FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL

ADVOGADO JOSE DUARTE SANTANA(OAB:
12447/RN)

ADVOGADO LUDMILLA SOUZA DIAS(OAB:
9372/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LILIAN GABRIELE DE FREITAS
ARAUJO(OAB: 10655/RN)

ADVOGADO MARIA CONSUELO BORBA SOUTO
MAIOR(OAB: 6455-B/RN)

RÉU FUNDACAO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ADVOGADO LEONARDO BRUNO MACIEL DE
ARAUJO CRUZ(OAB: 7568/RN)

ADVOGADO CAROLINA AVILA CINTRA(OAB:
40999/PE)

ADVOGADO CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA
CASTRO(OAB: 20283-A/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d073b17

proferido nos autos.

D E S P A C H O

V.

1.Defiro a habilitação de #id:8f91ead.

2.Ciência ao requerente.

3.Aguarde-se o prazo para as partes se manifestarem sobre os

cálculos da contadoria.

Natal, 08 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ETCiv-0000460-04.2019.5.21.0004
EMBARGANTE RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS

IMOBILIARIOS EIRELI

ADVOGADO Roberto de Albuquerque
Tolentino(OAB: 4096/RN)

EMBARGADO JOAO BATISTA RIBEIRO DOMINGOS

EMBARGADO PAULO RANIERE DA SILVA

EMBARGADO NORDEX ENERGY BRASIL -
COMERCIO E INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - RITZ PROPERTY INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 325081f

proferida nos autos.

D E S P A C H O

Vistos, etc.

Determinei a conclusão para correção do fluxo.

Natal, 08 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES
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JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ConPag-0000218-11.2020.5.21.0004
CONSIGNANTE ANA LITTER ARTIGOS PARA

NOIVOS LTDA

ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MARINHO
FERNANDES MEDEIROS(OAB:
6719/RN)

CONSIGNATÁRIO TAMARA PESSOA ARAUJO

ADVOGADO DELANO ROOSEVELT ALVARES
RODRIGUES(OAB: 16266/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TAMARA PESSOA ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 52470e5

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

V i s t o s , e t c .

Compulsando os autos, verifico que as partes conciliaram em

relação à presente ACP, conforme ata de ID 7aa0caa, e o valor

depositado já foi recebido pela consignatária, conforme documento

de ID 89c8786, em razão do exposto, determina o Juízo o

arquivamento da presente ACP, em razão do cumprimento integral

do acordo.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000561-41.2019.5.21.0004
AUTOR JOSE GERARDO ANDRADE FILHO

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU CINTE TELECOM COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO PAULO ANDERSON XIMENES
GARCIA(OAB: 13483/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 08493c1

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência a ser realizada no dia 23/09/2020 10:00 apenas para

encerramento da instrução processual, podendo ser realizada

com a presença apenas dos advogados das partes.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso, por meio de

um link, que será encaminhado por e-mail, com o número do

respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas, da data

aprazada para a sua audiência o endereço de e-mail para receber o

referido linkbem como contatos telefônicos (celular e whatsapp).

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphoneque

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no

momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ConPag-0000218-11.2020.5.21.0004
CONSIGNANTE ANA LITTER ARTIGOS PARA

NOIVOS LTDA

ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MARINHO
FERNANDES MEDEIROS(OAB:
6719/RN)

CONSIGNATÁRIO TAMARA PESSOA ARAUJO
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ADVOGADO DELANO ROOSEVELT ALVARES
RODRIGUES(OAB: 16266/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA LITTER ARTIGOS PARA NOIVOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 52470e5

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

V i s t o s , e t c .

Compulsando os autos, verifico que as partes conciliaram em

relação à presente ACP, conforme ata de ID 7aa0caa, e o valor

depositado já foi recebido pela consignatária, conforme documento

de ID 89c8786, em razão do exposto, determina o Juízo o

arquivamento da presente ACP, em razão do cumprimento integral

do acordo.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000561-41.2019.5.21.0004
AUTOR JOSE GERARDO ANDRADE FILHO

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU CINTE TELECOM COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO PAULO ANDERSON XIMENES
GARCIA(OAB: 13483/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE GERARDO ANDRADE FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 08493c1

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência a ser realizada no dia 23/09/2020 10:00 apenas para

encerramento da instrução processual, podendo ser realizada

com a presença apenas dos advogados das partes.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso, por meio de

um link, que será encaminhado por e-mail, com o número do

respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas, da data

aprazada para a sua audiência o endereço de e-mail para receber o

referido linkbem como contatos telefônicos (celular e whatsapp).

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphoneque

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no

momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000069-15.2020.5.21.0004
AUTOR WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA

ADVOGADO RAIVANIA VANESSA DA SILVA(OAB:
17678/RN)

RÉU LINDEMBERG SILVA FERREIRA
FILHO

ADVOGADO ANDREZA CARLA RODRIGUES
DANTAS(OAB: 10762/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LINDEMBERG SILVA FERREIRA FILHO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ddb0da2

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência a ser realizada no dia 22/09/2020 10:30.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso, por meio de

um link, que será encaminhado por e-mail, com o número do

respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas, da data

aprazada para a sua audiência o endereço de e-mail para receber o

referido linkbem como contatos telefônicos (celular e whatsapp).

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphoneque

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no

momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

As partes, por meio dos seus procuradores, ficam cientes de que a

audiência será gravada e mantida nos autos para a continuidade

dos atos processuais, nos termos do art. 3º do Ato nº 11/2020 da

CGJT e do art. 9º do Ato nº 54/2020 do TRT 21, bem como, a

ciência de que o não comparecimento a audiência sem prévia

justificativa, acarretará a aplicação da pena de confissão, nos

termos da Súmula 74, TST.

Na hipótese de existir testemunha (s) da (s) parte (s), deverá o

respectivo

advogado apresentar além do endereço eletrônico para recebimento

do link de acesso, cópia do documento de identificação da parte

para registro nos autos, assumindo a responsabilidade de informar

a sua testemunha os requisitos necessários para a sua oitiva – que

são os mesmos que os fixados para as partes e seus procuradores.

O não atendimento das determinações em relação às testemunhas

importará na preclusão consumativa da produção da prova

testemunhal.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000069-15.2020.5.21.0004
AUTOR WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA

ADVOGADO RAIVANIA VANESSA DA SILVA(OAB:
17678/RN)

RÉU LINDEMBERG SILVA FERREIRA
FILHO

ADVOGADO ANDREZA CARLA RODRIGUES
DANTAS(OAB: 10762/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ddb0da2

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência a ser realizada no dia 22/09/2020 10:30.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso, por meio de

um link, que será encaminhado por e-mail, com o número do
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respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas, da data

aprazada para a sua audiência o endereço de e-mail para receber o

referido linkbem como contatos telefônicos (celular e whatsapp).

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphoneque

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no

momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

As partes, por meio dos seus procuradores, ficam cientes de que a

audiência será gravada e mantida nos autos para a continuidade

dos atos processuais, nos termos do art. 3º do Ato nº 11/2020 da

CGJT e do art. 9º do Ato nº 54/2020 do TRT 21, bem como, a

ciência de que o não comparecimento a audiência sem prévia

justificativa, acarretará a aplicação da pena de confissão, nos

termos da Súmula 74, TST.

Na hipótese de existir testemunha (s) da (s) parte (s), deverá o

respectivo

advogado apresentar além do endereço eletrônico para recebimento

do link de acesso, cópia do documento de identificação da parte

para registro nos autos, assumindo a responsabilidade de informar

a sua testemunha os requisitos necessários para a sua oitiva – que

são os mesmos que os fixados para as partes e seus procuradores.

O não atendimento das determinações em relação às testemunhas

importará na preclusão consumativa da produção da prova

testemunhal.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0103200-84.2012.5.21.0004
AUTOR JOSE JANE FORTUNATO DA SILVA

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU ESCOCIO CONSTRUCOES
SERVICOS E REPRESENTACOES
LTDA.

RÉU CAPUCHE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO ANDRE FELIPE DIAS DE
AZEVEDO(OAB: 7488/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE JANE FORTUNATO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 75f7ea1

proferida nos autos.

S E N T E N Ç A

V.

1. Registrem-se, para fins estatísticos, todos os pagamentos

efetuados relativos ao crédito trabalhista, às custas e à contribuição

previdenciária.

2. Após, extinta a execução pelo pagamento, arquivem-se em

definitivo os autos, com baixa nos registros desta Vara.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

Juiza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0103200-84.2012.5.21.0004
AUTOR JOSE JANE FORTUNATO DA SILVA

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU ESCOCIO CONSTRUCOES
SERVICOS E REPRESENTACOES
LTDA.

RÉU CAPUCHE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO ANDRE FELIPE DIAS DE
AZEVEDO(OAB: 7488/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAPUCHE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 75f7ea1

proferida nos autos.
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S E N T E N Ç A

V.

1. Registrem-se, para fins estatísticos, todos os pagamentos

efetuados relativos ao crédito trabalhista, às custas e à contribuição

previdenciária.

2. Após, extinta a execução pelo pagamento, arquivem-se em

definitivo os autos, com baixa nos registros desta Vara.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

Juiza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000558-23.2018.5.21.0004
AUTOR ANDRE CARLOS DA SILVA

ADVOGADO MAURICIO VICENTE FAGONI
SERAFIM(OAB: 15106/RN)

RÉU SIMONE FERREIRA DA COSTA
ARAUJO

ADVOGADO MARCELINO FRANKLIN DE
MEDEIROS(OAB: 6444/RN)

RÉU CONDOMINIO RESIDENCIAL EAST
PARK

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 10773/RN)

RÉU PRIME SERVICOS TERCEIRIZADOS
EIRELI - ME

ADVOGADO MARCELINO FRANKLIN DE
MEDEIROS(OAB: 6444/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

CONDOMINIO RESIDENCE SAINT
RAPHAEL

TERCEIRO
INTERESSADO

CONDOMINIO DO EDIFICIO
RESIDENCIAL LELIA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONDOMINIO RESIDENCIAL EAST PARK

  - PRIME SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME

  - SIMONE FERREIRA DA COSTA ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 1c80c83

proferida nos autos.

SENTENÇA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA

Vistos, etc.

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da personalidade

jurídica, nos autos da Reclamação Trabalhista promovida por

ANDRÉ CARLOS DA SILVA em face de PRIME SERVIÇOS

TERCEIRIZADOS EIRELI ME e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

EAST PARK, diante do requerimento do exequente no expediente

de Id 795a4d4.

Decido:

Citada a sócia, SIMONE FERREIRA DA COSTA ARAÚJO, sobre a

abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

e por consequência a sua inclusão no pólo passivo, nos termos do

art. 135 do NCPC, esta se manteve inerte.

Neste caso, desnecessária a instrução processual pois a matéria

restringe-se à análise de direito em consonância com os atos

executórios a serem praticados em face da ré, razão pela qual

passo a resolução do incidente pela presente decisão, o que faço

com fulcro nos termo do art. 136 do NCPC.

Assim, em face da tentativa frustrada da localização de bens da

empresa Ré, bem como a inércia em pagar o débito ou indicar bens

livres e desonerados de seu patrimônio, tenho por cabível a

aplicação no presente caso da teoria menor da desconsideração da

personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor

(Art. 28, § 5º) e no Código Civil (Art. 50) e aqui aplicados

subsidiariamente por força do parágrafo único do Art. 8º da CLT.

Se a sócia utilizou-se da sociedade com a finalidade de obter

vantagens pessoais (lucro), assumiu os riscos daquela atividade

(art. 2º da CLT), deve também arcar com os prejuízos decorrentes e

não apenas até o seu quinhão social. Deveras, uma vez que, de

forma proporcional, os lucros não seriam apenas até o seu quinhão,

os prejuízos também não poderiam ser, ainda mais os contraídos

em face daquele que cedeu sua força de trabalho em proveito da

própria atividade.

Dessa forma, desconsidero a personalidade jurídica da Ré e

determino a manutenção na polaridade passiva da presente

execução da sócia SIMONE FERREIRA DA COSTA ARAÚJO

(CPF 010.104.444-50), constante do quadro societário da empresa,

prosseguindo também contra esta o processo de execução.

Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em

julgado da decisão.

Após, prossigam-se com os demais procedimentos executórios

contra a sócia.

Dê-se ciência.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO
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Processo Nº ATSum-0000558-23.2018.5.21.0004
AUTOR ANDRE CARLOS DA SILVA

ADVOGADO MAURICIO VICENTE FAGONI
SERAFIM(OAB: 15106/RN)

RÉU SIMONE FERREIRA DA COSTA
ARAUJO

ADVOGADO MARCELINO FRANKLIN DE
MEDEIROS(OAB: 6444/RN)

RÉU CONDOMINIO RESIDENCIAL EAST
PARK

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 10773/RN)

RÉU PRIME SERVICOS TERCEIRIZADOS
EIRELI - ME

ADVOGADO MARCELINO FRANKLIN DE
MEDEIROS(OAB: 6444/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

CONDOMINIO RESIDENCE SAINT
RAPHAEL

TERCEIRO
INTERESSADO

CONDOMINIO DO EDIFICIO
RESIDENCIAL LELIA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANDRE CARLOS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 1c80c83

proferida nos autos.

SENTENÇA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA

Vistos, etc.

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da personalidade

jurídica, nos autos da Reclamação Trabalhista promovida por

ANDRÉ CARLOS DA SILVA em face de PRIME SERVIÇOS

TERCEIRIZADOS EIRELI ME e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

EAST PARK, diante do requerimento do exequente no expediente

de Id 795a4d4.

Decido:

Citada a sócia, SIMONE FERREIRA DA COSTA ARAÚJO, sobre a

abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica

e por consequência a sua inclusão no pólo passivo, nos termos do

art. 135 do NCPC, esta se manteve inerte.

Neste caso, desnecessária a instrução processual pois a matéria

restringe-se à análise de direito em consonância com os atos

executórios a serem praticados em face da ré, razão pela qual

passo a resolução do incidente pela presente decisão, o que faço

com fulcro nos termo do art. 136 do NCPC.

Assim, em face da tentativa frustrada da localização de bens da

empresa Ré, bem como a inércia em pagar o débito ou indicar bens

livres e desonerados de seu patrimônio, tenho por cabível a

aplicação no presente caso da teoria menor da desconsideração da

personalidade jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor

(Art. 28, § 5º) e no Código Civil (Art. 50) e aqui aplicados

subsidiariamente por força do parágrafo único do Art. 8º da CLT.

Se a sócia utilizou-se da sociedade com a finalidade de obter

vantagens pessoais (lucro), assumiu os riscos daquela atividade

(art. 2º da CLT), deve também arcar com os prejuízos decorrentes e

não apenas até o seu quinhão social. Deveras, uma vez que, de

forma proporcional, os lucros não seriam apenas até o seu quinhão,

os prejuízos também não poderiam ser, ainda mais os contraídos

em face daquele que cedeu sua força de trabalho em proveito da

própria atividade.

Dessa forma, desconsidero a personalidade jurídica da Ré e

determino a manutenção na polaridade passiva da presente

execução da sócia SIMONE FERREIRA DA COSTA ARAÚJO

(CPF 010.104.444-50), constante do quadro societário da empresa,

prosseguindo também contra esta o processo de execução.

Decorrido o prazo recursal in albis, certifique-se o trânsito em

julgado da decisão.

Após, prossigam-se com os demais procedimentos executórios

contra a sócia.

Dê-se ciência.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000561-41.2019.5.21.0004
AUTOR JOSE GERARDO ANDRADE FILHO

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU CINTE TELECOM COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO PAULO ANDERSON XIMENES
GARCIA(OAB: 13483/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 23/09/2020 10:00, conforme já

determinado no despacho de ID 08493c1.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000069-15.2020.5.21.0004
AUTOR WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA

ADVOGADO RAIVANIA VANESSA DA SILVA(OAB:
17678/RN)

RÉU LINDEMBERG SILVA FERREIRA
FILHO

ADVOGADO ANDREZA CARLA RODRIGUES
DANTAS(OAB: 10762/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LINDEMBERG SILVA FERREIRA FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

LINDEMBERG SILVA FERREIRA FILHO.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 22/09/2020 10:30, conforme já

determinado no despacho de ID ddb0da2.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000069-15.2020.5.21.0004
AUTOR WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA

ADVOGADO RAIVANIA VANESSA DA SILVA(OAB:
17678/RN)

RÉU LINDEMBERG SILVA FERREIRA
FILHO

ADVOGADO ANDREZA CARLA RODRIGUES
DANTAS(OAB: 10762/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

WILLIAN ALEXANDRE DE LIMA.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 22/09/2020 10:30, conforme já

determinado no despacho de ID ddb0da2.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000561-41.2019.5.21.0004
AUTOR JOSE GERARDO ANDRADE FILHO

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU CINTE TELECOM COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO PAULO ANDERSON XIMENES
GARCIA(OAB: 13483/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE GERARDO ANDRADE FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

JOSE GERARDO ANDRADE FILHO.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 23/09/2020 10:00, conforme já

determinado no despacho de ID 08493c1.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000212-04.2020.5.21.0004
AUTOR FERNANDO NEVES LIMA

ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)
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RÉU SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC - AR/RN

ADVOGADO PEDRO MARQUES HOMEM DE
SIQUEIRA(OAB: 1466/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FERNANDO NEVES LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4b9640a

proferida nos autos.

4ª VARA DO TRABALHO DE NATAL

ATA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº0000212-04.2020.5.21.0004

Aos oito (08) dias do mês de setembro de dois mil e vinte,aberta a

audiência da 4ª Vara do Trabalho de Natal, em sua sede, com a

presença doExmo. Sr. Juiz do Trabalho, Dr. MANOEL MEDEIROS

SOARES DE SOUSA, por ordem do Sr. Juiz do Trabalho foram

apregoados os litigantes:

Reclamante : FERNANDO NEVES LIMA

Reclamado : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

COMERCIAL - SENAC

Aberta a audiência e relatado o processo, passou o Juízo a proferir

a seguinte decisão:

Vistos, etc...

Embargos de Declaração opostos porFERNANDO NEVES LIMA

em faceSERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

- SENAC, ao argumento, em síntese, de contradições por

inadequada análise dos documentos relativos às horas extras e

adicional noturno que restaram indeferidos. Alega ainda contradição

por não ter o contrato de trabalho ocorrido em sua integralidade

antes da reforma trabalhista. Pede então o provimento dos

embargos para reforma do julgado.

Autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Embargos opostos contra a r. sentença ao fundamento de

contradição.

Sem razão o embargante.

Os embargos constituem recurso com fundamentação vinculada.

Somente aquelas hipóteses expressamente previstas em lei

autorizam o seumanejo. Os embargos opostos não observam isto.

De início, esclareço que, quanto à reforma trabalhista, houve

apenas um mero erro de digitação, típico erro material que pode ser

corrigido até mesmo de ofício. Assim, sem maiores delongas, onde

se lê: “Considerando que o contrato de trabalho teve início e

cumprimento integral antes da entrada em vigor da reforma, à

autora não se aplicam as mudanças no direito material.”, leia-se:

“Considerando que o contrato de trabalho teve início e cumprimento

quase que integral antes da entrada em vigor da reforma, à autora

não se aplicam as mudanças no direito material.”.

No que toca aos demais quest ionamentos, a sentença

satisfatoriamente fundamentou o porquê do indeferimento das horas

extras e do adicional noturno, tudo issoapós análise de toda a

documentação constante nos autos.

Na verdade, o que se busca com o remédio processual utilizado é a

modificação do julgado, fundando-se no fato, em suma, de que o

Juízo não analisou corretamente a lide, nem lhe deu solução

adequada. Embargos não são meios próprios para reformular

sentença ou discutir a justiça da decisão. Nem se prestam para

exaurir os pontos suscitados, se a sua fundamentação resolve o

conflito. Eventual equívoco na apreciação da prova ou na aplicação

do direito (error in judicando), ou ainda de procedimento (error in

procedendo), deverá ser objeto de devolução à apreciação da

instância superior.

Acolho em parte

DISPOSITIVO

Expostos assim os fundamentos da presente decisão, acolho, em

parte, a pretensão deduzida nos embargos de declaração opostos

porFERNANDO NEVES LIMA em faceSERVIÇO NACIONAL DE

APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, para corrigindo o erro

material, determinar que onde se lê: “Considerando que o contrato

de trabalho teve início e cumprimento integral antesda entrada em

vigor da reforma, à autora não se aplicam as mudanças no direito

material.”, leia-se: “Considerando que o contrato de trabalho teve

início e cumprimentoquase queintegral antesda entrada em vigor

da reforma, à autora não se aplicam as mudanças no direito

material.”.

Intimações às partes.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000212-04.2020.5.21.0004
AUTOR FERNANDO NEVES LIMA

ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)

RÉU SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC - AR/RN
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ADVOGADO PEDRO MARQUES HOMEM DE
SIQUEIRA(OAB: 1466/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -
SENAC - AR/RN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4b9640a

proferida nos autos.

4ª VARA DO TRABALHO DE NATAL

ATA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº0000212-04.2020.5.21.0004

Aos oito (08) dias do mês de setembro de dois mil e vinte,aberta a

audiência da 4ª Vara do Trabalho de Natal, em sua sede, com a

presença doExmo. Sr. Juiz do Trabalho, Dr. MANOEL MEDEIROS

SOARES DE SOUSA, por ordem do Sr. Juiz do Trabalho foram

apregoados os litigantes:

Reclamante : FERNANDO NEVES LIMA

Reclamado : SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

COMERCIAL - SENAC

Aberta a audiência e relatado o processo, passou o Juízo a proferir

a seguinte decisão:

Vistos, etc...

Embargos de Declaração opostos porFERNANDO NEVES LIMA

em faceSERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

- SENAC, ao argumento, em síntese, de contradições por

inadequada análise dos documentos relativos às horas extras e

adicional noturno que restaram indeferidos. Alega ainda contradição

por não ter o contrato de trabalho ocorrido em sua integralidade

antes da reforma trabalhista. Pede então o provimento dos

embargos para reforma do julgado.

Autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Embargos opostos contra a r. sentença ao fundamento de

contradição.

Sem razão o embargante.

Os embargos constituem recurso com fundamentação vinculada.

Somente aquelas hipóteses expressamente previstas em lei

autorizam o seumanejo. Os embargos opostos não observam isto.

De início, esclareço que, quanto à reforma trabalhista, houve

apenas um mero erro de digitação, típico erro material que pode ser

corrigido até mesmo de ofício. Assim, sem maiores delongas, onde

se lê: “Considerando que o contrato de trabalho teve início e

cumprimento integral antes da entrada em vigor da reforma, à

autora não se aplicam as mudanças no direito material.”, leia-se:

“Considerando que o contrato de trabalho teve início e cumprimento

quase que integral antes da entrada em vigor da reforma, à autora

não se aplicam as mudanças no direito material.”.

No que toca aos demais quest ionamentos, a sentença

satisfatoriamente fundamentou o porquê do indeferimento das horas

extras e do adicional noturno, tudo issoapós análise de toda a

documentação constante nos autos.

Na verdade, o que se busca com o remédio processual utilizado é a

modificação do julgado, fundando-se no fato, em suma, de que o

Juízo não analisou corretamente a lide, nem lhe deu solução

adequada. Embargos não são meios próprios para reformular

sentença ou discutir a justiça da decisão. Nem se prestam para

exaurir os pontos suscitados, se a sua fundamentação resolve o

conflito. Eventual equívoco na apreciação da prova ou na aplicação

do direito (error in judicando), ou ainda de procedimento (error in

procedendo), deverá ser objeto de devolução à apreciação da

instância superior.

Acolho em parte

DISPOSITIVO

Expostos assim os fundamentos da presente decisão, acolho, em

parte, a pretensão deduzida nos embargos de declaração opostos

porFERNANDO NEVES LIMA em faceSERVIÇO NACIONAL DE

APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC, para corrigindo o erro

material, determinar que onde se lê: “Considerando que o contrato

de trabalho teve início e cumprimento integral antesda entrada em

vigor da reforma, à autora não se aplicam as mudanças no direito

material.”, leia-se: “Considerando que o contrato de trabalho teve

início e cumprimentoquase queintegral antesda entrada em vigor

da reforma, à autora não se aplicam as mudanças no direito

material.”.

Intimações às partes.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000196-50.2020.5.21.0004
AUTOR KAYCK MIZAEL SILVA DE ARAUJO

ADVOGADO THIAGO DE SOUZA BARRETO(OAB:
14851/RN)

RÉU LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA
LTDA

ADVOGADO CLAILSON CARDOSO RIBEIRO(OAB:
13125/CE)

RÉU ACR TECNOLOGIA LTDA
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ADVOGADO CLAILSON CARDOSO RIBEIRO(OAB:
13125/CE)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ACR TECNOLOGIA LTDA

  - LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 20f42fd

proferida nos autos.

4ª VARA DO TRABALHO DE NATAL

ATA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000196-50.2020.5.21.0004

Aos oito (08) dias do mês de setembro de dois mil e vinte,aberta a

audiência da 4ª Vara do Trabalho de Natal, em sua sede, com a

presença doExmo. Sr. Juiz do Trabalho, Dr. MANOEL MEDEIROS

SOARES DE SOUSA, por ordem do Sr. Juiz do Trabalho foram

apregoados os litigantes:

Reclamante: KAYCK MIZAEL SILVA DE ARAUJO

Reclamada: LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA e ACR

TECNOLOGIA LTDA

Aberta a audiência e relatado o processo, passou o Juízo a proferir

a seguinte decisão:

Vistos, etc...

Embargos de Declaração opostos porLAMPPIT SOLUTIONS

TECNOLOGIA LTDA em faceKAYCK MIZAEL SILVA DE ARAUJO,

alegando contradição ao argumento, em síntese, de que o seguro-

desemprego indenizado seria indevido, assim como o foi o aviso

prévio, por ter o reclamante obtido novo emprego

Autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Embargos opostos ao fundamento de contradição. Sem razão o

embargante. Os embargos constituem recurso com fundamentação

vinculada. Somente aquelas hipóteses expressamente previstas em

lei autorizam o seu manejo. Os embargos opostos não observam

isto. O seguro-desemprego indenizado é devido pelo não

cumprimento da obrigação do empregador de entregar as guias

para habilitação por ocasião da rescisão contratual. A não entrega

das guias do seguro-desemprego no momento da dispensa

prejudica a própria natureza da verba, o que resulta no dever de

indenizar. Na verdade, o que se busca com o remédio processual

utilizado é a modificação do julgado, fundando-se no fato, em suma,

de que o Juízo não analisou corretamente a lide, nem lhe deu

solução adequada. Embargos não são meios próprios para

reformular sentença ou discutir a justiça da decisão. Nem se

prestam para exaurir os pontos suscitados, se a sua fundamentação

resolve o conflito. Eventual equívoco na apreciação da prova ou na

aplicação do direito (error in judicando), ou ainda de procedimento

(error in procedendo), deverá ser objeto de devolução à apreciação

da instância superior.

DISPOSITIVO

Expostos assim os fundamentos da presente decisão, rejeito a

pretensão deduzida nos embargos de declaração opostos

porLAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA em faceKAYCK

MIZAEL SILVA DE ARAUJO.

Intimações às partes.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000196-50.2020.5.21.0004
AUTOR KAYCK MIZAEL SILVA DE ARAUJO

ADVOGADO THIAGO DE SOUZA BARRETO(OAB:
14851/RN)

RÉU LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA
LTDA

ADVOGADO CLAILSON CARDOSO RIBEIRO(OAB:
13125/CE)

RÉU ACR TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO CLAILSON CARDOSO RIBEIRO(OAB:
13125/CE)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - KAYCK MIZAEL SILVA DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 20f42fd

proferida nos autos.

4ª VARA DO TRABALHO DE NATAL

ATA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000196-50.2020.5.21.0004

Aos oito (08) dias do mês de setembro de dois mil e vinte,aberta a
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audiência da 4ª Vara do Trabalho de Natal, em sua sede, com a

presença doExmo. Sr. Juiz do Trabalho, Dr. MANOEL MEDEIROS

SOARES DE SOUSA, por ordem do Sr. Juiz do Trabalho foram

apregoados os litigantes:

Reclamante: KAYCK MIZAEL SILVA DE ARAUJO

Reclamada: LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA e ACR

TECNOLOGIA LTDA

Aberta a audiência e relatado o processo, passou o Juízo a proferir

a seguinte decisão:

Vistos, etc...

Embargos de Declaração opostos porLAMPPIT SOLUTIONS

TECNOLOGIA LTDA em faceKAYCK MIZAEL SILVA DE ARAUJO,

alegando contradição ao argumento, em síntese, de que o seguro-

desemprego indenizado seria indevido, assim como o foi o aviso

prévio, por ter o reclamante obtido novo emprego

Autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Embargos opostos ao fundamento de contradição. Sem razão o

embargante. Os embargos constituem recurso com fundamentação

vinculada. Somente aquelas hipóteses expressamente previstas em

lei autorizam o seu manejo. Os embargos opostos não observam

isto. O seguro-desemprego indenizado é devido pelo não

cumprimento da obrigação do empregador de entregar as guias

para habilitação por ocasião da rescisão contratual. A não entrega

das guias do seguro-desemprego no momento da dispensa

prejudica a própria natureza da verba, o que resulta no dever de

indenizar. Na verdade, o que se busca com o remédio processual

utilizado é a modificação do julgado, fundando-se no fato, em suma,

de que o Juízo não analisou corretamente a lide, nem lhe deu

solução adequada. Embargos não são meios próprios para

reformular sentença ou discutir a justiça da decisão. Nem se

prestam para exaurir os pontos suscitados, se a sua fundamentação

resolve o conflito. Eventual equívoco na apreciação da prova ou na

aplicação do direito (error in judicando), ou ainda de procedimento

(error in procedendo), deverá ser objeto de devolução à apreciação

da instância superior.

DISPOSITIVO

Expostos assim os fundamentos da presente decisão, rejeito a

pretensão deduzida nos embargos de declaração opostos

porLAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA em faceKAYCK

MIZAEL SILVA DE ARAUJO.

Intimações às partes.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000422-55.2020.5.21.0004
AUTOR WALLYSON RICARDO MACIEL

MONTEIRO

ADVOGADO BRENO TILLON CACHOEIRA
DANTAS(OAB: 16888/RN)

ADVOGADO FRANCISCO ROBSON DE SOUZA
MEDEIROS(OAB: 13975/RN)

RÉU ESPORTE CLUBE VITORIA

ADVOGADO MANOEL MACHADO BATISTA(OAB:
3488/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WALLYSON RICARDO MACIEL MONTEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 7222ffc

proferida nos autos.

DECISÃO RESOLUTIVA DE DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

TERRITORIAL

Vistos, etc.

ESPORTE CLUBE VITÓRIA,nos autos da ação trabalhista

proposta por WALLYSON RICARDO MACIEL MONTEIRO,suscita

incompetência territorial desta Unidade Judiciária alegando, em

apertada síntese, que, conforme taxatividade do art. 651 da CLT, a

fixação da competência territorial da Justiça do Trabalho é a

localidade de prestação dos serviços pelo empregado ao

empregador. Pugna pela remessa do feito para uma das Varas do

Trabalho de Salvador.

Sem razão.

Nada obstante a letra do versículo supracitado, o mesmo deve ser

interpretado de forma sistemática e integrada aos preceitos

normativos do artigo 1º, II e III e 5º, XXXV, ambos da Constituição

Federal, de modo a reconhecer a competência da Vara do Trabalho

do local onde o trabalhador se encontra e onde poderá ter acesso à

Justiça de forma fácil e digna.

Sobre o tema, aliás, assento que o Tribunal Superior do Trabalho

tem posicionamento reiterado no sentido de ser competente para o

julgamento da demanda o foro do domicílio do reclamante, em

observância aos princípios da proteção ao trabalhador e do acesso

à Justiça.

Nesse contexto, citam-se os seguintes precedentes:

"EMBARGOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não constitui negativa de

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 151
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

prestação jurisdicional o mero julgamento em sentido contrário ao

interesse da parte. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR - ART.

651, § 3º, DA CLT. As regras de competência em razão do lugar

visam a beneficiar o empregado e a assegurar o acesso à justiça.

Considera o princípio protetor para que o ajuizamento da demanda

trabalhista ocorra em lugar viável. Ileso, o artigo 896 da CLT e

intacto. Correto o conhecimento do Recurso de Revista por violação

ao artigo 651, § 3º, da CLT. Embargos não conhecidos." (Processo:

A-RR - 7568200-15.2003.5.02.0900 Data de Julgamento:

01/10/2009, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,

Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de

Publicação: DEJT 09/10/2009).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1.

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR.

DOMICÍLIO DO EMPREGADO. No caso concreto, o Regional

concluiu ser competente para o julgamento da demanda o foro do

domicílio do reclamante, em observância aos princípios da proteção

ao trabalhador e do acesso à Justiça. Registrou ainda não constatar

nenhum prejuízo para a reclamada, uma vez que a empresa

inclusive possui escritório no Estado do Maranhão, onde realiza

contratações de empregados. Ademais, em nenhum momento

consignou que a contratação do reclamante se deu em Porto Velho,

como alega a reclamada, e tampouco há premissa fática no sentido

de que o domicílio do reclamante não coincide com o local da

cont ra tação.  Com efe i to ,  impor  ao empregado,  par te

manifestamente hipossuficiente, o ônus de se deslocar cerca de

3.000 km (distância entre Porto Velho/RO e Bacabal/MA) para que

pudesse exercer seu direito de ação e pleitear seus direitos

trabalhistas, significa dificultar o livre acesso ao Judiciário, direito

que possuistatusconstitucional. Precedentes. 2. (...) Agravo de

instrumento conhecido e não provido." (Processo: AIRR - 91200-

15.2011.5.16.0008 Data de Julgamento: 05/12/2012, Relatora

Ministra: Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT

07/12/2012).

"RECURSO DE REVISTA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL -

LOCALIDADE MAIS ACESSÍVEL AO EMPREGADO - AUSÊNCIA

DE PREJUÍZO AO EMPREGADOR. Em regra, tem-se que a

competência para o ajuizamento de reclamação trabalhista é da

localidade em que o empregado presta os serviços, consoante o

disposto no art. 651,caput, da CLT. Todavia, em observância às

normas protetivas do empregado - princípio basilar do Direito do

Trabalho - deve-se privilegiar o juízo da localidade que seja mais

acessível ao trabalhador, assegurando-lhe o amplo acesso aos

órgãos judiciários, princípio estabelecido no art. 5º, XXXV, da

Constituição Federal. Logo, as regras de competência em razão do

lugar, no âmbito do processo trabalhista, devem beneficiar o

hipossuficiente. Ademais, por ser a competência territorial

meramente relativa e tendo em vista o sistema de nulidades no

processo do trabalho, é imprescindível que a parte demonstre o

efetivo prejuízo a justificar a declaração de incompetência, o que

não ocorreu no caso. Recurso de revista não conhecido. (...)"

(Processo: RR - 133900-81.2008.5.23.0051 Data de Julgamento:

05/12/2012, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 4ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 19/12/2012).

Assim, em homenagem aos princípios de economia, celeridade

processual e, principalmente, de acesso do trabalhador ao Poder

Judiciário, que, a meu ver, norteiam as regras da competência

territorial, REJEITO a exceção suscitada.

Intimem-se.

Aguarde-se a audiência já aprazada.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUIZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000255-38.2020.5.21.0004
AUTOR LUANA MOREIRA PAMPLONA

ADVOGADO ERICA LOPES ARARIPE DO
NASCIMENTO(OAB: 10575/RN)

RÉU AMPLA ENGENHARIA ASSESSORIA
MEIO AMBI.E PLANEJAME LTDA -
EPP

ADVOGADO RODRIGO LEITE VIANA
VASCONCELOS(OAB: 21042/CE)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AMPLA ENGENHARIA ASSESSORIA MEIO AMBI.E
PLANEJAME LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0cd0365

proferida nos autos.

D E C I S Ã O
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1. Recebo o recurso ordinário interposto porque preenchidos os

seus pressupostos de admissibilidade.

2. Intime-se o recorrido para, querendo, em oito dias, apresentar as

contrarrazões ao apelo.

3. Após, vencido o prazo com ou sem resposta, remetam-se os

autos ao Tribunal independentemente de novo despacho.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000255-38.2020.5.21.0004
AUTOR LUANA MOREIRA PAMPLONA

ADVOGADO ERICA LOPES ARARIPE DO
NASCIMENTO(OAB: 10575/RN)

RÉU AMPLA ENGENHARIA ASSESSORIA
MEIO AMBI.E PLANEJAME LTDA -
EPP

ADVOGADO RODRIGO LEITE VIANA
VASCONCELOS(OAB: 21042/CE)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUANA MOREIRA PAMPLONA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0cd0365

proferida nos autos.

D E C I S Ã O

1. Recebo o recurso ordinário interposto porque preenchidos os

seus pressupostos de admissibilidade.

2. Intime-se o recorrido para, querendo, em oito dias, apresentar as

contrarrazões ao apelo.

3. Após, vencido o prazo com ou sem resposta, remetam-se os

autos ao Tribunal independentemente de novo despacho.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000422-55.2020.5.21.0004
AUTOR WALLYSON RICARDO MACIEL

MONTEIRO

ADVOGADO BRENO TILLON CACHOEIRA
DANTAS(OAB: 16888/RN)

ADVOGADO FRANCISCO ROBSON DE SOUZA
MEDEIROS(OAB: 13975/RN)

RÉU ESPORTE CLUBE VITORIA

ADVOGADO MANOEL MACHADO BATISTA(OAB:
3488/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ESPORTE CLUBE VITORIA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 7222ffc

proferida nos autos.

DECISÃO RESOLUTIVA DE DA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

TERRITORIAL

Vistos, etc.

ESPORTE CLUBE VITÓRIA,nos autos da ação trabalhista

proposta por WALLYSON RICARDO MACIEL MONTEIRO,suscita

incompetência territorial desta Unidade Judiciária alegando, em

apertada síntese, que, conforme taxatividade do art. 651 da CLT, a

fixação da competência territorial da Justiça do Trabalho é a

localidade de prestação dos serviços pelo empregado ao

empregador. Pugna pela remessa do feito para uma das Varas do

Trabalho de Salvador.
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Sem razão.

Nada obstante a letra do versículo supracitado, o mesmo deve ser

interpretado de forma sistemática e integrada aos preceitos

normativos do artigo 1º, II e III e 5º, XXXV, ambos da Constituição

Federal, de modo a reconhecer a competência da Vara do Trabalho

do local onde o trabalhador se encontra e onde poderá ter acesso à

Justiça de forma fácil e digna.

Sobre o tema, aliás, assento que o Tribunal Superior do Trabalho

tem posicionamento reiterado no sentido de ser competente para o

julgamento da demanda o foro do domicílio do reclamante, em

observância aos princípios da proteção ao trabalhador e do acesso

à Justiça.

Nesse contexto, citam-se os seguintes precedentes:

"EMBARGOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Não constitui negativa de

prestação jurisdicional o mero julgamento em sentido contrário ao

interesse da parte. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR - ART.

651, § 3º, DA CLT. As regras de competência em razão do lugar

visam a beneficiar o empregado e a assegurar o acesso à justiça.

Considera o princípio protetor para que o ajuizamento da demanda

trabalhista ocorra em lugar viável. Ileso, o artigo 896 da CLT e

intacto. Correto o conhecimento do Recurso de Revista por violação

ao artigo 651, § 3º, da CLT. Embargos não conhecidos." (Processo:

A-RR - 7568200-15.2003.5.02.0900 Data de Julgamento:

01/10/2009, Relatora Ministra: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi,

Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de

Publicação: DEJT 09/10/2009).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1.

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR.

DOMICÍLIO DO EMPREGADO. No caso concreto, o Regional

concluiu ser competente para o julgamento da demanda o foro do

domicílio do reclamante, em observância aos princípios da proteção

ao trabalhador e do acesso à Justiça. Registrou ainda não constatar

nenhum prejuízo para a reclamada, uma vez que a empresa

inclusive possui escritório no Estado do Maranhão, onde realiza

contratações de empregados. Ademais, em nenhum momento

consignou que a contratação do reclamante se deu em Porto Velho,

como alega a reclamada, e tampouco há premissa fática no sentido

de que o domicílio do reclamante não coincide com o local da

cont ra tação.  Com efe i to ,  impor  ao empregado,  par te

manifestamente hipossuficiente, o ônus de se deslocar cerca de

3.000 km (distância entre Porto Velho/RO e Bacabal/MA) para que

pudesse exercer seu direito de ação e pleitear seus direitos

trabalhistas, significa dificultar o livre acesso ao Judiciário, direito

que possuistatusconstitucional. Precedentes. 2. (...) Agravo de

instrumento conhecido e não provido." (Processo: AIRR - 91200-

15.2011.5.16.0008 Data de Julgamento: 05/12/2012, Relatora

Ministra: Dora Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT

07/12/2012).

"RECURSO DE REVISTA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL -

LOCALIDADE MAIS ACESSÍVEL AO EMPREGADO - AUSÊNCIA

DE PREJUÍZO AO EMPREGADOR. Em regra, tem-se que a

competência para o ajuizamento de reclamação trabalhista é da

localidade em que o empregado presta os serviços, consoante o

disposto no art. 651,caput, da CLT. Todavia, em observância às

normas protetivas do empregado - princípio basilar do Direito do

Trabalho - deve-se privilegiar o juízo da localidade que seja mais

acessível ao trabalhador, assegurando-lhe o amplo acesso aos

órgãos judiciários, princípio estabelecido no art. 5º, XXXV, da

Constituição Federal. Logo, as regras de competência em razão do

lugar, no âmbito do processo trabalhista, devem beneficiar o

hipossuficiente. Ademais, por ser a competência territorial

meramente relativa e tendo em vista o sistema de nulidades no

processo do trabalho, é imprescindível que a parte demonstre o

efetivo prejuízo a justificar a declaração de incompetência, o que

não ocorreu no caso. Recurso de revista não conhecido. (...)"

(Processo: RR - 133900-81.2008.5.23.0051 Data de Julgamento:

05/12/2012, Relator Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 4ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 19/12/2012).

Assim, em homenagem aos princípios de economia, celeridade

processual e, principalmente, de acesso do trabalhador ao Poder

Judiciário, que, a meu ver, norteiam as regras da competência

territorial, REJEITO a exceção suscitada.

Intimem-se.

Aguarde-se a audiência já aprazada.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUIZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0100400-20.2011.5.21.0004
AUTOR SILVANIA MENDES DO

NASCIMENTO

ADVOGADO EDVALDO SEBASTIAO BANDEIRA
LEITE(OAB: 2605/RN)

RÉU SECRETARIA DE ESTADO DO
TRABALHO, DA HABITACAO E DA
ASSISTENCIA SOCIAL-SETHAS

RÉU MOVIMENTO DE INTEGRACAO E
ORIENTACAO SOCIAL - EM
LIQUIDACAO

Intimado(s)/Citado(s):

  - SILVANIA MENDES DO NASCIMENTO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9d027cb

proferido nos autos.

D E S P A C H O

V.

1. Tendo em vista o teor contido na certidão id22ab11d, concedo

prazo de 10 dias para a juntada, pelo requerente, da certidão de

dependentes junto ao INSS, além das procurações outorgadas

pelos herdeiros.

2. Feito isto, conclusos para apreciação do pedido.

Natal, 08 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATAlc-0000713-89.2019.5.21.0004
AUTOR IRANILDO LEONEZ SOARES

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU SAMARIA UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO LTDA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

PERITO BENVENUTO GONCALVES JUNIOR

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAMARIA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e6617fe

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

V.

1.Determina o Juízo a inclusão do feito em pauta de instrução, na

forma telepresencial, ficando designado o dia 17/09/2020 10:00.

2. As partes devem apresentar, no prazo de 72 horas, nomes e

respectivos contatos, digital e telefônico, da prova testemunhal que

pretenda produzir para fins de convocação, sob pena de preclusão.

3. Até três dias antes da data da audiência, deverão as partes

informar eventual impossibilidade de acesso à tecnologia digital pela

parte e/ou testemunha, sob pena de preclusão.

4. As testemunhas deverão estar necessariamente em local distinto

do que estiverem as partes e advogados, preferencialmente na

própria residência.

5. Dê-se ciência por seus advogados.

Natal, 09 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

JUIZ TITULAR

Processo Nº ATAlc-0000713-89.2019.5.21.0004
AUTOR IRANILDO LEONEZ SOARES

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU SAMARIA UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO LTDA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

PERITO BENVENUTO GONCALVES JUNIOR

Intimado(s)/Citado(s):

  - IRANILDO LEONEZ SOARES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e6617fe

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

V.

1.Determina o Juízo a inclusão do feito em pauta de instrução, na

forma telepresencial, ficando designado o dia 17/09/2020 10:00.

2. As partes devem apresentar, no prazo de 72 horas, nomes e

respectivos contatos, digital e telefônico, da prova testemunhal que

pretenda produzir para fins de convocação, sob pena de preclusão.

3. Até três dias antes da data da audiência, deverão as partes

informar eventual impossibilidade de acesso à tecnologia digital pela

parte e/ou testemunha, sob pena de preclusão.

4. As testemunhas deverão estar necessariamente em local distinto

do que estiverem as partes e advogados, preferencialmente na

própria residência.

5. Dê-se ciência por seus advogados.

Natal, 09 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

JUIZ TITULAR
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Processo Nº ATOrd-0000750-19.2019.5.21.0004
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU MURANO CONSTRUCOES EIRELI

ADVOGADO REGINA SEBASTIANA
CALDEIRA(OAB: 15949/DF)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MURANO CONSTRUCOES EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ba2f529

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

V.

1. Inclua-se o feito em pauta de instrução, na forma telepresencial,

ficando designado o dia 16/09/2020 10:00.

2. As partes devem apresentar, no prazo de 72 horas, nomes e

respectivos contatos, digital e telefônico, da prova testemunhal que

pretenda produzir para fins de convocação, sob pena de preclusão.

3. Até três dias antes da data da audiência, deverão as partes

informar eventual impossibilidade de acesso à tecnologia digital pela

parte e/ou testemunha, sob pena de preclusão.

4. As testemunhas deverão estar necessariamente em local distinto

do que estiverem as partes e advogados, preferencialmente na

própria residência.

5. Dê-se ciência por seus advogados.

Natal, 09 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

JUIZ TITULAR

Processo Nº ATSum-0000110-79.2020.5.21.0004
AUTOR EDILEUZA MAIA DA SILVA

ADVOGADO LUANDA FLORA BEZERRA DE
ALZEVEDO ALMEIDA(OAB:
10909/RN)

RÉU TEREZA PEREIRA DE LIMA
CAVALCANTI

ADVOGADO RODRIGO CESAR NEVES E
SILVA(OAB: 17923/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TEREZA PEREIRA DE LIMA CAVALCANTI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 25e84ce

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência a ser realizada no dia 24/09/2020 às 10h30.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso, por meio de

um link, que será encaminhado por e-mail, com o número do

respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas, da data

aprazada para a sua audiência o endereço de e-mail para receber o

referido linkbem como contatos telefônicos (celular e whatsapp).

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphoneque

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no

momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

As partes, por meio dos seus procuradores, ficam cientes de que a

audiência será gravada e mantida nos autos para a continuidade

dos atos processuais, nos termos do art. 3º do Ato nº 11/2020 da

CGJT e do art. 9º do Ato nº 54/2020 do TRT 21, bem como, a

ciência de que o não comparecimento a audiência sem prévia

justificativa, acarretará a aplicação da pena de confissão, nos

termos da Súmula 74, TST.
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Na hipótese de existir testemunha (s) da (s) parte (s), deverá o

respectivo

advogado apresentar além do endereço eletrônico para recebimento

do link de acesso, cópia do documento de identificação da parte

para registro nos autos, assumindo a responsabilidade de informar

a sua testemunha os requisitos necessários para a sua oitiva – que

são os mesmos que os fixados para as partes e seus procuradores.

O não atendimento das determinações em relação às testemunhas

importará na preclusão consumativa da produção da prova

testemunhal.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000750-19.2019.5.21.0004
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU MURANO CONSTRUCOES EIRELI

ADVOGADO REGINA SEBASTIANA
CALDEIRA(OAB: 15949/DF)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ba2f529

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

V.

1. Inclua-se o feito em pauta de instrução, na forma telepresencial,

ficando designado o dia 16/09/2020 10:00.

2. As partes devem apresentar, no prazo de 72 horas, nomes e

respectivos contatos, digital e telefônico, da prova testemunhal que

pretenda produzir para fins de convocação, sob pena de preclusão.

3. Até três dias antes da data da audiência, deverão as partes

informar eventual impossibilidade de acesso à tecnologia digital pela

parte e/ou testemunha, sob pena de preclusão.

4. As testemunhas deverão estar necessariamente em local distinto

do que estiverem as partes e advogados, preferencialmente na

própria residência.

5. Dê-se ciência por seus advogados.

Natal, 09 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

JUIZ TITULAR

Processo Nº ATOrd-0003100-87.2013.5.21.0004
AUTOR SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM ASSEIO, CONSERVACAO,
HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE-SINDLIMP

ADVOGADO HILIANE SOARES DE SOUZA(OAB:
12957/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ANDRE FERNANDES
SILVEIRA(OAB: 17439/RN)

ADVOGADO George Arthur Fernandes
Silveira(OAB: 6516/RN)

ADVOGADO GUTEMBERGUE ALVES(OAB: 12639-
B/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU LIDER LIMPEZA URBANA LTDA

ADVOGADO HERMANN MARINHO PAIVA(OAB:
11949/RN)

ADVOGADO NEREU BATISTA LINHARES
SEGUNDO(OAB: 11495/RN)

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

ADVOGADO RICARDO ANTONIO FERREIRA
MAIA(OAB: 8781/RN)

ADVOGADO FRANCISCO FERNANDES BORGES
NETO(OAB: 3213/RN)

RÉU URBANA COMPANHIA DE
SERVICOS URBANOS DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - LIDER LIMPEZA URBANA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1617db3

proferida nos autos.

D E C I S Ã O

1. Recebo o agravo de instrumento interposto porque preenchidos

os seus pressupostos de admissibilidade.

2. Intimem-se os recorridos para, querendo, em oito dias,

apresentarem as contrarrazões ao apelo.

3. Após, vencido o prazo com ou sem resposta, remetam-se os
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autos ao Tribunal independentemente de novo despacho.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000064-90.2020.5.21.0004
AUTOR CICERO DOMINGOS ALVES FILHO

ADVOGADO FRANCIALDO CASSIO DA
ROCHA(OAB: 13059/RN)

RÉU FLASH VIGILANCIA EIRELI

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CICERO DOMINGOS ALVES FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 47c10f1

proferido nos autos.

DESPACHO

R. hoje.

Vistos, etc.

Parte autora e a reclamada celebraram o acordo, nos termos da ata

de audiência de IDa85887a.

Restou ajustado na avença incidência de cláusula penal de 100%

em caso de inadimplência.

Verifico que 1ª parcela aprazada para13/04/2020somente foi

quitada em 28/04/2020 e a 2ª parcela com vencimento

em11/05/2020foi honrada em 15/05/2020.

Permissa vênia, entendo que não houve o inadimplemento, mas

atraso parcial no cumprimento do acordo e de apenas poucos

dias.Assim, penso que não justifica a medida drástica de incidência

da cláusula penal de 100% perseguida pelo exeqüente.

A penalidade deve ser aplicada dentro da razoabilidade. Como

todos sabem, o Direito é, antes de tudo, bom senso. E, no caso sub

oculis, penso ser cabível a exegese do art. 413 do CCB,

autorizando-se o salutar diálogo entre as fontes do Direito e a

aplicação subsidiária, verbis:

"Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz

se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o

montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em

vista a natureza e a finalidade do negócio."

Assim, embora não seja possível a exclusão da multa, já que o

atraso efetivamente ocorreu, é necessária a adequação da pena em

questão, tendo em vista os princípios da proporcionalidade,

equidade e razoabilidade.

É neste sentido a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

"Ora, se a multa já assumiu valor despropositado, e assim não se

constituiu mais em meio de pressão sobre a vontade do réu, não há

razão para não admitir a redução do seu valor, tornando-o

compatível com a situação concreta posta em juízo. Reduzindo-se o

valor da multa que se tornou despropositado, e dando-se ao

inadimplente nova oportunidade de adimplir a sua obrigação,

reafirma-se a função da multa, que é a de compelir o demandado a

adimplir, e não de retirar patrimônio do demandado para o que é

pior permitir o enriquecimento sem qualquer justificativa ao autor

(...).(Tutela específica: art. 461, CPC e 84, CDC. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2001. p. 112/113)."

Colho ainda, no ensejo, jurisprudência que me escuda:

"AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. CLÁUSULA PENAL.

Entendimento majoritário da Seção Especializada em Execução,

vencido o Relator, de que a hipótese concreta impõe seja reduzida

a cláusula pena avençada, porém, não se eximindo o devedor do

seu pagamento, pelos transtornos mensais que ocasionou ao

credor. Inteligência do art. 413 do CC. Agravo parcialmente

provido. ACÓRDÃO (TRT da 04ª Região, Seção Especializada Em

Execução, 0001423-97.2012.5.04.0305 AP, em 27/05/2014,

Desembargadora Lucia Ehrenbrink. Participaram do julgamento:

Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda,

Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Desembargador

Luiz Alberto de Vargas - Relator, Desembargadora Vania Mattos,

Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno)."

"ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO

PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. Em

que pese a mora seja hipótese de inadimplemento, e portanto

autorize a incidência de cláusula penal, o fato de o atraso ter sido

de poucos dias (três dias), somado ao valor expressivo do acordo,

com ajuste de pagamento em parcela única e multa em percentual
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elevado (50%), autorizam a redução do percentual previsto como

cláusula penal, conforme previsto no art. 413 do CC. Aplicação dos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Agravo

parcialmente provido. ACÓRDÃO (TRT da 04ª Região, Seção

Especializada Em Execução, 0001298-82.2011.5.04.0332 AP, em

24/09/2014, Juiz Convocado Luis Carlos Pinto Gastal - Relator.

Participaram do julgamento: Desembargador João Alfredo Borges

Antunes de Miranda, Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago

Sagrilo, Desembargador Luiz Alberto de Vargas, Desembargadora

Vania Mattos, Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno,

Desembargadora Rejane Souza Pedra, Desembargadora Lucia

Ehrenbrink)."

"ACORDO JUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CLÁUSULA

PENAL. É devida a incidência da cláusula penal somente sobre as

parcelas do acordo não satisfeitas no prazo fixado, quando

evidenciada a intenção do devedor saldar o débito e o seu efetivo

adimplemento. (TRT da 04ª Região, Seção Especializada Em

Execução, 0064900-63.2009.5.04.0511 AP, em 28/08/2012,

Desembargador João Pedro Silvestrin - Relator. Participaram do

julgamento: Desembargador João Ghisleni Filho, Desembargador

João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Desembargador Luiz

Alberto de Vargas, Desembargadora Maria da Graça Ribeiro

Centeno, Desembargadora Rejane Souza Pedra, Desembargadora

Lucia Ehrenbrink, Juiz Convocado José Cesário Figueiredo

Teixeira)."

Diante do exposto, no que toca aos atrasos, aplico a multa de 40%

sobre a primeira parcela e de 50% para a última em razão do

pagamento feito a destempo.

À contadoria para apuração.

Intimem-se.

Natal (RN), 09 de setembro de 2020.

LUIZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000064-90.2020.5.21.0004
AUTOR CICERO DOMINGOS ALVES FILHO

ADVOGADO FRANCIALDO CASSIO DA
ROCHA(OAB: 13059/RN)

RÉU FLASH VIGILANCIA EIRELI

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FLASH VIGILANCIA EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 47c10f1

proferido nos autos.

DESPACHO

R. hoje.

Vistos, etc.

Parte autora e a reclamada celebraram o acordo, nos termos da ata

de audiência de IDa85887a.

Restou ajustado na avença incidência de cláusula penal de 100%

em caso de inadimplência.

Verifico que 1ª parcela aprazada para13/04/2020somente foi

quitada em 28/04/2020 e a 2ª parcela com vencimento

em11/05/2020foi honrada em 15/05/2020.

Permissa vênia, entendo que não houve o inadimplemento, mas

atraso parcial no cumprimento do acordo e de apenas poucos

dias.Assim, penso que não justifica a medida drástica de incidência

da cláusula penal de 100% perseguida pelo exeqüente.

A penalidade deve ser aplicada dentro da razoabilidade. Como

todos sabem, o Direito é, antes de tudo, bom senso. E, no caso sub

oculis, penso ser cabível a exegese do art. 413 do CCB,

autorizando-se o salutar diálogo entre as fontes do Direito e a

aplicação subsidiária, verbis:

"Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz

se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o

montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em

vista a natureza e a finalidade do negócio."

Assim, embora não seja possível a exclusão da multa, já que o

atraso efetivamente ocorreu, é necessária a adequação da pena em

questão, tendo em vista os princípios da proporcionalidade,

equidade e razoabilidade.

É neste sentido a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

"Ora, se a multa já assumiu valor despropositado, e assim não se

constituiu mais em meio de pressão sobre a vontade do réu, não há

razão para não admitir a redução do seu valor, tornando-o

compatível com a situação concreta posta em juízo. Reduzindo-se o

valor da multa que se tornou despropositado, e dando-se ao

inadimplente nova oportunidade de adimplir a sua obrigação,

reafirma-se a função da multa, que é a de compelir o demandado a

adimplir, e não de retirar patrimônio do demandado para o que é
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pior permitir o enriquecimento sem qualquer justificativa ao autor

(...).(Tutela específica: art. 461, CPC e 84, CDC. São Paulo: Editora

Revista dos Tribunais, 2001. p. 112/113)."

Colho ainda, no ensejo, jurisprudência que me escuda:

"AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. CLÁUSULA PENAL.

Entendimento majoritário da Seção Especializada em Execução,

vencido o Relator, de que a hipótese concreta impõe seja reduzida

a cláusula pena avençada, porém, não se eximindo o devedor do

seu pagamento, pelos transtornos mensais que ocasionou ao

credor. Inteligência do art. 413 do CC. Agravo parcialmente

provido. ACÓRDÃO (TRT da 04ª Região, Seção Especializada Em

Execução, 0001423-97.2012.5.04.0305 AP, em 27/05/2014,

Desembargadora Lucia Ehrenbrink. Participaram do julgamento:

Desembargador João Alfredo Borges Antunes de Miranda,

Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo, Desembargador

Luiz Alberto de Vargas - Relator, Desembargadora Vania Mattos,

Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno)."

"ACORDO. ATRASO NO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO

PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. Em

que pese a mora seja hipótese de inadimplemento, e portanto

autorize a incidência de cláusula penal, o fato de o atraso ter sido

de poucos dias (três dias), somado ao valor expressivo do acordo,

com ajuste de pagamento em parcela única e multa em percentual

elevado (50%), autorizam a redução do percentual previsto como

cláusula penal, conforme previsto no art. 413 do CC. Aplicação dos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Agravo

parcialmente provido. ACÓRDÃO (TRT da 04ª Região, Seção

Especializada Em Execução, 0001298-82.2011.5.04.0332 AP, em

24/09/2014, Juiz Convocado Luis Carlos Pinto Gastal - Relator.

Participaram do julgamento: Desembargador João Alfredo Borges

Antunes de Miranda, Desembargadora Ana Rosa Pereira Zago

Sagrilo, Desembargador Luiz Alberto de Vargas, Desembargadora

Vania Mattos, Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno,

Desembargadora Rejane Souza Pedra, Desembargadora Lucia

Ehrenbrink)."

"ACORDO JUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CLÁUSULA

PENAL. É devida a incidência da cláusula penal somente sobre as

parcelas do acordo não satisfeitas no prazo fixado, quando

evidenciada a intenção do devedor saldar o débito e o seu efetivo

adimplemento. (TRT da 04ª Região, Seção Especializada Em

Execução, 0064900-63.2009.5.04.0511 AP, em 28/08/2012,

Desembargador João Pedro Silvestrin - Relator. Participaram do

julgamento: Desembargador João Ghisleni Filho, Desembargador

João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Desembargador Luiz

Alberto de Vargas, Desembargadora Maria da Graça Ribeiro

Centeno, Desembargadora Rejane Souza Pedra, Desembargadora

Lucia Ehrenbrink, Juiz Convocado José Cesário Figueiredo

Teixeira)."

Diante do exposto, no que toca aos atrasos, aplico a multa de 40%

sobre a primeira parcela e de 50% para a última em razão do

pagamento feito a destempo.

À contadoria para apuração.

Intimem-se.

Natal (RN), 09 de setembro de 2020.

LUIZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0003100-87.2013.5.21.0004
AUTOR SINDICATO DOS TRABALHADORES

EM ASSEIO, CONSERVACAO,
HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE-SINDLIMP

ADVOGADO HILIANE SOARES DE SOUZA(OAB:
12957/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ANDRE FERNANDES
SILVEIRA(OAB: 17439/RN)

ADVOGADO George Arthur Fernandes
Silveira(OAB: 6516/RN)

ADVOGADO GUTEMBERGUE ALVES(OAB: 12639-
B/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU LIDER LIMPEZA URBANA LTDA

ADVOGADO HERMANN MARINHO PAIVA(OAB:
11949/RN)

ADVOGADO NEREU BATISTA LINHARES
SEGUNDO(OAB: 11495/RN)

ADVOGADO ARMINDO AUGUSTO
ALBUQUERQUE NETO(OAB:
1927/RN)

ADVOGADO RICARDO ANTONIO FERREIRA
MAIA(OAB: 8781/RN)

ADVOGADO FRANCISCO FERNANDES BORGES
NETO(OAB: 3213/RN)

RÉU URBANA COMPANHIA DE
SERVICOS URBANOS DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO,
CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SINDLIMP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1617db3
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proferida nos autos.

D E C I S Ã O

1. Recebo o agravo de instrumento interposto porque preenchidos

os seus pressupostos de admissibilidade.

2. Intimem-se os recorridos para, querendo, em oito dias,

apresentarem as contrarrazões ao apelo.

3. Após, vencido o prazo com ou sem resposta, remetam-se os

autos ao Tribunal independentemente de novo despacho.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MANOEL MEDEIROS SOARES DE SOUSA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000110-79.2020.5.21.0004
AUTOR EDILEUZA MAIA DA SILVA

ADVOGADO LUANDA FLORA BEZERRA DE
ALZEVEDO ALMEIDA(OAB:
10909/RN)

RÉU TEREZA PEREIRA DE LIMA
CAVALCANTI

ADVOGADO RODRIGO CESAR NEVES E
SILVA(OAB: 17923/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDILEUZA MAIA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 25e84ce

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência a ser realizada no dia 24/09/2020 às 10h30.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso, por meio de

um link, que será encaminhado por e-mail, com o número do

respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas, da data

aprazada para a sua audiência o endereço de e-mail para receber o

referido linkbem como contatos telefônicos (celular e whatsapp).

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphoneque

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no

momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

As partes, por meio dos seus procuradores, ficam cientes de que a

audiência será gravada e mantida nos autos para a continuidade

dos atos processuais, nos termos do art. 3º do Ato nº 11/2020 da

CGJT e do art. 9º do Ato nº 54/2020 do TRT 21, bem como, a

ciência de que o não comparecimento a audiência sem prévia

justificativa, acarretará a aplicação da pena de confissão, nos

termos da Súmula 74, TST.

Na hipótese de existir testemunha (s) da (s) parte (s), deverá o

respectivo

advogado apresentar além do endereço eletrônico para recebimento

do link de acesso, cópia do documento de identificação da parte

para registro nos autos, assumindo a responsabilidade de informar

a sua testemunha os requisitos necessários para a sua oitiva – que

são os mesmos que os fixados para as partes e seus procuradores.

O não atendimento das determinações em relação às testemunhas

importará na preclusão consumativa da produção da prova

testemunhal.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores.

Natal, 09 de setembro de 2020.

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES
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JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001292-13.2014.5.21.0004
AUTOR RAPHAEL VIEIRA MORENO

ADVOGADO FERNANDO JOSE MEDEIROS DE
ARAUJO(OAB: 4066/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

RÉU JUANCHACO SOCIEDADE DE
INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS
LTDA

RÉU RICARD MASSO RODRIGUEZ

RÉU CAPITAL ACTION INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO ALEXANDRE SOUZA CASSIANO
DOS SANTOS(OAB: 8770/RN)

ADVOGADO VENCESLAU FONSECA DE
CARVALHO JÚNIOR(OAB: 6646/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

RÉU ETECC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS BRASIL LTDA

RÉU GUSO & JORGENSEN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU CONDOMINIO RESIDENCIAL
SONHOS DO MAR

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAPHAEL VIEIRA MORENO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

RAPHAEL VIEIRA MORENO

Endereço desconhecido

INTIMAÇÃO - Processo PJe-JT

Processo: 0001292-13.2014.5.21.0004 - Processo PJe-JT

Classe: Ação Trabalhista - Rito Ordinário

Autor: RAPHAEL VIEIRA MORENO, CPF: 221.967.598-05

FERNANDO JOSE MEDEIROS DE ARAUJO, OAB: 4066

Réu: INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB LTDA, CNPJ:

14.532.104/0001-51; CAPITAL ACTION INVESTIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 11.211.549/0001-41; IMG 1011

EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.583.766/0001-58; SUN

BRASIL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 11.810.656/0001-96; JUANCHACO

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA, CNPJ:

14.312.138/0001-30; RICARD MASSO RODRIGUEZ, CPF:

015.552.994-31; GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL LTDA,

CNPJ: 08.862.764/0001-06; GUSO & JORGENSEN

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ:

09.447.022/0001-79; CONDOMINIO RESIDENCIAL SONHOS DO

MAR, CNPJ: 11.950.917/0001-73; ETECC EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS BRASIL LTDA, CNPJ: 14.699.966/0001-73

ALEXANDRE SOUZA CASSIANO DOS SANTOS, CPF:

053.079.414-47

VENCESLAU FONSECA DE CARVALHO JÚNIOR, CPF:

013.194.244-14

 Fica V. Sa. intimado para: Indicar contas para o recebimento de

valores disponíveis, no prazo de 10 dias.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO CORREIA DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0001328-50.2017.5.21.0004
AUTOR ERIKA THAYNA DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO ALEXANDER HENRIQUE NUNES
GURGEL(OAB: 4597/RN)

ADVOGADO PRISCYLA YOLANDA BEZERRA DE
ARAUJO(OAB: 9442/RN)

RÉU G OLIVEIRA BAR LTDA

RÉU GERALDO GOMES DE OLIVEIRA
FILHO - ME

RÉU ANA PEREIRA ARAUJO DE
OLIVEIRA - ME

RÉU ANA PEREIRA ARAUJO DE
OLIVEIRA

ADVOGADO FELIPE ARAUJO DE MACEDO(OAB:
8356/RN)

RÉU GERALDO GOMES DE OLIVEIRA
FILHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - ERIKA THAYNA DA SILVA OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

ERIKA THAYNA DA SILVA OLIVEIRA

Endereço desconhecido

INTIMAÇÃO - Processo PJe-JT

Processo: 0001328-50.2017.5.21.0004 - Processo PJe-JT

Classe: Ação Trabalhista - Rito Ordinário
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Autor: ERIKA THAYNA DA SILVA OLIVEIRA, CPF: 700.375.564-

52

ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL, OAB: 4597

PRISCYLA YOLANDA BEZERRA DE ARAUJO, OAB: 9442

Réu: G OLIVEIRA BAR LTDA, CNPJ: 16.995.039/0001-26;

GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO, CPF: 474.790.194-91;

ANA PEREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA, CPF: 386.975.304-82;

GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO - ME, CNPJ:

40.793.788/0001-55; ANA PEREIRA ARAUJO DE OLIVEIRA - ME,

CNPJ: 02.998.812/0001-01

FELIPE ARAUJO DE MACEDO, CPF: 047.234.564-81

 Fica V. Sa. intimado para: Indicar meios para o prosseguimento

da execução, sob pena da expedição de certidão de crédito e

arquivamento do feito, no prazo de 30 dias.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO CORREIA DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000245-91.2020.5.21.0004
AUTOR FRANCISCO DAS CHAGAS

FERREIRA JUNIOR

ADVOGADO RAFAEL IORUBANI ALVES
CLEMENTE(OAB: 158032/RJ)

RÉU GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 95cee88

proferida nos autos.

SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

I - RELATÓRIO

Proferida a sentença de mérito de ID. 608462d, a parte ré

GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA

opôs embargos de declaração (ID. 26a09e8), alegando omissão em

ponto específico da sentença prolatada.

Pugnou pelo pronunciamento do Juízo acerca da questão.

Não foi necessária a intimação da parte adversa para apresentar

manifestação acerca dos Embargos de Declaração.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

II - DA ADMISSIBILIDADE

Conheço os embargos declaratórios, eis que presentes os

pressupostos de admissibilidade.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO

Alega a reclamada, ora embargante, que este Juízo incorreu em

omissão quando da prolação da sentença, especificamente quanto

à não inclusão na planilha de cálculos dos valores referentes à

dedução, no crédito do autor, dos honorários sucumbenciais

devidos ao patrono da reclamada.

Inicialmente, é importante frisar que os embargos de declaração são

recurso de via estreita, cabíveis quando no julgado houver

contradição, omissão ou obscuridade, e ainda, por erro material.

Haverá contradição no julgado quando a decisão for internamente

incoerente, ou seja, quando houver incongruência entre o que se

decidiu e a fundamentação do julgamento, encerrando em si mesma

o vício, não em relação a outros elementos dos autos. Omissão

existe quando o julgador não se pronunciou a respeito de algum

ponto sobre o qual deveria se debruçar. Obscuridade encontra-se

quando na sentença, chega-se a conclusão diversa da que ali está

disposta.

Passo a analisar.

Conforme já foi acima exposto, a parte ré, ora embargante, aduziu

que, uma vez que o Juízo julgou parcialmente procedentes os

pleitos autorais, condenando as partes ao pagamento de honorários

sucumbenciais recíprocos, inclusive constando os respectivos

valores após a regular liquidação, com exceção dos valores

referentes à dedução, no crédito do autor, dos honorários

sucumbenciais devidos ao patrono da reclamada e que deveriam

constar na planilha de cálculos.

Razão não assiste à embargante.

Ao decidir sobre o cabimento de honorários advocatícios, este juízo

assim se manifestou (ID. 608462d - Pág. 16 - 17):

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

A Lei 13.467/2017 trouxe profunda modificação ao Processo do

Trabalho, sendo devidos os honorários pela mera sucumbência.

[...]

No presente caso, entendo que houve sucumbência recíproca das

partes, de forma que, levando em consideração a natureza da
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causa, fixo os honorários em 5% sobre o benefício econômico.

No caso dos honorários devidos ao advogado do autor pela

reclamada, fixo os honorários sobre o valor total da condenação.

Já em relação aos honorários devidos pelo reclamante ao patrono

da ré, entendo que incide o percentual de 5% sobre o valor do

proveito econômico que o autor deixou de obter, que pode ser

aferido a partir da diferença entre a totalidade dos valores

pretendidos pelo requerente e o valor da condenação.

Ressalto a suspensão da exigibilidade da cobrança dos

honorários devidos pelo reclamante, na forma do § 4º do art.

791-A da CLT, tendo em vista a concessão do benefício da

gratuidade da justiça.

Constando mais de um advogado em Procuração, o pagamento

será efetuado a qualquer um deles, desde que não haja cláusula em

Procuração ou Contrato de Honorários nos autos estabelecendo o

direito de um advogado determinado perceber os honorários.

Conforme previsão legal, os honorários são parcelas autônomas,

não sujeitos à compensação. (Grifo nosso)

A previsão contida na sentença foi de que a exigibilidade dos

honorários ficará suspensa justamente na situação posta, porquanto

os créditos obtidos pelo autor nesta ação trabalhista possuem

natureza alimentar e não podem ser considerados para fins de

compensação com os honorários do advogado.

D i s s o  d e c o r r e  q u e  a s  q u e s t õ e s  s u s c i t a d a s  p e l a

reclamada/embargante não são matéria de embargos declaratórios,

pois não correspondem à omissão, contradição ou obscuridade na

decisão (art. 1.022 e seguintes do CPC, aplicados subsidiariamente

ao processo do trabalho, conforme art. 9º da IN 39/2016 do TST),

tratando-se de mera pretensão de alteração do julgamento. Para

tanto, incumbe à embargante opor a medida processual própria,

sendo inviável a reapreciação da matéria já tratada em sede de

embargos.

Em sendo assim, reputo que a sentença foi suficientemente clara ao

fixar as bases e fundamentos que foram levados em consideração

para o convencimento desta magistrada, encontrando-se isenta da

omissão apontada, não merecendo prosperar as alegações da

embargante, cabendo à parte, caso não se contente com o

pronunciamento jurisdicional, apresentar o remédio cabível.

Deste modo, REJEITO os embargos da reclamada/embargante

nesse ponto específico.

IV - DISPOSITIVO

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela

reclamada GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE

COLETIVO LTDA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, negando-lhes

provimento.

Tudo em uníssono com a fundamentação supra, a qual fica fazendo

parte do presente dispositivo, como se nele estivesse transcrita.

Sem custas, à míngua de amparo legal.

Devolva-se o prazo recursal.

Ficam as partes advertidas que o manejo de novos Embargos de

Declaração, cujo caráter protelatório venha a ser reconhecido,

sujeitará o embargante à multa do artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA PAULA DE CARVALHO SCOLARI

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000245-91.2020.5.21.0004
AUTOR FRANCISCO DAS CHAGAS

FERREIRA JUNIOR

ADVOGADO RAFAEL IORUBANI ALVES
CLEMENTE(OAB: 158032/RJ)

RÉU GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 95cee88

proferida nos autos.

SENTENÇA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

I - RELATÓRIO

Proferida a sentença de mérito de ID. 608462d, a parte ré

GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA

opôs embargos de declaração (ID. 26a09e8), alegando omissão em

ponto específico da sentença prolatada.

Pugnou pelo pronunciamento do Juízo acerca da questão.

Não foi necessária a intimação da parte adversa para apresentar

manifestação acerca dos Embargos de Declaração.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.
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II - DA ADMISSIBILIDADE

Conheço os embargos declaratórios, eis que presentes os

pressupostos de admissibilidade.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO

Alega a reclamada, ora embargante, que este Juízo incorreu em

omissão quando da prolação da sentença, especificamente quanto

à não inclusão na planilha de cálculos dos valores referentes à

dedução, no crédito do autor, dos honorários sucumbenciais

devidos ao patrono da reclamada.

Inicialmente, é importante frisar que os embargos de declaração são

recurso de via estreita, cabíveis quando no julgado houver

contradição, omissão ou obscuridade, e ainda, por erro material.

Haverá contradição no julgado quando a decisão for internamente

incoerente, ou seja, quando houver incongruência entre o que se

decidiu e a fundamentação do julgamento, encerrando em si mesma

o vício, não em relação a outros elementos dos autos. Omissão

existe quando o julgador não se pronunciou a respeito de algum

ponto sobre o qual deveria se debruçar. Obscuridade encontra-se

quando na sentença, chega-se a conclusão diversa da que ali está

disposta.

Passo a analisar.

Conforme já foi acima exposto, a parte ré, ora embargante, aduziu

que, uma vez que o Juízo julgou parcialmente procedentes os

pleitos autorais, condenando as partes ao pagamento de honorários

sucumbenciais recíprocos, inclusive constando os respectivos

valores após a regular liquidação, com exceção dos valores

referentes à dedução, no crédito do autor, dos honorários

sucumbenciais devidos ao patrono da reclamada e que deveriam

constar na planilha de cálculos.

Razão não assiste à embargante.

Ao decidir sobre o cabimento de honorários advocatícios, este juízo

assim se manifestou (ID. 608462d - Pág. 16 - 17):

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

A Lei 13.467/2017 trouxe profunda modificação ao Processo do

Trabalho, sendo devidos os honorários pela mera sucumbência.

[...]

No presente caso, entendo que houve sucumbência recíproca das

partes, de forma que, levando em consideração a natureza da

causa, fixo os honorários em 5% sobre o benefício econômico.

No caso dos honorários devidos ao advogado do autor pela

reclamada, fixo os honorários sobre o valor total da condenação.

Já em relação aos honorários devidos pelo reclamante ao patrono

da ré, entendo que incide o percentual de 5% sobre o valor do

proveito econômico que o autor deixou de obter, que pode ser

aferido a partir da diferença entre a totalidade dos valores

pretendidos pelo requerente e o valor da condenação.

Ressalto a suspensão da exigibilidade da cobrança dos

honorários devidos pelo reclamante, na forma do § 4º do art.

791-A da CLT, tendo em vista a concessão do benefício da

gratuidade da justiça.

Constando mais de um advogado em Procuração, o pagamento

será efetuado a qualquer um deles, desde que não haja cláusula em

Procuração ou Contrato de Honorários nos autos estabelecendo o

direito de um advogado determinado perceber os honorários.

Conforme previsão legal, os honorários são parcelas autônomas,

não sujeitos à compensação. (Grifo nosso)

A previsão contida na sentença foi de que a exigibilidade dos

honorários ficará suspensa justamente na situação posta, porquanto

os créditos obtidos pelo autor nesta ação trabalhista possuem

natureza alimentar e não podem ser considerados para fins de

compensação com os honorários do advogado.

D i s s o  d e c o r r e  q u e  a s  q u e s t õ e s  s u s c i t a d a s  p e l a

reclamada/embargante não são matéria de embargos declaratórios,

pois não correspondem à omissão, contradição ou obscuridade na

decisão (art. 1.022 e seguintes do CPC, aplicados subsidiariamente

ao processo do trabalho, conforme art. 9º da IN 39/2016 do TST),

tratando-se de mera pretensão de alteração do julgamento. Para

tanto, incumbe à embargante opor a medida processual própria,

sendo inviável a reapreciação da matéria já tratada em sede de

embargos.

Em sendo assim, reputo que a sentença foi suficientemente clara ao

fixar as bases e fundamentos que foram levados em consideração

para o convencimento desta magistrada, encontrando-se isenta da

omissão apontada, não merecendo prosperar as alegações da

embargante, cabendo à parte, caso não se contente com o

pronunciamento jurisdicional, apresentar o remédio cabível.

Deste modo, REJEITO os embargos da reclamada/embargante

nesse ponto específico.

IV - DISPOSITIVO

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela

reclamada GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE

COLETIVO LTDA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS, negando-lhes

provimento.

Tudo em uníssono com a fundamentação supra, a qual fica fazendo

parte do presente dispositivo, como se nele estivesse transcrita.

Sem custas, à míngua de amparo legal.

Devolva-se o prazo recursal.

Ficam as partes advertidas que o manejo de novos Embargos de

Declaração, cujo caráter protelatório venha a ser reconhecido,

sujeitará o embargante à multa do artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.
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Intimem-se as partes.

Nada mais.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA PAULA DE CARVALHO SCOLARI

Juíza do Trabalho

Processo Nº ACC-0001438-49.2017.5.21.0004
AUTOR SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP

DE VIG E SEG PRIV,MONIT.ELET,AG
TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,
CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E
CINOFILOS DO RN-SINDSEGUR

ADVOGADO ALECIO CESAR SANCHES(OAB:
5685-B/RN)

AUTOR HERICK HIDEO LIMA DOS SANTOS

AUTOR PAULO ROBERTO DOS SANTOS
SILVA

AUTOR EDVAN DE FREITAS MELO JUNIOR

AUTOR GILVAN MONTEIRO JUNIOR

AUTOR RAPHAEL BEZERRA DE SOUZA

AUTOR FRANCISCO DE ASSIS DOS
SANTOS SILVA

AUTOR ROMULO FRANK MOURA DO
NASCIMENTO

AUTOR ERI ARAUJO MARTINIANO

AUTOR EMANUEL MAGNO DE LIMA

AUTOR JOAO MARIA BARBOSA

AUTOR IVO FERREIRA DA SILVA

AUTOR ITAMAR ROBERTO FERNANDES DE
LIMA

AUTOR JOAO MARIA DA SILVA

AUTOR MARIA JOSINETE DO NASCIMENTO

AUTOR ANDERSON ESTEVAM DE FREITAS

AUTOR MIQUEIAS ELIVALDO DE AQUINO
SILVA

AUTOR ANDRE LUIS DO NASCIMENTO DE
SA

AUTOR ANDRE CHAMBRES PEREIRA DE
LIMA

AUTOR NARACELI CRISTINA MANSO DE
OLIVEIRA

AUTOR EDILMA LUNGA DA SILVA

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU EMPRESSERV EMPRESA DE
SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

FUNDACAO CULTURAL CAPITANIA
DAS ARTES

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP DE VIG E SEG
PRIV,MONIT.ELET,AG TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,
CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E CINOFILOS DO RN-
SINDSEGUR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP DE VIG E

SEG PRIV,MONIT.ELET,AG TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,

CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E CINOFILOS DO RN-

SINDSEGUR

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam os substituídos Maria Josinete do Nascimento, Naraceli

Cristina Manso de Oliveira e Herick Hideo Lima dos Santos,

notificadospara tomar ciência da expedição do alvará eletrônico de

ID. 4f6b15e, devendo comparecer a qualquer agência do Banco do

Brasil, com vistas a receber o crédito indicado em referido

expediente.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HENRIQUE ALFREDO DE MEDEIROS

Servidor

Processo Nº ATAlc-0000713-89.2019.5.21.0004
AUTOR IRANILDO LEONEZ SOARES

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU SAMARIA UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO LTDA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

PERITO BENVENUTO GONCALVES JUNIOR

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAMARIA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

SAMARIA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO LTDA.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 17/09/2020 10:00, conforme já

determinado no despacho de ID e6617fe.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000110-79.2020.5.21.0004
AUTOR EDILEUZA MAIA DA SILVA

ADVOGADO LUANDA FLORA BEZERRA DE
ALZEVEDO ALMEIDA(OAB:
10909/RN)

RÉU TEREZA PEREIRA DE LIMA
CAVALCANTI

ADVOGADO RODRIGO CESAR NEVES E
SILVA(OAB: 17923/RN)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - TEREZA PEREIRA DE LIMA CAVALCANTI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

TEREZA PEREIRA DE LIMA CAVALCANTI.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 24/09/2020 10:30, conforme já

determinado no despacho de ID 25e84ce.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATAlc-0000713-89.2019.5.21.0004
AUTOR IRANILDO LEONEZ SOARES

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU SAMARIA UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO LTDA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

PERITO BENVENUTO GONCALVES JUNIOR

Intimado(s)/Citado(s):

  - IRANILDO LEONEZ SOARES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

IRANILDO LEONEZ SOARES.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 17/09/2020 10:00, conforme já

determinado no despacho de ID e6617fe.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000750-19.2019.5.21.0004
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU MURANO CONSTRUCOES EIRELI

ADVOGADO REGINA SEBASTIANA
CALDEIRA(OAB: 15949/DF)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MURANO CONSTRUCOES EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

MURANO CONSTRUCOES EIRELI.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 16/09/2020 10:00, conforme já

determinado no despacho de ID ba2f529.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000750-19.2019.5.21.0004
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS

SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU MURANO CONSTRUCOES EIRELI

ADVOGADO REGINA SEBASTIANA
CALDEIRA(OAB: 15949/DF)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 16/09/2020 10:00, conforme já

determinado no despacho de ID ba2f529.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.
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FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000110-79.2020.5.21.0004
AUTOR EDILEUZA MAIA DA SILVA

ADVOGADO LUANDA FLORA BEZERRA DE
ALZEVEDO ALMEIDA(OAB:
10909/RN)

RÉU TEREZA PEREIRA DE LIMA
CAVALCANTI

ADVOGADO RODRIGO CESAR NEVES E
SILVA(OAB: 17923/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDILEUZA MAIA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

EDILEUZA MAIA DA SILVA.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência de instrução

telepresencial que se realizará no dia 24/09/2020 10:30, conforme já

determinado no despacho de ID 25e84ce.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000002-50.2020.5.21.0004
AUTOR MARIA CAMILLA CAMPOS DA SILVA

RÉU MICARLA ROSE DA SILVA

ADVOGADO ANA CATARINA PEREIRA DA
SILVA(OAB: 10841/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MICARLA ROSE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe

MICARLA ROSE DA SILVA.

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência telepresencial

que se realizará no dia 17/09/2020 09:30, que poderá ocorrer com a

presença apenas dos advogados, exclusivamente para tentativa de

conciliação, conforme já determinado no despacho de ID 91fc85e.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO GEIDER DANTAS DE AZEVEDO

Secretário de Audiência

5ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATSum-0000746-73.2019.5.21.0006
AUTOR JOAO BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO MARCELO ROMEIRO DE CARVALHO
CAMINHA(OAB: 12736/RN)

RÉU ECOCIL 04 INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ECOCIL 04 INCORPORACOES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 203d34c

proferido nos autos.

DESPACHO

Compulsando os autos, constato haver pedido exclusivamente de

adicional de insalubridade, pleiteado por funcionário na área de

carpintaria.

As partes informam não haver laudos que possam ser utilizados

como prova emprestada.

A reclamada, na sua última petição, noticia que todas as suas obras

foram concluídas, de forma a impossibilitar visita de expert ao local,

para análise de máquinas e emissão de ruídos.

Fica o reclamante notificado para, no prazo preclusivo de 05 dias

úteis, indicar meios para realização de perícia técnica, incluindo

indicação de local e máquinas a serem periciadas, sob pena de se

considerar desistência total da ação.

Transcorrido o prazo, autos conclusos.

Natal.

Processo Nº ATSum-0000746-73.2019.5.21.0006
AUTOR JOAO BATISTA DE SOUSA

ADVOGADO MARCELO ROMEIRO DE CARVALHO
CAMINHA(OAB: 12736/RN)

RÉU ECOCIL 04 INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE
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Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO BATISTA DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 203d34c

proferido nos autos.

DESPACHO

Compulsando os autos, constato haver pedido exclusivamente de

adicional de insalubridade, pleiteado por funcionário na área de

carpintaria.

As partes informam não haver laudos que possam ser utilizados

como prova emprestada.

A reclamada, na sua última petição, noticia que todas as suas obras

foram concluídas, de forma a impossibilitar visita de expert ao local,

para análise de máquinas e emissão de ruídos.

Fica o reclamante notificado para, no prazo preclusivo de 05 dias

úteis, indicar meios para realização de perícia técnica, incluindo

indicação de local e máquinas a serem periciadas, sob pena de se

considerar desistência total da ação.

Transcorrido o prazo, autos conclusos.

Natal.

Processo Nº ATOrd-0000917-33.2019.5.21.0005
AUTOR JOSE WAGNER DA SILVA

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

RÉU RCM INDUSTRIA E COMERCIO E
EXPORTACAO E IMPORTACAO DE
SUB PRODUTO ANIMAL LTDA

ADVOGADO WILLIG SINEDINO DE
CARVALHO(OAB: 12241/RN)

PERITO WEVERTON PESSOA COSTA DA
SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE WAGNER DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c73a3e9

proferido nos autos.

DESPACHO

Dê-se ciência, com urgência, às partes sobre a data e local da

realização da perícia técnica, conforme peticionado pelo expert, no

ID. 8118308:

"DATA: 10 de Setembro de 2020;

HORÁRIO: 14:00h;

ENDEREÇO: RCM INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACAO E

IMPORTACAO DE - Rua São Domingos, 501, Felipe Camarão -

Natal/RNSUB PRODUTO ANIMAL LTDACEP 59072-310;

Solicito que todas as recomendações de distanciamento entre os

presentes e cuidados relacionados ao uso de EPI's sejam

respeitados, face à segurança sanitária dos presentes à perícia".

Natal.

Processo Nº ATOrd-0000917-33.2019.5.21.0005
AUTOR JOSE WAGNER DA SILVA

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

RÉU RCM INDUSTRIA E COMERCIO E
EXPORTACAO E IMPORTACAO DE
SUB PRODUTO ANIMAL LTDA

ADVOGADO WILLIG SINEDINO DE
CARVALHO(OAB: 12241/RN)

PERITO WEVERTON PESSOA COSTA DA
SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - RCM INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACAO E
IMPORTACAO DE SUB PRODUTO ANIMAL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c73a3e9

proferido nos autos.

DESPACHO

Dê-se ciência, com urgência, às partes sobre a data e local da

realização da perícia técnica, conforme peticionado pelo expert, no

ID. 8118308:

"DATA: 10 de Setembro de 2020;

HORÁRIO: 14:00h;

ENDEREÇO: RCM INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACAO E

IMPORTACAO DE - Rua São Domingos, 501, Felipe Camarão -

Natal/RNSUB PRODUTO ANIMAL LTDACEP 59072-310;

Solicito que todas as recomendações de distanciamento entre os

presentes e cuidados relacionados ao uso de EPI's sejam

respeitados, face à segurança sanitária dos presentes à perícia".

Natal.
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Processo Nº ATOrd-0000939-82.2019.5.21.0008
AUTOR RUBIANA AZEVEDO BOLCONTE

ADVOGADO BEATRIZ BARRETO CAMARA DE
OLIVEIRA(OAB: 16887/RN)

ADVOGADO SILVIO CAMARA DE OLIVEIRA(OAB:
2613/RN)

RÉU GUAPO RECURSOS HUMANOS
LTDA

RÉU BUNGE ALIMENTOS S/A

ADVOGADO ALEXANDRE LAURIA DUTRA(OAB:
157840/SP)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - BUNGE ALIMENTOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fb09463

proferido nos autos.

DESPACHO

Não obstante a parte autora tenha justificado sua ausência, na data

e horário da perícia técnica, notifique-se o Dr. Claudio Soares Leite

para apresentar seu laudo pericial, no prazo de dez dias úteis, ou

justificar a impossibilidade de realização da prova técnica, sob pena

de destituição do encargo.

Apresentado o laudo, notifiquem-se as partes para impugnação no

prazo preclusivo de cinco dias úteis, e agende-se audiência de

instrução, mantidas as cominações informadas no ID. 49fd650

(súmula 74 do c. TST e apresentação de testemunhas, sob pena de

preclusão).

Natal.

Processo Nº ATSum-0000980-58.2019.5.21.0005
AUTOR LUCAS LUCENA DE CARVALHO

ADVOGADO CAMILA SILVA DE ALMEIDA(OAB:
11135/RN)

RÉU IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS
NORDESTE LTDA

ADVOGADO RODRIGO MENEZES DANTAS(OAB:
12372/PB)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6d29abd

proferido nos autos.

DESPACHO

Compulsando os autos, verifico já ter havido colheita de prova oral

por esta Magistrada, remanescendo apenas a necessidade de

realização de perícia técnica.

Desta feita, notifique-se o Dr. Cláudio Soares Leite, para, de comum

acordo com as partes, e se entenderem prudente, agendem data e

horário para a realização da perícia, ficando advertidas as partes de

que deverão tomar todos os cuidados necessários em razão da

pandemia, como distanciamento e utilização de máscaras.

Natal.

Processo Nº ATOrd-0000939-82.2019.5.21.0008
AUTOR RUBIANA AZEVEDO BOLCONTE

ADVOGADO BEATRIZ BARRETO CAMARA DE
OLIVEIRA(OAB: 16887/RN)

ADVOGADO SILVIO CAMARA DE OLIVEIRA(OAB:
2613/RN)

RÉU GUAPO RECURSOS HUMANOS
LTDA

RÉU BUNGE ALIMENTOS S/A

ADVOGADO ALEXANDRE LAURIA DUTRA(OAB:
157840/SP)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - RUBIANA AZEVEDO BOLCONTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fb09463

proferido nos autos.

DESPACHO

Não obstante a parte autora tenha justificado sua ausência, na data

e horário da perícia técnica, notifique-se o Dr. Claudio Soares Leite

para apresentar seu laudo pericial, no prazo de dez dias úteis, ou

justificar a impossibilidade de realização da prova técnica, sob pena

de destituição do encargo.

Apresentado o laudo, notifiquem-se as partes para impugnação no

prazo preclusivo de cinco dias úteis, e agende-se audiência de

instrução, mantidas as cominações informadas no ID. 49fd650

(súmula 74 do c. TST e apresentação de testemunhas, sob pena de

preclusão).

Natal.
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Processo Nº ATSum-0000980-58.2019.5.21.0005
AUTOR LUCAS LUCENA DE CARVALHO

ADVOGADO CAMILA SILVA DE ALMEIDA(OAB:
11135/RN)

RÉU IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS
NORDESTE LTDA

ADVOGADO RODRIGO MENEZES DANTAS(OAB:
12372/PB)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUCAS LUCENA DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6d29abd

proferido nos autos.

DESPACHO

Compulsando os autos, verifico já ter havido colheita de prova oral

por esta Magistrada, remanescendo apenas a necessidade de

realização de perícia técnica.

Desta feita, notifique-se o Dr. Cláudio Soares Leite, para, de comum

acordo com as partes, e se entenderem prudente, agendem data e

horário para a realização da perícia, ficando advertidas as partes de

que deverão tomar todos os cuidados necessários em razão da

pandemia, como distanciamento e utilização de máscaras.

Natal.

Processo Nº ATSum-0000465-86.2020.5.21.0005
AUTOR SABRINA DE ARRUDA COSTA

FERREIRA

ADVOGADO MARCIO AURELIO SIQUEIRA
FERREIRA(OAB: 8666/PB)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário:EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS

HOSPITALARES - EBSERH

INTIMAÇÃO - Processo PJe-JT

Fica Vossa Senhoria, diante da autorização para utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 - TRT 21, notificada da designação de audiência para

o dia 06.10.2020, às 08h00min, por videoconferência, devendo a

reclamada apresentar defesa/documentos até o momento da

audiência, sendo exigidas as presenças das partes, sob as penas

legais, nos termos do art. 844 da CLT.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet.

A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e seus

procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso, por meio de

um link, que será encaminhado por e-mail, com o número do

respectivo processo. O link será também disponibilizado nos autos

por meio de certidão.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas antes da

data aprazada para a sua audiência, o endereço de email para

receber o referido link.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

LARISSA DA FONSECA EMERENCIANO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0001079-96.2017.5.21.0005
AUTOR TASSIA FABIANA DA SILVA

RODRIGUES

ADVOGADO ANNA KARENINA DE HOLANDA
BEZERRA(OAB: 9141/RN)

RÉU FELIPE SALVADOR DA SILVA LOBO
00838554407

ADVOGADO CHRISTIAN HENRIQUE
NOBREGA(OAB: 5272/RN)

RÉU FELIPE SALVADOR DA SILVA LOBO

Intimado(s)/Citado(s):

  - TASSIA FABIANA DA SILVA RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário:TASSIA FABIANA DA SILVA RODRIGUES

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 171
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

INTIMAÇÃO - Processo PJe-JT

 Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da devolução da TED

referente ao crédito da autora por divergência no CPF, conforme

documento de ID4474eac.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JOHN KENNEDY CUNHA PINHEIRO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000710-34.2019.5.21.0005
AUTOR LEIDIANE CORINGA DE AMORIM

ADVOGADO NADJA VIANA BARROS(OAB:
12063/RN)

ADVOGADO IRIS FERNANDA DE OLIVEIRA
GALVAO(OAB: 7239/RN)

RÉU BOMPRECO SUPERMERCADOS DO
NORDESTE LTDA

ADVOGADO IGOR TEIXEIRA SANTOS(OAB:
35687/BA)

ADVOGADO ANDRE LUIS TORRES
PESSOA(OAB: 19503/BA)

PERITO EUCIMAR PEREIRA GUIMARAES

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEIDIANE CORINGA DE AMORIM

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a5d7022

proferido nos autos.

DESPACHO

Mantenho a audiência designada, uma vez que a reclamada (ID.

9812bec) não apresenta qualquer fato efetivamente impeditivo para

sua realização.

Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que os pleitos

tratam de indenização por danos morais/materiais por supostas

sequelas e redução da capacidade laborativa por acidente de

trabalho. Também observo que o acidente é fato incontroverso,

restando pendente apenas a análise sobre seus efeitos, o que, em

regra, necessita apenas de prova pericial, já realizada in casu.

Esclareço, entretanto, que as partes podem fazer seus

esclarecimentos/requerimentos na audiência aprazada, podendo o

magistrado, entendendo necessário para o deslinde da controvérsia,

designar audiência presencial.

Cientifiquem-se.

Natal, 09.09.2020

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000192-10.2020.5.21.0005
AUTOR THIAGO TEODOSIO DE LIMA

ADVOGADO VICTOR FERNANDES FARIAS(OAB:
14135-B/RN)

RÉU PROMO PRIME SERVICOS E
PROMOCOES LTDA - ME

ADVOGADO DERALDO JOSE CASTRO DE
ARAUJO(OAB: 16389/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PROMO PRIME SERVICOS E PROMOCOES LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 00a5978

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o reclamante para, caso queira, no prazo 05 dias úteis,

apresentar manifestação à exceção de pré executividade oposta

pelo reclamado.

Após, retornem os autos conclusos.

Natal, 09.09.2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATOrd-0000710-34.2019.5.21.0005
AUTOR LEIDIANE CORINGA DE AMORIM

ADVOGADO NADJA VIANA BARROS(OAB:
12063/RN)

ADVOGADO IRIS FERNANDA DE OLIVEIRA
GALVAO(OAB: 7239/RN)

RÉU BOMPRECO SUPERMERCADOS DO
NORDESTE LTDA

ADVOGADO IGOR TEIXEIRA SANTOS(OAB:
35687/BA)
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ADVOGADO ANDRE LUIS TORRES
PESSOA(OAB: 19503/BA)

PERITO EUCIMAR PEREIRA GUIMARAES

Intimado(s)/Citado(s):

  - BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a5d7022

proferido nos autos.

DESPACHO

Mantenho a audiência designada, uma vez que a reclamada (ID.

9812bec) não apresenta qualquer fato efetivamente impeditivo para

sua realização.

Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que os pleitos

tratam de indenização por danos morais/materiais por supostas

sequelas e redução da capacidade laborativa por acidente de

trabalho. Também observo que o acidente é fato incontroverso,

restando pendente apenas a análise sobre seus efeitos, o que, em

regra, necessita apenas de prova pericial, já realizada in casu.

Esclareço, entretanto, que as partes podem fazer seus

esclarecimentos/requerimentos na audiência aprazada, podendo o

magistrado, entendendo necessário para o deslinde da controvérsia,

designar audiência presencial.

Cientifiquem-se.

Natal, 09.09.2020

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000192-10.2020.5.21.0005
AUTOR THIAGO TEODOSIO DE LIMA

ADVOGADO VICTOR FERNANDES FARIAS(OAB:
14135-B/RN)

RÉU PROMO PRIME SERVICOS E
PROMOCOES LTDA - ME

ADVOGADO DERALDO JOSE CASTRO DE
ARAUJO(OAB: 16389/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - THIAGO TEODOSIO DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 00a5978

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o reclamante para, caso queira, no prazo 05 dias úteis,

apresentar manifestação à exceção de pré executividade oposta

pelo reclamado.

Após, retornem os autos conclusos.

Natal, 09.09.2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATOrd-0000522-12.2017.5.21.0005
AUTOR GIVALDO GOMES DE PAIVA

ADVOGADO FRANCISCO MARCELINO DO
MONTE LIMA(OAB: 7872/RN)

RÉU PETROBRAS TRANSPORTE S.A -
TRANSPETRO

ADVOGADO SYLVIO GARCEZ JUNIOR(OAB:
7510/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 41d684d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que a Transpetro, apesar de intimada, não informou a

data exata da realocação do autor, determino que os cálculos de

liquidação sejam complementados utilizando como termo final a

data de 14.08.2020, conforme estabelecido no despacho de id.
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dd4cd04.

Complementados os cálculos, faculta-se às partes o prazo comum

de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos

itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

Natal, 09.09.2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATOrd-0000253-65.2020.5.21.0005
AUTOR ADAUTO VARELA DE SOUSA

ADVOGADO BRUNA BIANCA FERREIRA
ARAGAO(OAB: 8626/RN)

RÉU LYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA - EPP

ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID df08267

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da ausência de autorização, até o presente momento, para

retomada das audiências no fórum, fica designada audiência de

UNA para o dia 19/10/2020, às 09:30, de forma PRESENCIAL,

mantidas as cominações anteriores.

Cientifiquem-se as partes.

Natal.

Processo Nº ATOrd-0000522-12.2017.5.21.0005
AUTOR GIVALDO GOMES DE PAIVA

ADVOGADO FRANCISCO MARCELINO DO
MONTE LIMA(OAB: 7872/RN)

RÉU PETROBRAS TRANSPORTE S.A -
TRANSPETRO

ADVOGADO SYLVIO GARCEZ JUNIOR(OAB:
7510/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GIVALDO GOMES DE PAIVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 41d684d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que a Transpetro, apesar de intimada, não informou a

data exata da realocação do autor, determino que os cálculos de

liquidação sejam complementados utilizando como termo final a

data de 14.08.2020, conforme estabelecido no despacho de id.

dd4cd04.

Complementados os cálculos, faculta-se às partes o prazo comum

de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos

itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

Natal, 09.09.2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATOrd-0000209-46.2020.5.21.0005
AUTOR MARCELO AURELIO DE ARAUJO

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU NORSA REFRIGERANTES S.A

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

RÉU SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCELO AURELIO DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ca69d57

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da ausência de autorização, até o presente momento, para
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retomada das audiências no fórum, fica designada audiência de

instrução para o dia 19/10/2020, às 11:00, de forma PRESENCIAL,

mantidas as cominações anteriores.

Cientifiquem-se as partes.

Natal.

Processo Nº ATSum-0000288-25.2020.5.21.0005
AUTOR MARIANA ISIDIO DA SILVA

ADVOGADO CLEAN SOARES DE ARAUJO
MACEDO(OAB: 12853/PA)

RÉU PAULO REBERTO BIHL

RÉU DIRCE SIMONI BIHL

RÉU JOSÉ ALMIRO BIHL

RÉU REDENTOR FOODS INDUSTRIA,
COMERCIO, AGROINDUSTRIA E
PARTICIPACOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIANA ISIDIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e8ff22e

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da autorização para utilização temporária das plataformas

digitais para realização das audiências, nos termos do art. 1º do Ato

n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato nº 54/2020 - TRT 21, fica

designada audiência para o dia 08/10/2020, às 08h00min, por

videoconferência, sendo exigidas as presenças das partes, sob as

penas legais, nos termos do art. 844 da CLT.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. 

A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e seus

procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso, por meio de

um link, que será encaminhado por e-mail, com o número do

respectivo processo. O link será também disponibilizado nos autos

por meio de certidão.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas antes da

data aprazada para a sua audiência, o endereço de e-mail para

receber o referido link.

Verifique a Secretaria se a(s) ré(s) possue(m) procurador(es) já

cadastrado(s) no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo (observar a certidão de ID. e3b6cc1).

Natal, 09.09.2020

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000313-14.2015.5.21.0005
AUTOR RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO LUCIO FRANKLIN GURGEL
MARTINIANO(OAB: 5556/RN)

RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RÉU CONTEST-AR CONDICIONADO E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA
DE VASCONCELOS(OAB: 10451/RN)

ADVOGADO LUIZ CARLOS SILVESTRE DE
OLIVEIRA JUNIOR(OAB: 26181/CE)

PERITO ANDRE LUIZ MARINHO MAIA

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2090c13

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Considerando que não há mais pendências, extingo o processo, na

forma do art. 924, II do CPC, aplicado subsidiariamente por força do

art. 769 da CLT.

Certifique-se que a conta judicial encontra-se zerada.

Levantem-se as restrições existentes (Renajud, BNDT, Serasa,

indisponibilidade, SABB).

Após, arquivem-se os autos, com os lançamentos necessários.

Natal, 09 de setembro de 2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

loadc

Processo Nº ATOrd-0000253-65.2020.5.21.0005
AUTOR ADAUTO VARELA DE SOUSA

ADVOGADO BRUNA BIANCA FERREIRA
ARAGAO(OAB: 8626/RN)

RÉU LYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA - EPP
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ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADAUTO VARELA DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID df08267

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da ausência de autorização, até o presente momento, para

retomada das audiências no fórum, fica designada audiência de

UNA para o dia 19/10/2020, às 09:30, de forma PRESENCIAL,

mantidas as cominações anteriores.

Cientifiquem-se as partes.

Natal.

Processo Nº ATOrd-0000252-80.2020.5.21.0005
AUTOR AMARILDO MARINHO BARROS

JUNIOR

ADVOGADO BRUNA BIANCA FERREIRA
ARAGAO(OAB: 8626/RN)

RÉU LYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA - EPP

ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AMARILDO MARINHO BARROS JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c2c2fda

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da ausência de autorização, até o presente momento, para

retomada das audiências no fórum, fica designada audiência de

UNA para o dia 19/10/2020, às 09:00, de forma PRESENCIAL,

mantidas as cominações anteriores.

Cientifiquem-se as partes.

Natal.

Processo Nº ATOrd-0001436-47.2015.5.21.0005

AUTOR EVANIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO TALITHA MARC NUNES DE
OLIVEIRA(OAB: 13797/RN)

ADVOGADO VIVIANE CARLOS MARTINS(OAB:
13787/RN)

ADVOGADO WILLIANE GUIMARAES DE PAIVA
AQUINO DANTAS(OAB: 13924/RN)

RÉU JANIO ADELCIDIO ALVES DE LIMA

RÉU JANIO ADELCIDIO A. DE LIMA

ADVOGADO ANTONIO TAUMATURGO DE
MACEDO SILVEIRA(OAB: 5889/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EVANIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 79a3168

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo de dois anos previsto no

despacho de id.0651bae, pronuncio a prescrição intercorrente, por

força do disposto no art. 11-A, § 1º e 2º, da CLT, e, em

consequência, extingo a execução, à luz do art. 924, inciso V, do

CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho.

Dispensada a intimação da União Federal, em razão da alçada, nos

termos da Portaria MF n. 176/2010.

Levantem-se as restrições existentes (Renajud, BNDT, Serasa,

indisponibilidade, SABB).

Após, arquivem-se os autos.

Natal, 09.09.2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATOrd-0000252-80.2020.5.21.0005
AUTOR AMARILDO MARINHO BARROS

JUNIOR

ADVOGADO BRUNA BIANCA FERREIRA
ARAGAO(OAB: 8626/RN)

RÉU LYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA - EPP

ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)

Intimado(s)/Citado(s):
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  - LYRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c2c2fda

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da ausência de autorização, até o presente momento, para

retomada das audiências no fórum, fica designada audiência de

UNA para o dia 19/10/2020, às 09:00, de forma PRESENCIAL,

mantidas as cominações anteriores.

Cientifiquem-se as partes.

Natal.

Processo Nº ATSum-0000456-32.2017.5.21.0005
AUTOR PAULO NEILSON DE LIMA

ADVOGADO MANOEL TARCISIO CUNHA DE
AGUIAR FILHO(OAB: 10446/RN)

RÉU DAVID JOSEF SCHMIDTZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - PAULO NEILSON DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID c279258

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo de dois anos previsto no

despacho de id.13cb494, pronuncio a prescrição intercorrente, por

força do disposto no art. 11-A, § 1º e 2º, da CLT, e, em

consequência, extingo a execução, à luz do art. 924, inciso V, do

CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho.

Dispensada a intimação da União Federal, em razão da alçada, nos

termos da Portaria MF n. 176/2010.

Levantem-se as restrições existentes (Renajud, BNDT, Serasa,

indisponibilidade, SABB).

Após, arquivem-se os autos.

Natal, 09.09.2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATOrd-0000527-43.2017.5.21.0002
AUTOR MICHAEL MAGNO MARQUES

MOREIRA

ADVOGADO ANDERSON PEREIRA
BARROS(OAB: 7582/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - MICHAEL MAGNO MARQUES MOREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID af7dee9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora e seu advogado para apresentarem os

dados bancários para depósito dos seus créditos.

Intime-se, também, a executada para apresentar seus dados

bancários para devolução do valor bloqueado.

Apresentadas as contas bancárias, expeça-se alvará para liberação

dos valores ao autor e advogado, até o limite de seus créditos e

com as cautelas de praxe, bem como para devolução do valor

bloqueado ao executado.

Natal, 09 de setembro de 2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000135-89.2020.5.21.0005
AUTOR STEFANO FERRARI

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

RÉU TABUA DE CARNE RESTAURANTE
LTDA
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ADVOGADO ESIO COSTA DA SILVA(OAB:
1677/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - STEFANO FERRARI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4c9bf52

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da ausência de autorização, até o presente momento, para

retomada das audiências no fórum, fica designada audiência de

instrução para o dia 19/10/2020, às 10:00, de forma PRESENCIAL,

mantidas as cominações anteriores.

Cientifiquem-se as partes.

Natal.

Processo Nº ATSum-0000135-89.2020.5.21.0005
AUTOR STEFANO FERRARI

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

RÉU TABUA DE CARNE RESTAURANTE
LTDA

ADVOGADO ESIO COSTA DA SILVA(OAB:
1677/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4c9bf52

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da ausência de autorização, até o presente momento, para

retomada das audiências no fórum, fica designada audiência de

instrução para o dia 19/10/2020, às 10:00, de forma PRESENCIAL,

mantidas as cominações anteriores.

Cientifiquem-se as partes.

Natal.

Processo Nº ATSum-0000313-14.2015.5.21.0005

AUTOR RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO LUCIO FRANKLIN GURGEL
MARTINIANO(OAB: 5556/RN)

RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RÉU CONTEST-AR CONDICIONADO E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO THIAGO CESAR TINOCO OLIVEIRA
DE VASCONCELOS(OAB: 10451/RN)

ADVOGADO LUIZ CARLOS SILVESTRE DE
OLIVEIRA JUNIOR(OAB: 26181/CE)

PERITO ANDRE LUIZ MARINHO MAIA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONTEST-AR CONDICIONADO E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2090c13

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Considerando que não há mais pendências, extingo o processo, na

forma do art. 924, II do CPC, aplicado subsidiariamente por força do

art. 769 da CLT.

Certifique-se que a conta judicial encontra-se zerada.

Levantem-se as restrições existentes (Renajud, BNDT, Serasa,

indisponibilidade, SABB).

Após, arquivem-se os autos, com os lançamentos necessários.

Natal, 09 de setembro de 2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

loadc

Processo Nº ATOrd-0001436-47.2015.5.21.0005
AUTOR EVANIO SIQUEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO TALITHA MARC NUNES DE
OLIVEIRA(OAB: 13797/RN)

ADVOGADO VIVIANE CARLOS MARTINS(OAB:
13787/RN)

ADVOGADO WILLIANE GUIMARAES DE PAIVA
AQUINO DANTAS(OAB: 13924/RN)

RÉU JANIO ADELCIDIO ALVES DE LIMA

RÉU JANIO ADELCIDIO A. DE LIMA

ADVOGADO ANTONIO TAUMATURGO DE
MACEDO SILVEIRA(OAB: 5889/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JANIO ADELCIDIO A. DE LIMA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 79a3168

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Tendo em vista o decurso do prazo de dois anos previsto no

despacho de id.0651bae, pronuncio a prescrição intercorrente, por

força do disposto no art. 11-A, § 1º e 2º, da CLT, e, em

consequência, extingo a execução, à luz do art. 924, inciso V, do

CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho.

Dispensada a intimação da União Federal, em razão da alçada, nos

termos da Portaria MF n. 176/2010.

Levantem-se as restrições existentes (Renajud, BNDT, Serasa,

indisponibilidade, SABB).

Após, arquivem-se os autos.

Natal, 09.09.2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATOrd-0000209-46.2020.5.21.0005
AUTOR MARCELO AURELIO DE ARAUJO

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU NORSA REFRIGERANTES S.A

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

RÉU SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NORSA REFRIGERANTES S.A

  - SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ca69d57

proferido nos autos.

DESPACHO

Diante da ausência de autorização, até o presente momento, para

retomada das audiências no fórum, fica designada audiência de

instrução para o dia 19/10/2020, às 11:00, de forma PRESENCIAL,

mantidas as cominações anteriores.

Cientifiquem-se as partes.

Natal.

Processo Nº ATOrd-0000169-98.2019.5.21.0005
AUTOR CELIANO NUNES DE SOUZA

ADVOGADO FRANCISCO WELTON DA
SILVA(OAB: 11725/RN)

ADVOGADO RUBENS JOSE PINTO
FERNANDES(OAB: 8334/RN)

RÉU STEMAC SA GRUPOS GERADORES

ADVOGADO DANIELA FARNEDA HUMMES(OAB:
36556/RS)

Intimado(s)/Citado(s):

  - STEMAC SA GRUPOS GERADORES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4e1fde6

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, nos autos da reclamação

trabalhista movida por CELIANO NUNES DE SOUZA, opõe

Embargos à Execução, conforme documento de id.d283db5. Afirma

que há excesso na execução, apontando equívocos nos cálculos.

Sem manifestação do embargado.

É o Relatório.

Fundamentação.

Verifica-se que a sentença foi líquida e os cálculos não foram objeto

de impugnação em sede recursal.

Dessa forma, nada a retocar nos valores, haja vista que os cálculos

integrantes da sentença transitaram em julgado, não só quanto à

forma de cálculo apresentada, mas também quanto ao montante

dos valores liquidados, não cabendo, nesta fase processual, a

reclamada rediscutir matérias cobertas pelo manto da coisa julgada.

Assim, os embargos à execução só poderiam versar sobre matéria

restrita às alegações de cumprimento da decisão, quitação ou
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prescrição da dívida, conforme dispõe o artigo 884 da CLT.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e REJEITO os Embargos à Execução

opostos por STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, nos autos da

reclamação trabalhista movida por CELIANO NUNES DE SOUZA.

Custas no valor de R$ 44,26, pelo embargante, a teor do disposto

no art. 789-A, inciso V, da CLT.

Intimem-se as partes.

Natal / RN, 09 de setembro de 2020.

Karoyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATOrd-0000169-98.2019.5.21.0005
AUTOR CELIANO NUNES DE SOUZA

ADVOGADO FRANCISCO WELTON DA
SILVA(OAB: 11725/RN)

ADVOGADO RUBENS JOSE PINTO
FERNANDES(OAB: 8334/RN)

RÉU STEMAC SA GRUPOS GERADORES

ADVOGADO DANIELA FARNEDA HUMMES(OAB:
36556/RS)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CELIANO NUNES DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4e1fde6

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, nos autos da reclamação

trabalhista movida por CELIANO NUNES DE SOUZA, opõe

Embargos à Execução, conforme documento de id.d283db5. Afirma

que há excesso na execução, apontando equívocos nos cálculos.

Sem manifestação do embargado.

É o Relatório.

Fundamentação.

Verifica-se que a sentença foi líquida e os cálculos não foram objeto

de impugnação em sede recursal.

Dessa forma, nada a retocar nos valores, haja vista que os cálculos

integrantes da sentença transitaram em julgado, não só quanto à

forma de cálculo apresentada, mas também quanto ao montante

dos valores liquidados, não cabendo, nesta fase processual, a

reclamada rediscutir matérias cobertas pelo manto da coisa julgada.

Assim, os embargos à execução só poderiam versar sobre matéria

restrita às alegações de cumprimento da decisão, quitação ou

prescrição da dívida, conforme dispõe o artigo 884 da CLT.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e REJEITO os Embargos à Execução

opostos por STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, nos autos da

reclamação trabalhista movida por CELIANO NUNES DE SOUZA.

Custas no valor de R$ 44,26, pelo embargante, a teor do disposto

no art. 789-A, inciso V, da CLT.

Intimem-se as partes.

Natal / RN, 09 de setembro de 2020.

Karoyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ATSum-0000667-97.2019.5.21.0005
AUTOR JANNAYNA BALBINA DA SILVA

ADVOGADO FELIPPE DE QUEIROZ BESSA
BANDEIRA LEITE(OAB: 5938/RN)

RÉU INSTITUTO ODONTOLOGICO DE
NATAL LTDA

ADVOGADO JONATAS MICAEL MELO FELIX(OAB:
8519/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JANNAYNA BALBINA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4a33880

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a reclamada para comprovar nos autos o recolhimento

previdenciário, no prazo de 48 horas, sob pena de execução.

Inerte, iniciem-se os atos executórios (BACEN).

Natal, 09 de setembro de 2020.
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Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

loadc

Processo Nº ATSum-0000667-97.2019.5.21.0005
AUTOR JANNAYNA BALBINA DA SILVA

ADVOGADO FELIPPE DE QUEIROZ BESSA
BANDEIRA LEITE(OAB: 5938/RN)

RÉU INSTITUTO ODONTOLOGICO DE
NATAL LTDA

ADVOGADO JONATAS MICAEL MELO FELIX(OAB:
8519/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INSTITUTO ODONTOLOGICO DE NATAL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4a33880

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a reclamada para comprovar nos autos o recolhimento

previdenciário, no prazo de 48 horas, sob pena de execução.

Inerte, iniciem-se os atos executórios (BACEN).

Natal, 09 de setembro de 2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

loadc

Processo Nº ATOrd-0000201-06.2019.5.21.0005
AUTOR NAILSON DE OLIVEIRA PONTES

ADVOGADO RAUL GIL SALVADOR
FERREIRA(OAB: 16062-B/RN)

RÉU LOJAS RIACHUELO SA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

PERITO EUCIMAR PEREIRA GUIMARAES

Intimado(s)/Citado(s):

  - LOJAS RIACHUELO SA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário:LOJAS RIACHUELO SA CNPJ: 33.200.056/0001-49

osvaldo de meiroz grilo júnior (ADVOGADO) (CPF: 565.556.444-00)

(OAB: RN2738)

INTIMAÇÃO - Processo PJe-JT

Fica V. Sa. cientificado(a) do teor do despacho exarado à fl. 1431

(id 9891132), devendo proceder ao recolhimento do valor de

R$107,38, atualizado à fl. 1434 (id 7c797cd), em favor da União, a

título de ressarcimento de honorários periciais, no prazo de 05 dias,

sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RIVANILDO DANTAS

Servidor

Processo Nº ATSum-0000980-58.2019.5.21.0005
AUTOR LUCAS LUCENA DE CARVALHO

ADVOGADO CAMILA SILVA DE ALMEIDA(OAB:
11135/RN)

RÉU IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS
NORDESTE LTDA

ADVOGADO RODRIGO MENEZES DANTAS(OAB:
12372/PB)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS NORDESTE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 421d31e

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista o intuito conciliatório demonstrado na petição de ID.

15af4d1, remetam-se os autos ao CEJUSC.

Natal, 09.09.2020

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000980-58.2019.5.21.0005
AUTOR LUCAS LUCENA DE CARVALHO
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ADVOGADO CAMILA SILVA DE ALMEIDA(OAB:
11135/RN)

RÉU IANE INDUSTRIA DE ALIMENTOS
NORDESTE LTDA

ADVOGADO RODRIGO MENEZES DANTAS(OAB:
12372/PB)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUCAS LUCENA DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 421d31e

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista o intuito conciliatório demonstrado na petição de ID.

15af4d1, remetam-se os autos ao CEJUSC.

Natal, 09.09.2020

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000411-91.2018.5.21.0005
AUTOR MARCELO ANDRADE MARTINS DO

NASCIMENTO

ADVOGADO HUGO GODEIRO DE ARAUJO
TEIXEIRA(OAB: 6713/RN)

ADVOGADO ETTORE RANIERI SPANO(OAB:
17646-B/RN)

RÉU JM DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E
GÁS

RÉU JAISON VIEIRA DE MACEDO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCELO ANDRADE MARTINS DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cab21e8

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o executado Jaison Vieira de Macedo, por meio do

aplicativo whatsApp (98718-5452), para comprovar nos autos, no

prazo de 05 dias, o retorno do pagamento das parcelas do acordo.

No mesmo prazo, o executado deverá informar se houve proposta

de compra do bem penhorado no processo, sob pena de aplicação

de multa e enviou do veículo à leilão.

Natal, 09.09.2020.

Karolyne Cabral Maroja Limeira

Juíza do Trabalho

jlr

Processo Nº ACum-0000449-35.2020.5.21.0005
AUTOR EMANUELE MAYARA PINHEIRO

ADVOGADO THIAGO DE SOUZA BARRETO(OAB:
14851/RN)

RÉU LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA
LTDA

ADVOGADO CLAILSON CARDOSO RIBEIRO(OAB:
13125/CE)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMANUELE MAYARA PINHEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 381cfc3

proferida nos autos.

DECISÃO

A reclamada requereu o parcelamento da dívida, a partir da

comprovação do depósito de 30% do valor da dívida (id:2576b91).

A autora anuiu com o pleito de parcelamento, e trouxe aos autos os

cálculos atualizados (id:6582590).

Nos termos do artigo 916, do CPC, DEFIRO o parcelamento

requerido, devendo o restante do débito, no valor de R$ 6.415,53

ser pago em 6 parcelas de R$ 1.069,25, a cada dia 30 ou primeiro

útil subsequente, a iniciar em 30/09/2020.

Na última parcela (28/02/2021), deverá a reclamada requerer a

atualização da conta, com inclusão da correção monetária e juros

de 1% ao mês referentes à totalidade do período de parcelamento.

Proceda-se à liberação do crédito do reclamante a partir do depósito

de cada parcela, observando-se a distribuição dos valores conforme
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consta na petição de id:6582590.

Contribuição previdenciária e custas deverão ser recolhidas ao final.

Expeça-se alvará eletrônico ao BANCO DO BRASIL, para levantar o

valor de R$ 2.749,52, mais acréscimos (id:2576b91), procedendo-se

ao rateio da seguinte forma:

a) depositar R$ 2.199,62, mais acréscimos, em favor do reclamante

Emanuele Mayara Pinheiro, CPF 102.531.334-83, Banco do Brasil

(001), Agência 1246-7, Conta corrente 75925-2;

b) depositar R$ 549,90, mais acréscimos, em favor do advogado(a)

Thiago de Souza Barreto, CPF 048.966.054-11, Banco do Brasil

(001), Agência 1668-3, Conta corrente 21922-3, a título de

honorários advocatícios.

Intimem-se as partes deste despacho.

Após, aguarde-se a quitação do parcelamento ora deferido.

Cumprida o parcelamento, registre-se as parcelas no sistema Pje.

Retornem os autos conclusos.

Natal.

Processo Nº ACum-0000449-35.2020.5.21.0005
AUTOR EMANUELE MAYARA PINHEIRO

ADVOGADO THIAGO DE SOUZA BARRETO(OAB:
14851/RN)

RÉU LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA
LTDA

ADVOGADO CLAILSON CARDOSO RIBEIRO(OAB:
13125/CE)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 381cfc3

proferida nos autos.

DECISÃO

A reclamada requereu o parcelamento da dívida, a partir da

comprovação do depósito de 30% do valor da dívida (id:2576b91).

A autora anuiu com o pleito de parcelamento, e trouxe aos autos os

cálculos atualizados (id:6582590).

Nos termos do artigo 916, do CPC, DEFIRO o parcelamento

requerido, devendo o restante do débito, no valor de R$ 6.415,53

ser pago em 6 parcelas de R$ 1.069,25, a cada dia 30 ou primeiro

útil subsequente, a iniciar em 30/09/2020.

Na última parcela (28/02/2021), deverá a reclamada requerer a

atualização da conta, com inclusão da correção monetária e juros

de 1% ao mês referentes à totalidade do período de parcelamento.

Proceda-se à liberação do crédito do reclamante a partir do depósito

de cada parcela, observando-se a distribuição dos valores conforme

consta na petição de id:6582590.

Contribuição previdenciária e custas deverão ser recolhidas ao final.

Expeça-se alvará eletrônico ao BANCO DO BRASIL, para levantar o

valor de R$ 2.749,52, mais acréscimos (id:2576b91), procedendo-se

ao rateio da seguinte forma:

a) depositar R$ 2.199,62, mais acréscimos, em favor do reclamante

Emanuele Mayara Pinheiro, CPF 102.531.334-83, Banco do Brasil

(001), Agência 1246-7, Conta corrente 75925-2;

b) depositar R$ 549,90, mais acréscimos, em favor do advogado(a)

Thiago de Souza Barreto, CPF 048.966.054-11, Banco do Brasil

(001), Agência 1668-3, Conta corrente 21922-3, a título de

honorários advocatícios.

Intimem-se as partes deste despacho.

Após, aguarde-se a quitação do parcelamento ora deferido.

Cumprida o parcelamento, registre-se as parcelas no sistema Pje.

Retornem os autos conclusos.

Natal.

6ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATOrd-0000835-72.2014.5.21.0006
AUTOR JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

AUTOR DANIEL FREIRE DE OLIVEIRA

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

AUTOR JOAO MARIA NUNES DE OLIVEIRA

ADVOGADO WAGNER DE ANDRADE
CAMARA(OAB: 4932/RN)

AUTOR FRANCISCO DJAIR BARROS DOS
SANTOS

ADVOGADO GLAYDSON SOARES DA SILVA(OAB:
5950-B/RN)

RÉU RICARDO WAGNER DA SILVA PAIVA

RÉU FABIO GOMES DE ARAUJO

RÉU ROGERIO VIEIRA DE MELO

RÉU PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

ADVOGADO EDUARDO SERRANO DA
ROCHA(OAB: 1525/RN)

ADVOGADO SHIRLEY MEDEIROS DE SOUZA
BULHOES(OAB: 4103/RN)

RÉU ELISANGELA FERREIRA
DAMASCENO

RÉU SETA PARTICIPACOES
SOCIETARIAS S/A

Intimado(s)/Citado(s):

  - PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a482d5c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A empresa executada indicou à penhora dois planos de Previdência

Privada, de titularidade do sócio executado, Sr. FABIO GOMES DE

ARAÚJO - CPF: 565.640.584-20.

Defiro e, para tanto, ATRIBUO FORÇA DE OFÍCIO a este

despacho para determinar ao BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

S/A (CNPJ 51.990. 695/0001-37), e ao BANCO BRADESCO S/A

(CNPJ 60.746.948/ 0001-1) que registrem a ordem de imediata

penhora a recair sobre todo e qualquer plano de Previdência

Privada, em que figure como beneficiário ou instituidor, FÁBIO

GOMES DE ARAÚJO - CPF: 565.640.584-20, em especial as

propostas n°s 085 0242464 e 030 2080142 (extratos em anexo),

devendo os respectivos valores depositados nesses ativos, bem

como os respectivos rendimentos, ser creditados em conta judicial,

à disposição deste Juízo, no prazo de até 15 dias, sob pena de

incidir multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00,

sem prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis.

Encaminhe-se cópia deste despacho / ofício ao seu destinatário

diretamente por meio eletrônico, ficando-lhe facultado enviar a

resposta pelo seguinte e-mail: trt-6vtntl@trt21.jus.br.

Cumpra-se.

Natal, 08 de setembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000835-72.2014.5.21.0006
AUTOR JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

AUTOR DANIEL FREIRE DE OLIVEIRA

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

AUTOR JOAO MARIA NUNES DE OLIVEIRA

ADVOGADO WAGNER DE ANDRADE
CAMARA(OAB: 4932/RN)

AUTOR FRANCISCO DJAIR BARROS DOS
SANTOS

ADVOGADO GLAYDSON SOARES DA SILVA(OAB:
5950-B/RN)

RÉU RICARDO WAGNER DA SILVA PAIVA

RÉU FABIO GOMES DE ARAUJO

RÉU ROGERIO VIEIRA DE MELO

RÉU PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

ADVOGADO EDUARDO SERRANO DA
ROCHA(OAB: 1525/RN)

ADVOGADO SHIRLEY MEDEIROS DE SOUZA
BULHOES(OAB: 4103/RN)

RÉU ELISANGELA FERREIRA
DAMASCENO

RÉU SETA PARTICIPACOES
SOCIETARIAS S/A

Intimado(s)/Citado(s):

  - DANIEL FREIRE DE OLIVEIRA

  - FRANCISCO DJAIR BARROS DOS SANTOS

  - JOAO MARIA NUNES DE OLIVEIRA

  - JOSE ROBERTO DANTAS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a482d5c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A empresa executada indicou à penhora dois planos de Previdência

Privada, de titularidade do sócio executado, Sr. FABIO GOMES DE

ARAÚJO - CPF: 565.640.584-20.

Defiro e, para tanto, ATRIBUO FORÇA DE OFÍCIO a este

despacho para determinar ao BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

S/A (CNPJ 51.990. 695/0001-37), e ao BANCO BRADESCO S/A

(CNPJ 60.746.948/ 0001-1) que registrem a ordem de imediata

penhora a recair sobre todo e qualquer plano de Previdência

Privada, em que figure como beneficiário ou instituidor, FÁBIO

GOMES DE ARAÚJO - CPF: 565.640.584-20, em especial as

propostas n°s 085 0242464 e 030 2080142 (extratos em anexo),

devendo os respectivos valores depositados nesses ativos, bem

como os respectivos rendimentos, ser creditados em conta judicial,

à disposição deste Juízo, no prazo de até 15 dias, sob pena de

incidir multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00,

sem prejuízo da adoção de outras medidas legais cabíveis.

Encaminhe-se cópia deste despacho / ofício ao seu destinatário

diretamente por meio eletrônico, ficando-lhe facultado enviar a

resposta pelo seguinte e-mail: trt-6vtntl@trt21.jus.br.

Cumpra-se.

Natal, 08 de setembro de 2020 .
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Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0102700-75.2013.5.21.0006
AUTOR TASIA DANIELLY PEREIRA

SALDANHA FORTUNATO DA COSTA

ADVOGADO ALEX DE OLIVEIRA
STANESCU(OAB: 5323/RN)

ADVOGADO MAGNA COSME GONCALVES(OAB:
7095/RN)

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU CARLOS AUGUSTO GUIMARAES DE
SA JUNIOR

ADVOGADO MARCOS ANTONIO DE
CASTRO(OAB: 30884/CE)

ADVOGADO RIAN PINHEIRO PEREIRA(OAB:
29938/CE)

RÉU ANA ELIZABETH DE AGUIAR ROCHA

ADVOGADO MARCOS ANTONIO DE
CASTRO(OAB: 30884/CE)

RÉU DIEGO GUIMARAES DE SA CUNHA

RÉU MARIA LUCI BEZERRA CASTELO

RÉU DANIELA PEREIRA FECHINE

ADVOGADO RIAN PINHEIRO PEREIRA(OAB:
29938/CE)

RÉU DANIELA PEREIRA FECHINE

ADVOGADO MARCOS ANTONIO DE
CASTRO(OAB: 30884/CE)

RÉU LEONARDO ROCHA GUIMARAES DE
SA

RÉU DROGAO POPULAR SIMILAR E
GENERICOS LTDA - ME

ADVOGADO MAURICIO CARRILHO BARRETO
FILHO(OAB: 8759/RN)

LITISCONSORTE DROGARIA POPULAR LTDA - ME

ADVOGADO MAURICIO CARRILHO BARRETO
FILHO(OAB: 8759/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA ELIZABETH DE AGUIAR ROCHA

  - CARLOS AUGUSTO GUIMARAES DE SA JUNIOR

  - DANIELA PEREIRA FECHINE

  - DROGAO POPULAR SIMILAR E GENERICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 498d5dd

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O executado, DIEGO GUIMARÃES DE SÁ CUNHA - CPF:

068.242.134-03, requer a liberação dos valores bloqueados em

suas contas bancárias sob o argumento de que trata-se de crédito

remanescente decorrente de sua rescisão contratual (Id 1395add).

Houve determinação para que juntasse aos autos a cópia do

respectivo TRCT (Id 7333dbc). No documento, todavia, consta o

término do contrato em 21/05/2020 e o valor da rescisão contratual

correspondente a R$ 3.558,46, ao passo em que o bloqueio foi

efetivado em 22/07/2020, no valor de R$ 491,21 perante o Banco do

Brasil, e R$ 17,33 perante o Banco Bradesco.

Não há, porém, qualquer informação nos autos acerca de qual

conta bancária foi usada para o depósito do crédito decorrente da

rescisão contratual, tampouco vieram à colação os extratos

bancários que permitam analisar se houve ou não o ingresso de

outros valores perante as contas bancárias. Nesse contexto,

indefiro o pedido, haja vista que não há prova concreta no

sentido de que os bloqueios realmente incidiram sobre o valor

do pagamento da rescisão contratual.

Por sua vez, acerca do prosseguimento da tramitação processual,

julgo necessário sanear os autos para evitar eventual tumulto

processual.

Pela decisão publicada em 17/06/2020 (Id c2846f5) foram incluídos

novos executados no polo passivo da execução com base na teoria

da desconsideração da personalidade jurídica. Na oportunidade,

visando assegurar as medidas executórias, chegaram a ser

realizados os atos cautelares de constrição, com base no poder

geral de cautela, nos termos do artigo 297 do CPC, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho.

Nessa esteira, é indene de dúvidas que, naquele momento,

instaurar previamente o incidente de desconsideração poderia

esvaziar a efetividade das medidas de constrição, razão pela qual

essa etapa procedimental foi postergada e está atualmente em

curso.

Feito esse balizamento, registro que a executada, ANA ELIZABETH

DE AGUIAR ROCHA - CPF: 264.043.113-72, opôs embargos à

execução (Id d5a0f59), enquanto a executada, DANIELA PEREIRA

FECHINE - CPF: 043.352.753-66 (Id 04ad469) interpôs agravo de

petição.

Trata-se, todavia, de incidentes prematuros, uma vez que ainda se

está em fase de instrução do incidente de desconsideração da

personalidade jurídica. Assim, com base no princípio da

fungibilidade, conheço das petições acima como mera Impugnação

ao Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica, e, por

conseguinte, faculto às executadas, ANA ELIZABETH DE AGUIAR

ROCHA - CPF: 264.043.113-72 e DANIELA PEREIRA FECHINE -

CPF: 043.352.753-66 (Id 04ad469), apresentem eventual

complementação às respectivas petições, no prazo de 15 dias.

Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, e também visando

assegurar o esclarecimento das informações trazidas aos autos,
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faculto aos demais executados que, caso queiram, venham a se

manifestar no prazo de 15 dias.

Após o prazo acima fixado, também fica facultado à exequente

manifestar-se, independentemente de nova intimação, no prazo

sucessivo de 15 dias.

Uma vez decorridos todos os prazos acima, façam os autos

conclusos para a devida apreciação das impugnações.

Natal, 08 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0102700-75.2013.5.21.0006
AUTOR TASIA DANIELLY PEREIRA

SALDANHA FORTUNATO DA COSTA

ADVOGADO ALEX DE OLIVEIRA
STANESCU(OAB: 5323/RN)

ADVOGADO MAGNA COSME GONCALVES(OAB:
7095/RN)

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU CARLOS AUGUSTO GUIMARAES DE
SA JUNIOR

ADVOGADO MARCOS ANTONIO DE
CASTRO(OAB: 30884/CE)

ADVOGADO RIAN PINHEIRO PEREIRA(OAB:
29938/CE)

RÉU ANA ELIZABETH DE AGUIAR ROCHA

ADVOGADO MARCOS ANTONIO DE
CASTRO(OAB: 30884/CE)

RÉU DIEGO GUIMARAES DE SA CUNHA

RÉU MARIA LUCI BEZERRA CASTELO

RÉU DANIELA PEREIRA FECHINE

ADVOGADO RIAN PINHEIRO PEREIRA(OAB:
29938/CE)

RÉU DANIELA PEREIRA FECHINE

ADVOGADO MARCOS ANTONIO DE
CASTRO(OAB: 30884/CE)

RÉU LEONARDO ROCHA GUIMARAES DE
SA

RÉU DROGAO POPULAR SIMILAR E
GENERICOS LTDA - ME

ADVOGADO MAURICIO CARRILHO BARRETO
FILHO(OAB: 8759/RN)

LITISCONSORTE DROGARIA POPULAR LTDA - ME

ADVOGADO MAURICIO CARRILHO BARRETO
FILHO(OAB: 8759/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TASIA DANIELLY PEREIRA SALDANHA FORTUNATO DA
COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 498d5dd

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O executado, DIEGO GUIMARÃES DE SÁ CUNHA - CPF:

068.242.134-03, requer a liberação dos valores bloqueados em

suas contas bancárias sob o argumento de que trata-se de crédito

remanescente decorrente de sua rescisão contratual (Id 1395add).

Houve determinação para que juntasse aos autos a cópia do

respectivo TRCT (Id 7333dbc). No documento, todavia, consta o

término do contrato em 21/05/2020 e o valor da rescisão contratual

correspondente a R$ 3.558,46, ao passo em que o bloqueio foi

efetivado em 22/07/2020, no valor de R$ 491,21 perante o Banco do

Brasil, e R$ 17,33 perante o Banco Bradesco.

Não há, porém, qualquer informação nos autos acerca de qual

conta bancária foi usada para o depósito do crédito decorrente da

rescisão contratual, tampouco vieram à colação os extratos

bancários que permitam analisar se houve ou não o ingresso de

outros valores perante as contas bancárias. Nesse contexto,

indefiro o pedido, haja vista que não há prova concreta no

sentido de que os bloqueios realmente incidiram sobre o valor

do pagamento da rescisão contratual.

Por sua vez, acerca do prosseguimento da tramitação processual,

julgo necessário sanear os autos para evitar eventual tumulto

processual.

Pela decisão publicada em 17/06/2020 (Id c2846f5) foram incluídos

novos executados no polo passivo da execução com base na teoria

da desconsideração da personalidade jurídica. Na oportunidade,

visando assegurar as medidas executórias, chegaram a ser

realizados os atos cautelares de constrição, com base no poder

geral de cautela, nos termos do artigo 297 do CPC, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho.

Nessa esteira, é indene de dúvidas que, naquele momento,

instaurar previamente o incidente de desconsideração poderia

esvaziar a efetividade das medidas de constrição, razão pela qual

essa etapa procedimental foi postergada e está atualmente em

curso.

Feito esse balizamento, registro que a executada, ANA ELIZABETH

DE AGUIAR ROCHA - CPF: 264.043.113-72, opôs embargos à

execução (Id d5a0f59), enquanto a executada, DANIELA PEREIRA

FECHINE - CPF: 043.352.753-66 (Id 04ad469) interpôs agravo de

petição.

Trata-se, todavia, de incidentes prematuros, uma vez que ainda se

está em fase de instrução do incidente de desconsideração da

personalidade jurídica. Assim, com base no princípio da
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fungibilidade, conheço das petições acima como mera Impugnação

ao Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica, e, por

conseguinte, faculto às executadas, ANA ELIZABETH DE AGUIAR

ROCHA - CPF: 264.043.113-72 e DANIELA PEREIRA FECHINE -

CPF: 043.352.753-66 (Id 04ad469), apresentem eventual

complementação às respectivas petições, no prazo de 15 dias.

Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, e também visando

assegurar o esclarecimento das informações trazidas aos autos,

faculto aos demais executados que, caso queiram, venham a se

manifestar no prazo de 15 dias.

Após o prazo acima fixado, também fica facultado à exequente

manifestar-se, independentemente de nova intimação, no prazo

sucessivo de 15 dias.

Uma vez decorridos todos os prazos acima, façam os autos

conclusos para a devida apreciação das impugnações.

Natal, 08 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000561-74.2015.5.21.0006
AUTOR RICARDO MAGNO ACIOLE DA SILVA

ADVOGADO ANA VERUSCHKA ARISTOTELES DE
SOUSA FILGUEIRA(OAB: 2498/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - RICARDO MAGNO ACIOLE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ea909a5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando-se que atualmente todos os bens penhorados

perante a cidade de Mossoró-RN são levados à hasta pública em

Natal, torno sem efeito a Carta Precatória Executória, ID 9a0d10e.

Ciência às partes quanto à realização dos leilões para a venda

judicial do bem penhorado nestes autos.

O leilão será realizado às 10h perante o Hotel Majestic, localizado

na Av. Engenheiro Roberto Freire, 3800, Ponta Negra, Natal-RN, na

seguinte data: 4º Leilão Ordinário: 26/11/2020.

Remetam-se os autos à DINT.

Em, 08/09/2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000561-74.2015.5.21.0006
AUTOR RICARDO MAGNO ACIOLE DA SILVA

ADVOGADO ANA VERUSCHKA ARISTOTELES DE
SOUSA FILGUEIRA(OAB: 2498/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ea909a5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando-se que atualmente todos os bens penhorados

perante a cidade de Mossoró-RN são levados à hasta pública em

Natal, torno sem efeito a Carta Precatória Executória, ID 9a0d10e.

Ciência às partes quanto à realização dos leilões para a venda

judicial do bem penhorado nestes autos.

O leilão será realizado às 10h perante o Hotel Majestic, localizado

na Av. Engenheiro Roberto Freire, 3800, Ponta Negra, Natal-RN, na

seguinte data: 4º Leilão Ordinário: 26/11/2020.

Remetam-se os autos à DINT.

Em, 08/09/2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000298-37.2018.5.21.0006
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AUTOR JOSE ELIELSON DE CARVALHO
CAETANO

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU TEXAS COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA - ME

ADVOGADO LEYDSON RENDL SILVA
RODRIGUES(OAB: 10616/RN)

RÉU CEZAR ROCHA DI CAVALCANTI

ADVOGADO LEYDSON RENDL SILVA
RODRIGUES(OAB: 10616/RN)

RÉU NADJA NAIR ROCHA DI
CAVALCANTI

ADVOGADO LEYDSON RENDL SILVA
RODRIGUES(OAB: 10616/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE ELIELSON DE CARVALHO CAETANO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 4f77916

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que as medidas constritivas em face da empresa

reclamada restaram infrutíferas, é aplicável, ao caso, a teoria da

desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 do

Código de Defesa do Consumidor, aplicado supletivamente ao

processo do trabalho, devendo os sócios da reclamada serem

incluídos no polo passivo da execução para que seus bens pessoais

respondam pela dívida executada.

Nesse contexto, com fundamento no Poder Geral de Cautela do

Juiz, bem como na possibilidade do Juízo determinar a realização

de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (art. 297 do CPC)

e ordenar providências cautelares urgentes, determinei a inclusão

dos sócios abaixo relacionadas no polo passivo da execução,

inclusive dos que se retiraram da sociedade até dois anos de

antecedência do ajuizamento da presente ação (sócios

retirantes), nos termos dos artigos 1.003, parágrafo único, e

1.032, ambos do Código Civil. Com base nas informações dos

sócios e ex-sócios listadas na consulta SERPRO acostada aos

autos, bem como nos argumentos acima expostos, REALIZEI, em

caráter cautelar, o cumprimento do iter previsto no Provimento

TRT/CR nº 001/2011:

NADJA NAIR ROCHA DI CAVALCANTI CPF: 423.842.143-49;1.

CEZAR ROCHA DI CAVALCANTI CPF: 056.380.193-08 ; (Ex-

sócio desde 07/02/2018)

2.

Partes cadastradas no SABB BACENJUD.

Após a realização dos atos cautelares de constrição, citem-se

os executados ora incluídos na lide do inteiro teor da presente

decisão, bem como para que se manifestem no prazo de 15 dias,

caso queiram, na forma prevista no art. 855-A da CLT e 135 do

CPC (Incidente de desconsideração da personalidade jurídica).

Registro que a instauração prévia do referido incidente poderia

inviabilizar a efetividade dos atos cautelares de constrição, razão

pela qual determinei a sua postergação.

Cumpra-se.

Natal, 08 de setembro de 2020

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Processo Nº ATSum-0000523-57.2018.5.21.0006
AUTOR MARIA KAROLINA DAMASCENO

FERREIRA DE ALENCAR

ADVOGADO DANILO FELIPE DE ARAUJO
LIMA(OAB: 15854/RN)

ADVOGADO VILMA LUCIA FAUSTINO DE
MACEDO(OAB: 13365/RN)

ADVOGADO PRISCILA NUNES OLIVEIRA(OAB:
13343/RN)

RÉU NELSON WILIANS & ADVOGADOS
ASSOCIADOS

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID cb95a69

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por NELSON WILIANS

& ADVOGADOS ASSOCIADOS,nos autos da Reclamação

Trabalhista movida por MARIA KAROLINA DAMASCENO

FERREIRA DE ALENCAR,arguindo, em síntese, que, a conta

homologada pelo Juízo utilizou o índice IPCA-E em favor do

reclamante quando deveria ter sido usada a TR.

A embargada apresentou contrarrazões.

Conclusos para julgamento.

É o relatório.

Fundamentação:

Embargos opostos tempestivamente.

Advogados regularmente constituídos os subscrevem.
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Quanto à garantia do Juízo, observa-se, pela apólice de seguro

juntada no ID. 65c55ec, que aquele se encontra totalmente

garantido em consonância com os cálculos homologados.

Dessa forma, conhece-se dos presentes embargos.

A reclamada impugnou os cálculos homologados pelo Juízo sob a

alegação de que este utilizou o índice de atualização do IPCA-E,

quando entende que o índice de atualização deveria ser o IPCA-E.

Argui que o a aplicação do índice IPCA-E não encontra lastro na

legislação em vigor, ou seja, por mais que sobrevenha argumento

para sua utilização, legalmente, inexiste motivo ou razão para sua

aplicação.

Invoca por fim o conteúdo do § 7º do art. 879 da CLT[1].

Entretanto, o argumento da reclamada não deve ser acatado.

Com efeito, para as parcelas anteriores a 24.03.2015, a TR deve

ser aplicada, na atualização dos débitos trabalhistas, até 24.03.2015

e IPCA-E a partir de 25.03.2015, conforme decidido na ArgInc 479-

60.2011.5.04.0231, e complementado em sede de embargos,

acompanhando o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal

Federal nas ADIs nº. 4.357 e 4.425. (Precedentes do E. TRT da 21ª

Região: 0000937-83.2017.5.21.0008, 1ª Turma, 06/11/2018;

0001051-22.2017.5.21.0008, 2ª Turma).

Entende o Juízo que o § 7º do art. 879 da CLT[2], incluído pela Lei

nº 13.467 de 2017, deve ser declarado inconstitucional, uma vez

que possui, em essência, o mesmo texto que levou à declaração da

inconstitucionalidade da TR (Precedente do E. TRT da 21ª Região:

0000754-73.2018.5.21.0042).

Por fim, esclarece o Juízo ter conhecimento que a matéria está em

rediscussão no Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de

Constitucionalidade nº 58/Distrito Federal, ainda sem solução

definitiva.

Naquela ação, em decisão de 27-06-2020, em sede liminar,

determinou-se a suspensão da tramitação de todos os processos

em curso na Justiça do Trabalho que envolva a aplicação dos

artigos 879, parágrafo 7º, e 899, parágrafo 4º, da CLT, com a

redação dada pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), e o

artigo 39, caput e parágrafo 1º, da Lei 8.177/1991.

Entretanto, já tendo sido homologada a liquidação com as diretrizes

do ordenamento jurídico então vigente, em 09-06-2020, antes da

decisão do STF, mantém o Juízo a decisão proferida.

Ex positis, expostos assim os fundamentos desta decisão, julgo

IMPROCEDENTESas pretensões deduzidas nos Embargos à

Execução opostos porNÉLSON WILIANS & ADVOGADOS

ASSOCIADOS, nos autos da Reclamação Trabalhista em que

contende comMARIA KAROLINA DAMASCENO FERREIRA DE

ALENCAR.

Custas pela embargante, no valor de R$ 44,26, na forma do art. 789

-A, inciso V, da CLT, que devem ser acrescidas à condenação.

Sem qualquer irresignação, promova-se ao pagamento de todo o

débito dos autos.

Por fim, arquivem-se os autos.

Intimações às partes.

Natal, 08 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

Juíza do Trabalho

[1] § 7o A atualização dos créditos decorrentes de condenação

judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco

Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.

[2] § 7o A atualização dos créditos decorrentes de condenação

judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco

Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de

1991.

Processo Nº ATOrd-0001616-26.2016.5.21.0006
AUTOR ANA LUCIA SILVA NOBRE

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

ADVOGADO ROSILENE AZEVEDO DA
SILVA(OAB: 12654/RN)

RÉU R. V. DE CARVALHO - ME

ADVOGADO TIAGO ALVES DA SILVA(OAB:
11971/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - R. V. DE CARVALHO - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 37e528d

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que há valores à disposição deste

Juízo suficientes para quitar integralmente as obrigações

executadas e não há óbice à imediata liberação desse crédito em

favor dos respectivos beneficiários.

Dessa forma, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ A ESTA

SENTENÇA para autorizar o BANCO DO BRASIL a levantar a

quantia de R$ 3.840,81, mais correções legais, conta judicial nº
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3900101727591, e liberá-la conforme o rateio abaixo descrito:

Depositar R$ 2.688,57, mais correções legais, na Caixa

Econômica Federal, agência 0034, operação 013, Conta

poupança n. 26.655-5, de titularidade de ANA LUCIA SILVA

NOBRE, CPF: 007.778.934-28;

1.

Depositar R$ 1.152,24, mais correções legais, no Banco do

Brasil, agência 3777-X, conta corrente n. 28.726-1, de titularidade

de RADAMIRES JOSÉ DA SILVA - CPF 011.660.164-71.

2.

Segue ordem bancária:

Tendo em vista que os pagamentos acima determinados quitam

integralmente as obrigações executadas, extingo a execução nos

termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Registrem-se os pagamentos.

Não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000378-98.2018.5.21.0006
AUTOR JOSE ADRIANO ROCHA DE SA

JUNIOR

ADVOGADO VIVIANA MARILETI MENNA
DIAS(OAB: 3177/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE ADRIANO ROCHA DE SA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID c12fda9

proferida nos autos.

DESPACHO 

            Autos devolvidos pelo Colendo TST após o trânsito

em julgado do v. decisão (Id bc3214b), o qual negou provimento ao

Agravo de Instrumento interposto em sede de Recurso de Revista

pelo autor.

              Mantida, assim, a r. sentença (Ide 168787d). 

Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita e, ainda, não havendo

comprovação nos autos de que detenha crédito obtido em Juízo

capaz de suportar a condenação em honorários sucumbenciais, fica

suspensa a exigibilidade da obrigação, somente podendo ser

executada se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado

da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais

obrigações do beneficiário, consoante previsto no art. 791-A, § 4º,

da CLT.

Assim, mantenham-se os autos em ARQUIVO PROVISÓRIO,

sendo certo que o credor, no prazo acima referido, poderá requerer

o desarquivamento do feito e a execução da dívida.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000523-57.2018.5.21.0006
AUTOR MARIA KAROLINA DAMASCENO

FERREIRA DE ALENCAR

ADVOGADO DANILO FELIPE DE ARAUJO
LIMA(OAB: 15854/RN)

ADVOGADO VILMA LUCIA FAUSTINO DE
MACEDO(OAB: 13365/RN)

ADVOGADO PRISCILA NUNES OLIVEIRA(OAB:
13343/RN)

RÉU NELSON WILIANS & ADVOGADOS
ASSOCIADOS

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA KAROLINA DAMASCENO FERREIRA DE ALENCAR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID cb95a69

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por NELSON WILIANS

& ADVOGADOS ASSOCIADOS,nos autos da Reclamação

Trabalhista movida por MARIA KAROLINA DAMASCENO

FERREIRA DE ALENCAR,arguindo, em síntese, que, a conta

homologada pelo Juízo utilizou o índice IPCA-E em favor do

reclamante quando deveria ter sido usada a TR.

A embargada apresentou contrarrazões.

Conclusos para julgamento.

É o relatório.
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Fundamentação:

Embargos opostos tempestivamente.

Advogados regularmente constituídos os subscrevem.

Quanto à garantia do Juízo, observa-se, pela apólice de seguro

juntada no ID. 65c55ec, que aquele se encontra totalmente

garantido em consonância com os cálculos homologados.

Dessa forma, conhece-se dos presentes embargos.

A reclamada impugnou os cálculos homologados pelo Juízo sob a

alegação de que este utilizou o índice de atualização do IPCA-E,

quando entende que o índice de atualização deveria ser o IPCA-E.

Argui que o a aplicação do índice IPCA-E não encontra lastro na

legislação em vigor, ou seja, por mais que sobrevenha argumento

para sua utilização, legalmente, inexiste motivo ou razão para sua

aplicação.

Invoca por fim o conteúdo do § 7º do art. 879 da CLT[1].

Entretanto, o argumento da reclamada não deve ser acatado.

Com efeito, para as parcelas anteriores a 24.03.2015, a TR deve

ser aplicada, na atualização dos débitos trabalhistas, até 24.03.2015

e IPCA-E a partir de 25.03.2015, conforme decidido na ArgInc 479-

60.2011.5.04.0231, e complementado em sede de embargos,

acompanhando o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal

Federal nas ADIs nº. 4.357 e 4.425. (Precedentes do E. TRT da 21ª

Região: 0000937-83.2017.5.21.0008, 1ª Turma, 06/11/2018;

0001051-22.2017.5.21.0008, 2ª Turma).

Entende o Juízo que o § 7º do art. 879 da CLT[2], incluído pela Lei

nº 13.467 de 2017, deve ser declarado inconstitucional, uma vez

que possui, em essência, o mesmo texto que levou à declaração da

inconstitucionalidade da TR (Precedente do E. TRT da 21ª Região:

0000754-73.2018.5.21.0042).

Por fim, esclarece o Juízo ter conhecimento que a matéria está em

rediscussão no Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de

Constitucionalidade nº 58/Distrito Federal, ainda sem solução

definitiva.

Naquela ação, em decisão de 27-06-2020, em sede liminar,

determinou-se a suspensão da tramitação de todos os processos

em curso na Justiça do Trabalho que envolva a aplicação dos

artigos 879, parágrafo 7º, e 899, parágrafo 4º, da CLT, com a

redação dada pela Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), e o

artigo 39, caput e parágrafo 1º, da Lei 8.177/1991.

Entretanto, já tendo sido homologada a liquidação com as diretrizes

do ordenamento jurídico então vigente, em 09-06-2020, antes da

decisão do STF, mantém o Juízo a decisão proferida.

Ex positis, expostos assim os fundamentos desta decisão, julgo

IMPROCEDENTESas pretensões deduzidas nos Embargos à

Execução opostos porNÉLSON WILIANS & ADVOGADOS

ASSOCIADOS, nos autos da Reclamação Trabalhista em que

contende comMARIA KAROLINA DAMASCENO FERREIRA DE

ALENCAR.

Custas pela embargante, no valor de R$ 44,26, na forma do art. 789

-A, inciso V, da CLT, que devem ser acrescidas à condenação.

Sem qualquer irresignação, promova-se ao pagamento de todo o

débito dos autos.

Por fim, arquivem-se os autos.

Intimações às partes.

Natal, 08 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

Juíza do Trabalho

[1] § 7o A atualização dos créditos decorrentes de condenação

judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco

Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.

[2] § 7o A atualização dos créditos decorrentes de condenação

judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco

Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de

1991.

Processo Nº ATOrd-0000394-52.2018.5.21.0006
AUTOR KRYGGER ALVES DA SILVA

ADVOGADO MANOEL BATISTA DANTAS
NETO(OAB: 1996/RN)

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO JOÃO HÉLDER DANTAS
CAVALCANTI(OAB: 1361/RN)

RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - KRYGGER ALVES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5393dfb

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Em consulta às contas judiciais vinculadas ao presente feito, verifica

-se que a Caixa Econômica Federal não creditou, até a presente

data, o valor referente aos honorários advocatícios sindicais,

estando o crédito em conta judicial a disposição deste Juízo.
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Desta forma, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ AO PRESENTE

DESPACHO para autorizar a CAIXA ECONÔMICA a levantar a

quantia de R$ 18.876,87, mais correções legais, conta judicial nº

04973122-1, e depositá-la, integralmente, em conta nesta instituição

financeira, agência 0033, op. 003, conta corrente nº 264-4, de

titularidade do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE - CNPJ 08.344.822/0001-00.

ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ AO PRESENTE DESPACHO,

ainda, para autorizar a CAIXA ECONÔMICA a levantar a quantia de

R$ 405,27, mais correções legais posteriores, conta judicial nº

04958748-1, e depositá-la, integralmente, em favor da CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL -CNPJ: 00.360.305/0001-04;

Remeta-se cópia do presente despacho / alvará diretamente à

instituição financeira (CEF), por meio eletrônico.

Deverá a agência bancária da CEF comprovar, no prazo de

05 (cinco) dias, o cumprimento da transação acima

d e t e r m i n a d a ,  a c o m p a n h a d a  d o s  c o m p r o v a n t e s  d e

liberação/recolhimentos referentes à conta judicial 04965807-9.

Natal, 08 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0001616-26.2016.5.21.0006
AUTOR ANA LUCIA SILVA NOBRE

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

ADVOGADO ROSILENE AZEVEDO DA
SILVA(OAB: 12654/RN)

RÉU R. V. DE CARVALHO - ME

ADVOGADO TIAGO ALVES DA SILVA(OAB:
11971/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA LUCIA SILVA NOBRE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 37e528d

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que há valores à disposição deste

Juízo suficientes para quitar integralmente as obrigações

executadas e não há óbice à imediata liberação desse crédito em

favor dos respectivos beneficiários.

Dessa forma, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ A ESTA

SENTENÇA para autorizar o BANCO DO BRASIL a levantar a

quantia de R$ 3.840,81, mais correções legais, conta judicial nº

3900101727591, e liberá-la conforme o rateio abaixo descrito:

Depositar R$ 2.688,57, mais correções legais, na Caixa

Econômica Federal, agência 0034, operação 013, Conta

poupança n. 26.655-5, de titularidade de ANA LUCIA SILVA

NOBRE, CPF: 007.778.934-28;

1.

Depositar R$ 1.152,24, mais correções legais, no Banco do

Brasil, agência 3777-X, conta corrente n. 28.726-1, de titularidade

de RADAMIRES JOSÉ DA SILVA - CPF 011.660.164-71.

2.

Segue ordem bancária:

Tendo em vista que os pagamentos acima determinados quitam

integralmente as obrigações executadas, extingo a execução nos

termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Registrem-se os pagamentos.

Não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000378-98.2018.5.21.0006
AUTOR JOSE ADRIANO ROCHA DE SA

JUNIOR

ADVOGADO VIVIANA MARILETI MENNA
DIAS(OAB: 3177/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID c12fda9

proferida nos autos.

DESPACHO 

            Autos devolvidos pelo Colendo TST após o trânsito

em julgado do v. decisão (Id bc3214b), o qual negou provimento ao

Agravo de Instrumento interposto em sede de Recurso de Revista

pelo autor.
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              Mantida, assim, a r. sentença (Ide 168787d). 

Sendo o autor beneficiário da justiça gratuita e, ainda, não havendo

comprovação nos autos de que detenha crédito obtido em Juízo

capaz de suportar a condenação em honorários sucumbenciais, fica

suspensa a exigibilidade da obrigação, somente podendo ser

executada se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado

da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais

obrigações do beneficiário, consoante previsto no art. 791-A, § 4º,

da CLT.

Assim, mantenham-se os autos em ARQUIVO PROVISÓRIO,

sendo certo que o credor, no prazo acima referido, poderá requerer

o desarquivamento do feito e a execução da dívida.

Natal, 08 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0001399-46.2017.5.21.0006
AUTOR FERNANDO CARVALHO RIBEIRO

ADVOGADO BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
PINTO(OAB: 7256/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO MARIA CONSUELO BORBA SOUTO
MAIOR(OAB: 6455-B/RN)

PERITO ALDO LOPES DE MACEDO NETO

Intimado(s)/Citado(s):

  - FERNANDO CARVALHO RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sª intimada para, querendo, impugnar os cálculos de

liquidação, Id 91ce906, no prazo de 8 dias, com respectivo

memorial detalhado e atualizado pela tabela deste regional, sob

pena de preclusão.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

CRISTOVAM ALVARES DE ARAUJO

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

CRISTOVAM ALVARES DE ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0001399-46.2017.5.21.0006

AUTOR FERNANDO CARVALHO RIBEIRO

ADVOGADO BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
PINTO(OAB: 7256/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO MARIA CONSUELO BORBA SOUTO
MAIOR(OAB: 6455-B/RN)

PERITO ALDO LOPES DE MACEDO NETO

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sª intimada para, querendo, impugnar os cálculos de

liquidação, Id 91ce906, no prazo de 8 dias, com respectivo

memorial detalhado e atualizado pela tabela deste regional, sob

pena de preclusão.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

CRISTOVAM ALVARES DE ARAUJO

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

CRISTOVAM ALVARES DE ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000263-09.2020.5.21.0006
AUTOR AUGUSTO CELSO MARQUES

ADVOGADO MARCOS ROBERTO DIAS(OAB:
87946/MG)

ADVOGADO DANIELLE CRISTINA VIEIRA DE
SOUZA DIAS(OAB: 116893/MG)

RÉU VIA VAREJO S/A

ADVOGADO WAGNER YUKITO KOHATSU(OAB:
198602/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AUGUSTO CELSO MARQUES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 85f45fa

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.
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Tendo em vista que ainda não há previsão para o retorno das

audiências presenciais perante este Egrégio Tribunal da 21ª

Região, a audiência aprazada para o dia 18/11/2020, às

11h00min, deverá ser realizada na forma telepresencial, por

meio da ferramenta Google Meet.

Em que pese a irresignação da(s) parte(s), verifico que se trata de

alegação genérica, sem qualquer consistência legal. Ademais,

sendo o processo instrumento estatal de prestação do serviço

jurisdicional, não está o seu prosseguimento dependente da

concordância ou discordância das partes. Cabe ao juiz dirigir o

processo, velando pela rápida solução dos litígios e pelo

esclarecimento da verdade dos fatos.

As louváveis preocupações da parte são compartilhadas pelo

Judiciário, mas não podem servir de escudo e escora para impedir a

atuação desse Poder.

Em primeiro lugar porque a polícia e a ordem dos trabalhos na

tramitação dos processos, inclusive nas audiências, incumbem ao

juiz (CPC, arts. 139, VIII, e 360), tendo os advogados o direito e o

dever de eticamente cooperar, como um dos sujeitos processuais

(CPC, art. 6ª), mas sem que isto signifique o reconhecimento judicial

do direi to do advogado de evitar a real ização de atos

imprescindíveis para a entrega da prestação jurisdicional.

Em segundo lugar porque a ausência de perspectiva segura do fim

das medidas de restrição social, inclusive no âmbito dos tribunais (e

a consequente incerteza acerca da época em que será possível a

retomada das audiências presenciais), conjugada com a necessária

e inarredável atenção aos princípios da duração razoável do

processo, da eficiência do poder público e do acesso à Justiça (CF,

arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput), há de preponderar sobre a

peculiar preocupação com a pureza da prova oral a ser colhida,

como se não imperasse em um Estado de Direito o princípio da

presunção de inocência, lançando na dúvida não só a seriedade

das pessoas que venham depor em juízo, mas também a

idoneidade e o caráter dos advogados defensores da outra parte.

Em terceiro lugar, não vivendo o mundo num momento de

normalidade em virtude da surpreendente e trágica pandemia,

apenas a um exacerbado apego ao formalismo se poderia creditar o

respeito à literalidade do rito reservado às audiências presenciais,

cuja realização seria imprudente neste instante, pois forçaria a

inoportuna aglomeração de pessoas, não justificando-se, por fim, a

postergação do ato para tempo nada razoável.

Por isso a diretriz do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal

Superior do Trabalho caminha pela orientação de realização de

audiências, imediatamente, desde que as participantes, como aqui

ocorre, ostentem condições técnicas e práticas para a realização do

ato. Neste sentido, confiram-se os atos normativos de tais órgãos

de topo do Judiciário:

Art. 6º. [...] § 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por

meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de

intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos

somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de

responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem

o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade

fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em

atos virtuais.

ATO CONJUNTO CSJT/GP/GVP e CGJT Nº 6/2020:

Art. 3º Para efeitos deste Ato, consideram-se atividades essenciais

à manutenção mínima da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus: […]

III - a realização das audiências e sessões telepresenciais de

julgamento e os serviços de apoio correlatos, tais como os de

tecnologia da informação, gravação e degravação de áudio e

taquigrafia; […]

Art. 15. As audiências e sessões telepresenciais serão conduzidas

preferencialmente na Plataforma Emergencial de Videoconferência

para Atos Processuais, instituída pela Portaria nº 61, de 31 de

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º O Tribunal Regional do Trabalho poderá utilizar outra

ferramenta que garanta os mesmos requisi tos daquela

disponibilizada pelo CNJ, observando-se, ainda, no pertinente, o

disposto nas Resoluções nºs 313 e 314 do E. Conselho Nacional de

Justiça.

§ 2º As audiências por meio telepresencial devem considerar as

dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se

esses atos somente quando for possível a participação, vedada a

atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em

providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a

qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para

participação em atos virtuais.

ATO CGJT Nª 11/2020

Artigo 2º. O registro das audiências e sessões telepresenciais dar-

se-á preferencia lmente na Plataforma Emergencia l  de

Videoconferência para Atos Processuais, instituída pela Portaria nº

61, de 31 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, ou, a

critério de cada Tribunal Regional do Trabalho, com a utilização de

outra plataforma compatível com o sistema de armazenamento do

PJe-Mídias, ou outro a cargo do próprio Regional, e que não

implique necessidade de obtenção de licença a título oneroso.

[...]

Parágrafo 3º. Ao final de cada videoconferência deverá ser

promovido o registro dos atos praticados em ata, pelo sistema AUD,

bem como da forma de acesso à gravação, se houver.

Parágrafo 4º. Os registros dos processos submetidos às sessões de
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julgamento telepresenciais e virtuais deverão ser realizados por

meio hábil a permitir a captura de dados pelo sistema e-gestão.

Parágrafo 5º. A ata de audiência e o registro da videoconferência

deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento

processual. Parágrafo 6º. Independentemente da plataforma a ser

utilizada, deve ser assegurada a publicidade da audiência por

videoconferência e das sessões de julgamento, por meio de

transmissão em tempo real ou qualquer outro meio hábil a

possibilitar o acompanhamento por terceiros estranhos ao feito,

vedada sua manifestação, sendo lícita a exigência de cadastro

prévio.

Artigo 3º. Deverá haver o armazenamento das audiências

telepresenciais gravadas no sistema PJe-Mídias (Portaria nº 61, de

31 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça), ou no

sistema local compatível com o Repositório Nacional de Mídias para

o Sistema PJe ou PJeMídias (Resolução CNJ nº 105/2010).

[...]

Parágrafo 2º As gravações das audiências em que não haja a

tomada de depoimentos poderão ser descartadas, sem prejuízo da

redução a termo em ata e sua inserção no sistema PJe.

Artigo 4º. Os depoimentos de partes e testemunhas poderão ser

realizados, tal como previsto nos artigos 385 e 453 do Código de

Processo Civil, por meio de videoconferência, devendo os

depoentes identificar-se.

Artigo 5º. Os atos processuais que eventualmente não puderem ser

praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta

impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos

envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser

adiados após decisão fundamentada do magistrado.

Parágrafo único. Se a impossibilidade técnica for de qualquer uma

das testemunhas, poderá o juiz prosseguir com o interrogatório das

partes.

Não fosse bastante, vem bem a calhar a decisão proferida pelo

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no Pedido de

Providências nº 1000585-15.2020.5.00.0000, ao suspender ato

normativo de Regional que condicionava a realização de audiência

una ou de instrução à concordância de todas as partes.

Por fim, ao apreciar pedido da OAB/DF para que os processos

fossem suspensos em qualquer hipótese em que houvesse

manifestação de advogado, deixou claro que tal presunção de

veracidade limita-se a determinados atos de defesa da parte. Eis a

certidão do julgamento do Pedido de Providências nº 000354-

51.2020.2.00.0000, em 25 de maio de 2020:

CERTIFICO que o PLENÁRIO VIRTUAL, ao apreciar o processo em

epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

"O Conselho, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido,

para esclarecer que a suspensão dos prazos prevista no § 3º do

art. 3º da Resolução CNJ n. 314/2020, nos casos ali elencados, não

depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do

advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da

prática do ato; nos outros casos, a suspensão deverá ser

determinada pelo juiz (§2º), nos termos do voto da Relatora em

substituição, Conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel. Vencidos

os Conselheiros Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho,

Mário Guerreiro e Henrique Ávila, que julgavam procedente o

pedido para esclarecer que basta a alegação do advogado sobre a

impossibilidade de cumprir os prazos e atos processuais, durante a

sua fluência e independentemente de qualquer prova, diante da

situação excepcional pela qual todos passam, para que prazos e

atos processuais sejam suspensos na data do protocolo da petição,

não se limitando aos casos enumerados § 3º do art. 3º da

Resolução /CNJ nº 314/2020. Presidiu o julgamento o Ministro Luiz

Fux, nos termos do artigo 5º do RICNJ. Plenário Virtual, 25 de maio

de 2020."

Portanto, não estando a depender a realização da audiência virtual

do consentimento das partes, indefiro o requerimento de realização

da audiência por meio exclusivamente presencial.

O acesso à sala virtual de audiência ocorrerá no seguinte endereço

(link): meet.google.com/fyy-ekqf-zer.

Deverão ser informados, em até 5 dias, os e-mails e telefones de

todos os participantes da audiência, inclusive das partes e

testemunhas, bem como a localidade de onde participarão,

reiterando-se que na audiência virtual cada participante poderá

permanecer em sua própria residência, utilizando-se, para tanto, de

computador pessoal ou até mesmo de smartphone.

Havendo impossibilidade técnica, deverá a parte interessada

informar nos autos, no prazo de cinco dias, os respectivos nomes,

CPFs, endereços e contatos telefônicos para que compareçam ao

TRT para prestar depoimento, permanecendo o restante dos

participantes de forma telepresencial.

Faz-se necessária a indicação prévia de testemunha, a fim de

viabilizar a sua cientificação acerca da audiência, inclusive com a

informação do endereço do Google Meet (link), para que possa

comparecer VIRTUALMENTE.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para viabi l izar a real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail
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(trt-6vtntl@gmail.com.br) ou pelo Whatsapp institucional deste

Juízo (84-4006.3069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência telepresencial será

multada no valor de um salário mínimo, a ser executada nestes

autos, cujo valor será revertido em favor da parte adversa e, para

tanto, deverão os advogados cientificar as respectivas testemunhas,

nos termos do artigo 455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao

processo do trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar, poderão

apresentar requerimento conjunto para análise e eventual

homologação por este Juízo ou, também, requerer a realização de

audiência de conciliação apenas com a presença dos respectivos

advogados, se assim preferirem.

Notifiquem-se as partes.

Natal, 09/09/2020.

Assinado Eletronicamente por Juiz do Trabalho

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

•

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone . Nesse caso, recomenda-se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DA PROVA ORAL

•

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado(a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do seguinte e-mail: trt-

6vtntl@gmail.com.br ou pelo Whatsapp institucional deste Juízo

(84-4006.3069).

Processo Nº ATOrd-0000263-09.2020.5.21.0006
AUTOR AUGUSTO CELSO MARQUES

ADVOGADO MARCOS ROBERTO DIAS(OAB:
87946/MG)

ADVOGADO DANIELLE CRISTINA VIEIRA DE
SOUZA DIAS(OAB: 116893/MG)

RÉU VIA VAREJO S/A

ADVOGADO WAGNER YUKITO KOHATSU(OAB:
198602/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VIA VAREJO S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 85f45fa

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que ainda não há previsão para o retorno das

audiências presenciais perante este Egrégio Tribunal da 21ª

Região, a audiência aprazada para o dia 18/11/2020, às

11h00min, deverá ser realizada na forma telepresencial, por

meio da ferramenta Google Meet.

Em que pese a irresignação da(s) parte(s), verifico que se trata de

alegação genérica, sem qualquer consistência legal. Ademais,

sendo o processo instrumento estatal de prestação do serviço

jurisdicional, não está o seu prosseguimento dependente da

concordância ou discordância das partes. Cabe ao juiz dirigir o

processo, velando pela rápida solução dos litígios e pelo

esclarecimento da verdade dos fatos.

As louváveis preocupações da parte são compartilhadas pelo
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Judiciário, mas não podem servir de escudo e escora para impedir a

atuação desse Poder.

Em primeiro lugar porque a polícia e a ordem dos trabalhos na

tramitação dos processos, inclusive nas audiências, incumbem ao

juiz (CPC, arts. 139, VIII, e 360), tendo os advogados o direito e o

dever de eticamente cooperar, como um dos sujeitos processuais

(CPC, art. 6ª), mas sem que isto signifique o reconhecimento judicial

do direi to do advogado de evitar a real ização de atos

imprescindíveis para a entrega da prestação jurisdicional.

Em segundo lugar porque a ausência de perspectiva segura do fim

das medidas de restrição social, inclusive no âmbito dos tribunais (e

a consequente incerteza acerca da época em que será possível a

retomada das audiências presenciais), conjugada com a necessária

e inarredável atenção aos princípios da duração razoável do

processo, da eficiência do poder público e do acesso à Justiça (CF,

arts. 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput), há de preponderar sobre a

peculiar preocupação com a pureza da prova oral a ser colhida,

como se não imperasse em um Estado de Direito o princípio da

presunção de inocência, lançando na dúvida não só a seriedade

das pessoas que venham depor em juízo, mas também a

idoneidade e o caráter dos advogados defensores da outra parte.

Em terceiro lugar, não vivendo o mundo num momento de

normalidade em virtude da surpreendente e trágica pandemia,

apenas a um exacerbado apego ao formalismo se poderia creditar o

respeito à literalidade do rito reservado às audiências presenciais,

cuja realização seria imprudente neste instante, pois forçaria a

inoportuna aglomeração de pessoas, não justificando-se, por fim, a

postergação do ato para tempo nada razoável.

Por isso a diretriz do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal

Superior do Trabalho caminha pela orientação de realização de

audiências, imediatamente, desde que as participantes, como aqui

ocorre, ostentem condições técnicas e práticas para a realização do

ato. Neste sentido, confiram-se os atos normativos de tais órgãos

de topo do Judiciário:

Art. 6º. [...] § 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por

meio de videoconferência devem considerar as dificuldades de

intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos

somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de

responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem

o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade

fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em

atos virtuais.

ATO CONJUNTO CSJT/GP/GVP e CGJT Nº 6/2020:

Art. 3º Para efeitos deste Ato, consideram-se atividades essenciais

à manutenção mínima da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus: […]

III - a realização das audiências e sessões telepresenciais de

julgamento e os serviços de apoio correlatos, tais como os de

tecnologia da informação, gravação e degravação de áudio e

taquigrafia; […]

Art. 15. As audiências e sessões telepresenciais serão conduzidas

preferencialmente na Plataforma Emergencial de Videoconferência

para Atos Processuais, instituída pela Portaria nº 61, de 31 de

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º O Tribunal Regional do Trabalho poderá utilizar outra

ferramenta que garanta os mesmos requisi tos daquela

disponibilizada pelo CNJ, observando-se, ainda, no pertinente, o

disposto nas Resoluções nºs 313 e 314 do E. Conselho Nacional de

Justiça.

§ 2º As audiências por meio telepresencial devem considerar as

dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se

esses atos somente quando for possível a participação, vedada a

atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em

providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a

qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para

participação em atos virtuais.

ATO CGJT Nª 11/2020

Artigo 2º. O registro das audiências e sessões telepresenciais dar-

se-á preferencia lmente na Plataforma Emergencia l  de

Videoconferência para Atos Processuais, instituída pela Portaria nº

61, de 31 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, ou, a

critério de cada Tribunal Regional do Trabalho, com a utilização de

outra plataforma compatível com o sistema de armazenamento do

PJe-Mídias, ou outro a cargo do próprio Regional, e que não

implique necessidade de obtenção de licença a título oneroso.

[...]

Parágrafo 3º. Ao final de cada videoconferência deverá ser

promovido o registro dos atos praticados em ata, pelo sistema AUD,

bem como da forma de acesso à gravação, se houver.

Parágrafo 4º. Os registros dos processos submetidos às sessões de

julgamento telepresenciais e virtuais deverão ser realizados por

meio hábil a permitir a captura de dados pelo sistema e-gestão.

Parágrafo 5º. A ata de audiência e o registro da videoconferência

deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento

processual. Parágrafo 6º. Independentemente da plataforma a ser

utilizada, deve ser assegurada a publicidade da audiência por

videoconferência e das sessões de julgamento, por meio de

transmissão em tempo real ou qualquer outro meio hábil a

possibilitar o acompanhamento por terceiros estranhos ao feito,

vedada sua manifestação, sendo lícita a exigência de cadastro

prévio.

Artigo 3º. Deverá haver o armazenamento das audiências

telepresenciais gravadas no sistema PJe-Mídias (Portaria nº 61, de
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31 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça), ou no

sistema local compatível com o Repositório Nacional de Mídias para

o Sistema PJe ou PJeMídias (Resolução CNJ nº 105/2010).

[...]

Parágrafo 2º As gravações das audiências em que não haja a

tomada de depoimentos poderão ser descartadas, sem prejuízo da

redução a termo em ata e sua inserção no sistema PJe.

Artigo 4º. Os depoimentos de partes e testemunhas poderão ser

realizados, tal como previsto nos artigos 385 e 453 do Código de

Processo Civil, por meio de videoconferência, devendo os

depoentes identificar-se.

Artigo 5º. Os atos processuais que eventualmente não puderem ser

praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta

impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos

envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser

adiados após decisão fundamentada do magistrado.

Parágrafo único. Se a impossibilidade técnica for de qualquer uma

das testemunhas, poderá o juiz prosseguir com o interrogatório das

partes.

Não fosse bastante, vem bem a calhar a decisão proferida pelo

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no Pedido de

Providências nº 1000585-15.2020.5.00.0000, ao suspender ato

normativo de Regional que condicionava a realização de audiência

una ou de instrução à concordância de todas as partes.

Por fim, ao apreciar pedido da OAB/DF para que os processos

fossem suspensos em qualquer hipótese em que houvesse

manifestação de advogado, deixou claro que tal presunção de

veracidade limita-se a determinados atos de defesa da parte. Eis a

certidão do julgamento do Pedido de Providências nº 000354-

51.2020.2.00.0000, em 25 de maio de 2020:

CERTIFICO que o PLENÁRIO VIRTUAL, ao apreciar o processo em

epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

"O Conselho, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido,

para esclarecer que a suspensão dos prazos prevista no § 3º do

art. 3º da Resolução CNJ n. 314/2020, nos casos ali elencados, não

depende de prévia decisão do juiz, bastando a informação do

advogado, durante a fluência do prazo, sobre a impossibilidade da

prática do ato; nos outros casos, a suspensão deverá ser

determinada pelo juiz (§2º), nos termos do voto da Relatora em

substituição, Conselheira Tânia Regina Silva Reckziegel. Vencidos

os Conselheiros Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, André Godinho,

Mário Guerreiro e Henrique Ávila, que julgavam procedente o

pedido para esclarecer que basta a alegação do advogado sobre a

impossibilidade de cumprir os prazos e atos processuais, durante a

sua fluência e independentemente de qualquer prova, diante da

situação excepcional pela qual todos passam, para que prazos e

atos processuais sejam suspensos na data do protocolo da petição,

não se limitando aos casos enumerados § 3º do art. 3º da

Resolução /CNJ nº 314/2020. Presidiu o julgamento o Ministro Luiz

Fux, nos termos do artigo 5º do RICNJ. Plenário Virtual, 25 de maio

de 2020."

Portanto, não estando a depender a realização da audiência virtual

do consentimento das partes, indefiro o requerimento de realização

da audiência por meio exclusivamente presencial.

O acesso à sala virtual de audiência ocorrerá no seguinte endereço

(link): meet.google.com/fyy-ekqf-zer.

Deverão ser informados, em até 5 dias, os e-mails e telefones de

todos os participantes da audiência, inclusive das partes e

testemunhas, bem como a localidade de onde participarão,

reiterando-se que na audiência virtual cada participante poderá

permanecer em sua própria residência, utilizando-se, para tanto, de

computador pessoal ou até mesmo de smartphone.

Havendo impossibilidade técnica, deverá a parte interessada

informar nos autos, no prazo de cinco dias, os respectivos nomes,

CPFs, endereços e contatos telefônicos para que compareçam ao

TRT para prestar depoimento, permanecendo o restante dos

participantes de forma telepresencial.

Faz-se necessária a indicação prévia de testemunha, a fim de

viabilizar a sua cientificação acerca da audiência, inclusive com a

informação do endereço do Google Meet (link), para que possa

comparecer VIRTUALMENTE.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para viabi l izar a real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

(trt-6vtntl@gmail.com.br) ou pelo Whatsapp institucional deste

Juízo (84-4006.3069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência telepresencial será

multada no valor de um salário mínimo, a ser executada nestes

autos, cujo valor será revertido em favor da parte adversa e, para

tanto, deverão os advogados cientificar as respectivas testemunhas,

nos termos do artigo 455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao

processo do trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar, poderão

apresentar requerimento conjunto para análise e eventual
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homologação por este Juízo ou, também, requerer a realização de

audiência de conciliação apenas com a presença dos respectivos

advogados, se assim preferirem.

Notifiquem-se as partes.

Natal, 09/09/2020.

Assinado Eletronicamente por Juiz do Trabalho

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

•

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone . Nesse caso, recomenda-se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DA PROVA ORAL

•

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado(a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do seguinte e-mail: trt-

6vtntl@gmail.com.br ou pelo Whatsapp institucional deste Juízo

(84-4006.3069).

Processo Nº ATOrd-0000418-51.2016.5.21.0006
AUTOR PAULO ROBERTO COSTA AMARAL

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

RÉU CONSTRUTORA OAS S.A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL

RÉU COESA ENGENHARIA LTDA.

RÉU CHARLES MAIA GALVAO

ADVOGADO ANA ELIZA RAMOS SANDOVAL(OAB:
15272/BA)

RÉU CONSORCIO ARENA NATAL

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

ADVOGADO URBANO VITALINO DE MELO
NETO(OAB: 17700-D/PE)

ADVOGADO RENATA SAMPAIO SUNE(OAB:
22400/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CHARLES MAIA GALVAO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 899eb2e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o requerido na petição, Id. 9c4c9f1, ficando o reclamado

ciente de que, caso seja mantido no polo passivo do presente feito,

deverá restituir o crédito em favor da presente execução, sob pena

deste Juízo adotará medidas indiretas de execução, a exemplo da

suspensão do direito de dirigir, para forçar o cumprimento da

obrigação.

Para tanto, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ AO PRESENTE

DESPACHO para autorizar a CAIXA ECONÔMICA a levantar a

quantia de R$ 1.299,33, mais correções legais posteriores, conta

judiciais nº 04975564-3, 04975565-1 e 04975566-0, e depositá-la,

integralmente, em conta bancária de titularidade de CHARLES

MAIA GALVAO CPF: 426.046.055-20.

Remeta-se cópia do presente despacho / alvará diretamente à

instituição financeira (CEF), por meio eletrônico.

Deverá a agência bancária da CEF comprovar, no prazo de

05 (cinco) dias, o cumprimento da transação acima

determinada.

Após, aguarde-se o prazo do autor para se pronunciar acerca da

impugnação ao incidente de desconsideração, Id. 6a44db6, o qual

se encerra em 22.09.2020.

Natal, 09 de setembro de 2020
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Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000932-67.2017.5.21.0006
AUTOR ORLANDO GOMES TEIXEIRA

ADVOGADO VICTOR CHAVANTE MACEDO(OAB:
7441/RN)

RÉU ANTONIO MIELE BRITO DA SILVA

RÉU ANTONIO MIELE BRITO DA SILVA

ADVOGADO MARIANE ARACELI FRACARO(OAB:
7948/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO MIELE BRITO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f0cc064

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O executado, apesar de intimado, não se pronunciou acerca do

bloqueio.

Em virtude das ações de combate ao COVID19, registro que todos

os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito em conta

bancária.

Assim, concedo o prazo de 05 dias para os beneficiários indicarem

suas contas bancárias.

Publique-se.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000152-25.2020.5.21.0006
AUTOR NOE ANDRE DE OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

ADVOGADO THALYTA MAYARA ALVES DA
SILVA(OAB: 13821/RN)

RÉU ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS
S/A

ADVOGADO MARIELI RIBEIRO VIEIRA(OAB:
106534/RS)

ADVOGADO ROSICLEIDE SERPA DE SOUZA
ALVES(OAB: 22904/DF)

RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - NOE ANDRE DE OLIVEIRA FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5f233c2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se, em princípio, que o processo não

demanda a produção de prova oral, o que poderia dispensar a

realização de nova audiência.

Não obstante, em respeito ao devido processo legal, concedo prazo

de 05 dias para as partes informarem se desejam, efetivamente,

produzir prova oral, indicando-a e justificando a sua necessidade.

Caso não tenham interesse na produção de provas, fica desde já

facultada a apresentação de razões finais no mesmo prazo.

Ficam já cientes as partes que eventual audiência será realizada na

modalidade telepresencial, por meio da ferramenta Google Meet,

nos termos do ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

Registro, por fim, que, caso as partes desejem conciliar,

poderão, a qualquer tempo, apresentar requerimento conjunto

para análise e eventual homologação por este Juízo ou,

também, requerer a realização de audiência de conciliação,

podendo as partes se fazerem representar por seus advogados

para tanto.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000932-67.2017.5.21.0006
AUTOR ORLANDO GOMES TEIXEIRA

ADVOGADO VICTOR CHAVANTE MACEDO(OAB:
7441/RN)

RÉU ANTONIO MIELE BRITO DA SILVA

RÉU ANTONIO MIELE BRITO DA SILVA

ADVOGADO MARIANE ARACELI FRACARO(OAB:
7948/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ORLANDO GOMES TEIXEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f0cc064

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O executado, apesar de intimado, não se pronunciou acerca do

bloqueio.

Em virtude das ações de combate ao COVID19, registro que todos

os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito em conta

bancária.

Assim, concedo o prazo de 05 dias para os beneficiários indicarem

suas contas bancárias.

Publique-se.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000352-32.2020.5.21.0006
AUTOR EMERSON NUNES DE BRITO

ADVOGADO ANA CATARINA PEREIRA DA
SILVA(OAB: 10841/RN)

RÉU GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 634f849

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

1.  Tendo em vista o preenchimento dos requisi tos de

admissibilidade, recebo o recurso interposto. Intime-se a parte

recorrida para que apresente suas contrarrazões, querendo, no

prazo legal.

2. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos à Superior

Instância.

Natal, 09 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000352-32.2020.5.21.0006
AUTOR EMERSON NUNES DE BRITO

ADVOGADO ANA CATARINA PEREIRA DA
SILVA(OAB: 10841/RN)

RÉU GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMERSON NUNES DE BRITO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 634f849

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

1.  Tendo em vista o preenchimento dos requisi tos de

admissibilidade, recebo o recurso interposto. Intime-se a parte

recorrida para que apresente suas contrarrazões, querendo, no

prazo legal.

2. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos à Superior

Instância.

Natal, 09 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000304-10.2019.5.21.0006
AUTOR ANTONIO GEISIFLAN DE MORAIS

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU J R B DE MENEZES METALURGICA

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

RÉU JOSEILDO RONALDO BEZERRA DE
MENEZES

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO GEISIFLAN DE MORAIS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 892d8cb

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o requerido - petição, Id. 61d8612.

Para tanto, ATRIBUO FORÇA DE MANDADO AO PRESENTE

DESPACHO para determina ao Oficial de Justiça que se dirija ao

endereço do reclamado Rua da Concórdia, nº 1850, quintas,

Natal/RN, e, lá chegando, promova a PENHORA, AVALIAÇÃO E

REMOÇÃO dos TANTOS BENS QUANTOS BASTEM para a

garantia da execução.

Tudo para a garantia da presente execução, cujo valor totaliza: R$

10.356,13, atualizado até 01.08.2019.

Fica a critério do Oficial de Justiça, observados os critérios de

conveniência da execução, decidir pela remoção ou não dos bens.

Fica o Sr. Oficial de Justiça, ainda, ciente de que o exequente se

colocou à disposição para acompanhar a diligência, fornecendo os

seguintes contatos: (84) 999726465 ou 998680703.

Se necessário, ficam os Oficiais de Justiça autorizados a requerer

apoio Policial, pelo que a autoridade requerida ficará obrigada a dar

cumprimento à referida solicitação, sob pena de adoção das

medidas legais cabíveis.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000152-25.2020.5.21.0006
AUTOR NOE ANDRE DE OLIVEIRA FILHO

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

ADVOGADO THALYTA MAYARA ALVES DA
SILVA(OAB: 13821/RN)

RÉU ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS
S/A

ADVOGADO MARIELI RIBEIRO VIEIRA(OAB:
106534/RS)

ADVOGADO ROSICLEIDE SERPA DE SOUZA
ALVES(OAB: 22904/DF)

RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5f233c2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se, em princípio, que o processo não

demanda a produção de prova oral, o que poderia dispensar a

realização de nova audiência.

Não obstante, em respeito ao devido processo legal, concedo prazo

de 05 dias para as partes informarem se desejam, efetivamente,

produzir prova oral, indicando-a e justificando a sua necessidade.

Caso não tenham interesse na produção de provas, fica desde já

facultada a apresentação de razões finais no mesmo prazo.

Ficam já cientes as partes que eventual audiência será realizada na

modalidade telepresencial, por meio da ferramenta Google Meet,

nos termos do ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

Registro, por fim, que, caso as partes desejem conciliar,

poderão, a qualquer tempo, apresentar requerimento conjunto

para análise e eventual homologação por este Juízo ou,

também, requerer a realização de audiência de conciliação,

podendo as partes se fazerem representar por seus advogados

para tanto.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0001160-76.2016.5.21.0006
AUTOR SANDRIVALDA FERREIRA DE

SOUZA

ADVOGADO MARCOS ROBERTO XAVIER
SANCHES(OAB: 14214/RN)

RÉU Pousada Salinas de Ponta Negra

RÉU FRANKLIN GOMES BEZERRA

ADVOGADO DAYSE SOARES DE OLIVEIRA(OAB:
37142/PE)

RÉU F G BEZERRA POUSADA - ME

TERCEIRO
INTERESSADO

FRANCESCO SPANU

ADVOGADO HUGO GODEIRO DE ARAUJO
TEIXEIRA(OAB: 6713/RN)

ADVOGADO ETTORE RANIERI SPANO(OAB:
17646-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCESCO SPANU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica o Sr. FRANCESCO SPANU intimado para se manifestar

acerca da petição da parte exequente, bem como para prestar as

informações solicitadas no referido petitório, no prazo de 10 dias.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JACKSON MARCIO NOBRE DE QUEIROZ

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JACKSON MARCIO NOBRE DE QUEIROZ

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000428-90.2019.5.21.0006
AUTOR JOEL MELO DA SILVA

ADVOGADO THIAGO REIS E SILVA(OAB:
15406/RN)

RÉU JT SERVICOS LTDA

ADVOGADO GUILHERME SOARES LEITE
JUNIOR(OAB: 5823/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JT SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 8834944

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

01 - Homologo, por seus próprios fundamentos, os cálculos de

liquidação para que surtam seus efeitos legais.

02 - À execução, devendo a parte reclamada ser intimada para

satisfazer a obrigação de pagar contida na sentença, no prazo de

15 (quinze) dias, sob pena de execução (art. 523 do CPC).

03 - Em não havendo pagamento no prazo apontado, inclua-se a

multa e aplique-se o Provimento TRT 21 nº 01/2011. 

Natal (RN), 09 de setembro de 2020.

Assinado Eletronicamente

Processo Nº ATSum-0000754-50.2019.5.21.0006
AUTOR VALDENIZE TEIXEIRA

ADVOGADO HIGIA MARA BARROS
EUSTAQUIO(OAB: 9135/RN)

RÉU JOSE ANTONIO DE MACEDO

Intimado(s)/Citado(s):

  - VALDENIZE TEIXEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 185b7e0

proferido nos autos.

DESPACHO

A Secretaria, em cumprimento ao despacho Id 38d7c57, obteve os

dados bancários do autor perante o CCS (Id aeed8a9).

Razão pela qual, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ AO PRESENTE

DESPACHO para autorizar a CAIXA ECONÔMICA a levantar a

q u a n t i a  d e  R $  2 1 3 , 4 7 ,  m a i s  c o r r e ç õ e s  l e g a i s ,  n º

2230.042.04970181-0, e depositar o saldo levantado na seguinte

conta bancária nessa instituição financeira de titularidade de

VALDENIZE TEIXEIRA, CPF: 010.357.504-90: Agência 3880,

Conta Corrente 9419790385.

Encaminhe-se o presente alvará diretamente ao Banco destinatário

da presente ordem, certificando essa informação nos presentes

autos.

Prossiga-se a execução.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000232-80.2020.5.21.0008
AUTOR FRANCISCO FABIANO BESERRA

DIAS

ADVOGADO GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE
SOUZA(OAB: 8952/RN)

RÉU VLADEMIR CARDOSO DA SILVA -
ME

RÉU PLANES ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO ALEXANDRE HENRIQUE COELHO
DE MELO(OAB: 20582/PE)

RÉU CERVEJARIA PETROPOLIS DE
PERNAMBUCO LTDA

ADVOGADO DAITON ZAGATO(OAB: 155285/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO FABIANO BESERRA DIAS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7b4ab4a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Requer a reclamada que a audiência de instrução seja realizada

apenas de forma presencial, haja vista a necessidade de resguardar

a incomunicabilidade das testemunhas.

Registro, de início, que este Juízo adotará todas as cautelas

necessárias para resguardar a incomunicabilidade das testemunhas

que eventualmente serão ouvidas em audiência telepresencial,

inclusive advertindo, oportunamente, todos os envolvidos das

consequência civis e penais em caso de descumprimento das

regras processuais aplicáveis à espécie.

Ademais, importante destacar que não não há como se presumir

que os sujeitos do processo irão descumprir o dever de agir de

acordo com a boa-fé processual. Isso porque o princípio da boa-fé

processual é elemento basilar do sistema processual brasileiro. Não

é à toa que o artigo 5º do Código de Processo Civil, aplicado

subsidiariamente ao processo do trabalho, disciplina que: Aquele

que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de

acordo com a boa-fé.

Assim, partindo-se da presunção de que todos agirão sob boa-fé,

espera-se que todos os participantes seguirão um padrão ético e

objetivo de honestidade, diligência e confiança. Nesse sentido, é de

conhecimento de todos, em especial dos advogados, que é vedada

a orientação ou induzimento de testemunha para prestar

depoimento que altere a verdade dos fatos, sob pena de

responsabilização criminal. Da mesma forma, não se admite que a

testemunha tenha acesso ao conteúdo da audiência antes do seu

interrogatório.

Nesse sentido, o sistema processual brasileiro não permite presumir

que os sujeitos do processo atuarão em desacordo com a boa-fé,

razão pela qual a mera desconfiança não é, por si só, suficiente

para obstar a realização da audiência de instrução telepresencial.

Dessa forma, não vislumbro óbice à realização de interrogatório de

testemunha por meio de videoconferência, o que, inclusive, já é

praxe perante este Juízo nos casos de testemunhas que residem

fora da jurisdição de Natal.

Registro ainda que não há perspectiva de retorno das atividades

presenciais e, portanto, condicionar a realização da referida

audiência a essa circunstância pode onerar excessivamente a parte

reclamante com o ônus da demora. Para tanto, seria necessária a

existência de óbice técnico, prático ou sanitário devidamente

justificado nos autos, conforme a inteligência da Resolução

314/2020-CNJ, em seu art. 3º, § 2º.

Em face do exposto, considerando que o fato trazido ao

conhecimento deste Juízo pela reclamada não justifica o adiamento

da audiência telepresencial, indefiro o requerimento.

Outrossim, da análise dos autos, observa-se que as partes desejam

se louvar de prova oral. Em razão da política de distanciamento

social, as audiências presenciais estão impossibilitadas de serem

realizadas. Em face dessa situação e visando viabilizar a

continuidade da prestação jurisdicional, que deve ser ininterrupta

por força de mandamento constitucional, o Tribunal Regional da 21ª

Região publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

O referido ato normativo prevê a realização de audiências

telepresenciais por meio da ferramenta Google Meet e adota outras

disciplinas, cujo teor deve ser de conhecimento completo pela

comunidade jurídica.

Diante desse contexto, resolvo aprazar audiência telepresencial

de instrução para oitiva das partes e interrogatório

testemunhal, para o dia 05/10/2020 às 09:00 horas, por meio de

acesso à sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/bfd-orzi-huv.

Ademais, tendo em vista que o reclamado VLADEMIR CARDOSO

DA SILVA - ME, CNPJ: 07.368.899/0001-49, não se encontra

assistido por advogado, ATRIBUO FORÇA DE MANDADO AO

PRESENTE DESPACHO para determinar que o Oficial de Justiça

intime o reclamado VLADEMIR CARDOSO DA SILVA - ME, CNPJ:

07.368.899/0001-49,através do endereço: RUA DIEGO PARCELLY

GOMES DA COSTA, 14, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN,

CEP: 59150-820, preferencialmente por meios eletrônicos, da

Audiência Telepresencial de Instrução aprazada para 05/10/2020

às 09:00 horas, por meio de acesso à sala virtual de audiência

no seguinte endereço (link): meet.google.com/bfd-orzi-huv.

Neste ato, deverá colher o endereço eletrônico da parte para o

envio do convite (link) para participação da referida audiência.

Deverão ser informados, em até 05 dias úteis a contar da

publicação deste despacho, os e-mails e telefones de todos os

participantes, inclusive das partes e testemunhas, bem como a

localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para viabi l izar a real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável
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subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

(trt-6vtntl@trt21.jus.br) ou pelo whatsapp institucional deste Juízo

(84-40063069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência telepresencial será

multada no valor de um salário mínimo, a ser executada nestes

autos, cujo valor será revertido em favor da parte adversa e,

para tanto, deverão os advogados cientificar as respectivas

testemunhas, nos termos do artigo 455 do CPC, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar,

poderão apresentar requerimento conjunto para análise e

eventual homologação por este Juízo ou, também, requerer a

realização de audiência de conciliação, ficando dispensada a

presença das partes.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

•

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone . Nesse caso, recomenda-se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

•

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado(a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do whatsapp institucional

deste Juízo (84-40063069) ou pelo email trt-6vtntl@trt21.jus.br.

Processo Nº ATOrd-0000232-80.2020.5.21.0008
AUTOR FRANCISCO FABIANO BESERRA

DIAS

ADVOGADO GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE
SOUZA(OAB: 8952/RN)

RÉU VLADEMIR CARDOSO DA SILVA -
ME

RÉU PLANES ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA

ADVOGADO ALEXANDRE HENRIQUE COELHO
DE MELO(OAB: 20582/PE)

RÉU CERVEJARIA PETROPOLIS DE
PERNAMBUCO LTDA

ADVOGADO DAITON ZAGATO(OAB: 155285/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CERVEJARIA PETROPOLIS DE PERNAMBUCO LTDA

  - PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7b4ab4a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Requer a reclamada que a audiência de instrução seja realizada

apenas de forma presencial, haja vista a necessidade de resguardar

a incomunicabilidade das testemunhas.

Registro, de início, que este Juízo adotará todas as cautelas

necessárias para resguardar a incomunicabilidade das testemunhas
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que eventualmente serão ouvidas em audiência telepresencial,

inclusive advertindo, oportunamente, todos os envolvidos das

consequência civis e penais em caso de descumprimento das

regras processuais aplicáveis à espécie.

Ademais, importante destacar que não não há como se presumir

que os sujeitos do processo irão descumprir o dever de agir de

acordo com a boa-fé processual. Isso porque o princípio da boa-fé

processual é elemento basilar do sistema processual brasileiro. Não

é à toa que o artigo 5º do Código de Processo Civil, aplicado

subsidiariamente ao processo do trabalho, disciplina que: Aquele

que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de

acordo com a boa-fé.

Assim, partindo-se da presunção de que todos agirão sob boa-fé,

espera-se que todos os participantes seguirão um padrão ético e

objetivo de honestidade, diligência e confiança. Nesse sentido, é de

conhecimento de todos, em especial dos advogados, que é vedada

a orientação ou induzimento de testemunha para prestar

depoimento que altere a verdade dos fatos, sob pena de

responsabilização criminal. Da mesma forma, não se admite que a

testemunha tenha acesso ao conteúdo da audiência antes do seu

interrogatório.

Nesse sentido, o sistema processual brasileiro não permite presumir

que os sujeitos do processo atuarão em desacordo com a boa-fé,

razão pela qual a mera desconfiança não é, por si só, suficiente

para obstar a realização da audiência de instrução telepresencial.

Dessa forma, não vislumbro óbice à realização de interrogatório de

testemunha por meio de videoconferência, o que, inclusive, já é

praxe perante este Juízo nos casos de testemunhas que residem

fora da jurisdição de Natal.

Registro ainda que não há perspectiva de retorno das atividades

presenciais e, portanto, condicionar a realização da referida

audiência a essa circunstância pode onerar excessivamente a parte

reclamante com o ônus da demora. Para tanto, seria necessária a

existência de óbice técnico, prático ou sanitário devidamente

justificado nos autos, conforme a inteligência da Resolução

314/2020-CNJ, em seu art. 3º, § 2º.

Em face do exposto, considerando que o fato trazido ao

conhecimento deste Juízo pela reclamada não justifica o adiamento

da audiência telepresencial, indefiro o requerimento.

Outrossim, da análise dos autos, observa-se que as partes desejam

se louvar de prova oral. Em razão da política de distanciamento

social, as audiências presenciais estão impossibilitadas de serem

realizadas. Em face dessa situação e visando viabilizar a

continuidade da prestação jurisdicional, que deve ser ininterrupta

por força de mandamento constitucional, o Tribunal Regional da 21ª

Região publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

O referido ato normativo prevê a realização de audiências

telepresenciais por meio da ferramenta Google Meet e adota outras

disciplinas, cujo teor deve ser de conhecimento completo pela

comunidade jurídica.

Diante desse contexto, resolvo aprazar audiência telepresencial

de instrução para oitiva das partes e interrogatório

testemunhal, para o dia 05/10/2020 às 09:00 horas, por meio de

acesso à sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/bfd-orzi-huv.

Ademais, tendo em vista que o reclamado VLADEMIR CARDOSO

DA SILVA - ME, CNPJ: 07.368.899/0001-49, não se encontra

assistido por advogado, ATRIBUO FORÇA DE MANDADO AO

PRESENTE DESPACHO para determinar que o Oficial de Justiça

intime o reclamado VLADEMIR CARDOSO DA SILVA - ME, CNPJ:

07.368.899/0001-49,através do endereço: RUA DIEGO PARCELLY

GOMES DA COSTA, 14, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM/RN,

CEP: 59150-820, preferencialmente por meios eletrônicos, da

Audiência Telepresencial de Instrução aprazada para 05/10/2020

às 09:00 horas, por meio de acesso à sala virtual de audiência

no seguinte endereço (link): meet.google.com/bfd-orzi-huv.

Neste ato, deverá colher o endereço eletrônico da parte para o

envio do convite (link) para participação da referida audiência.

Deverão ser informados, em até 05 dias úteis a contar da

publicação deste despacho, os e-mails e telefones de todos os

participantes, inclusive das partes e testemunhas, bem como a

localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para viabi l izar a real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

(trt-6vtntl@trt21.jus.br) ou pelo whatsapp institucional deste Juízo

(84-40063069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência telepresencial será

multada no valor de um salário mínimo, a ser executada nestes

autos, cujo valor será revertido em favor da parte adversa e,

para tanto, deverão os advogados cientificar as respectivas

testemunhas, nos termos do artigo 455 do CPC, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar,
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poderão apresentar requerimento conjunto para análise e

eventual homologação por este Juízo ou, também, requerer a

realização de audiência de conciliação, ficando dispensada a

presença das partes.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

•

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone . Nesse caso, recomenda-se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

•

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado(a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do whatsapp institucional

deste Juízo (84-40063069) ou pelo email trt-6vtntl@trt21.jus.br.

Processo Nº ATOrd-0000428-90.2019.5.21.0006
AUTOR JOEL MELO DA SILVA

ADVOGADO THIAGO REIS E SILVA(OAB:
15406/RN)

RÉU JT SERVICOS LTDA

ADVOGADO GUILHERME SOARES LEITE
JUNIOR(OAB: 5823/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOEL MELO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 8834944

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

01 - Homologo, por seus próprios fundamentos, os cálculos de

liquidação para que surtam seus efeitos legais.

02 - À execução, devendo a parte reclamada ser intimada para

satisfazer a obrigação de pagar contida na sentença, no prazo de

15 (quinze) dias, sob pena de execução (art. 523 do CPC).

03 - Em não havendo pagamento no prazo apontado, inclua-se a

multa e aplique-se o Provimento TRT 21 nº 01/2011. 

Natal (RN), 09 de setembro de 2020.

Assinado Eletronicamente

Processo Nº ATSum-0000127-12.2020.5.21.0006
AUTOR REGIS IGNACIO DA SILVA

ADVOGADO CORINA LUIZA DE ARAUJO
BATISTA(OAB: 16581/RN)

ADVOGADO JOSE ALEXANDRE PEREIRA
PINTO(OAB: 1372/RN)

RÉU JANICLEIDE CIRILO COMERCIO
VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS - ME

RÉU SKY BRASIL SERVICOS LTDA

ADVOGADO EMERSON LUIZ MAZZINI(OAB:
125933/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - REGIS IGNACIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID beb7f1d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que as partes desejam se louvar

de prova oral. Em razão da política de distanciamento social, as

audiências presenciais estão impossibilitadas de serem realizadas.

Em face dessa situação e visando viabilizar a continuidade da

prestação jurisdicional, que deve ser ininterrupta por força de

mandamento constitucional, o Tribunal Regional da 21ª Região

publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

O referido ato normativo prevê a realização de audiências

telepresenciais por meio da ferramenta Google Meet e adota outras

disciplinas, cujo teor deve ser de conhecimento completo pela

comunidade jurídica.

Diante desse contexto, resolvo aprazar audiência telepresencial de

instrução para oitiva das partes e interrogatório testemunhal, para o

dia 21/09/2020 às 10:00 horas, por meio de acesso à sala virtual

de audiência no seguinte endereço (link): meet.google.com/igt-

fmoq-tpr.

Deverão ser informados, em até 05 dias úteis a contar da

publicação deste despacho, os e-mails e telefones de todos os

participantes, inclusive das partes e testemunhas, bem como a

localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para viabi l izar a real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

(trt-6vtntl@trt21.jus.br) ou pelo Whatsapp institucional deste Juízo

(84-4006.3069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência telepresencial será

multada no valor de um salário mínimo, a ser executada nestes

autos, cujo valor será revertido em favor da parte adversa e, para

tanto, deverão os advogados cientificar as respectivas testemunhas,

nos termos do artigo 455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao

processo do trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar, poderão

apresentar requerimento conjunto para análise e eventual

homologação por este Juízo ou, também, requerer a realização de

audiência de conciliação apenas com a presença dos respectivos

advogados, se assim preferirem.

Intimem-se as partes, o reclamante e a litisconsorte passiva, via

DEJT; a reclamada, através de Oficial de Justiça.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Assinado Eletronicamente por Juiz do Trabalho

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

•

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone . Nesse caso, recomenda-se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

•

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado(a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da
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6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do Whatsapp institucional

deste Juízo (84-4006.3069) ou pelo seguinte e-mail: trt-

6vtntl@trt21.jus.br.

Processo Nº ATSum-0000127-12.2020.5.21.0006
AUTOR REGIS IGNACIO DA SILVA

ADVOGADO CORINA LUIZA DE ARAUJO
BATISTA(OAB: 16581/RN)

ADVOGADO JOSE ALEXANDRE PEREIRA
PINTO(OAB: 1372/RN)

RÉU JANICLEIDE CIRILO COMERCIO
VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS - ME

RÉU SKY BRASIL SERVICOS LTDA

ADVOGADO EMERSON LUIZ MAZZINI(OAB:
125933/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SKY BRASIL SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID beb7f1d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que as partes desejam se louvar

de prova oral. Em razão da política de distanciamento social, as

audiências presenciais estão impossibilitadas de serem realizadas.

Em face dessa situação e visando viabilizar a continuidade da

prestação jurisdicional, que deve ser ininterrupta por força de

mandamento constitucional, o Tribunal Regional da 21ª Região

publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

O referido ato normativo prevê a realização de audiências

telepresenciais por meio da ferramenta Google Meet e adota outras

disciplinas, cujo teor deve ser de conhecimento completo pela

comunidade jurídica.

Diante desse contexto, resolvo aprazar audiência telepresencial de

instrução para oitiva das partes e interrogatório testemunhal, para o

dia 21/09/2020 às 10:00 horas, por meio de acesso à sala virtual

de audiência no seguinte endereço (link): meet.google.com/igt-

fmoq-tpr.

Deverão ser informados, em até 05 dias úteis a contar da

publicação deste despacho, os e-mails e telefones de todos os

participantes, inclusive das partes e testemunhas, bem como a

localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para viabi l izar a real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

(trt-6vtntl@trt21.jus.br) ou pelo Whatsapp institucional deste Juízo

(84-4006.3069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência telepresencial será

multada no valor de um salário mínimo, a ser executada nestes

autos, cujo valor será revertido em favor da parte adversa e, para

tanto, deverão os advogados cientificar as respectivas testemunhas,

nos termos do artigo 455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao

processo do trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar, poderão

apresentar requerimento conjunto para análise e eventual

homologação por este Juízo ou, também, requerer a realização de

audiência de conciliação apenas com a presença dos respectivos

advogados, se assim preferirem.

Intimem-se as partes, o reclamante e a litisconsorte passiva, via

DEJT; a reclamada, através de Oficial de Justiça.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Assinado Eletronicamente por Juiz do Trabalho

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

•

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone . Nesse caso, recomenda-se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.
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No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

•

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado(a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do Whatsapp institucional

deste Juízo (84-4006.3069) ou pelo seguinte e-mail: trt-

6vtntl@trt21.jus.br.

Processo Nº ATOrd-0000006-81.2020.5.21.0006
AUTOR FRANCISCO TARGINO SOBRINHO

ADVOGADO CLAUDIA DE MOURA PAULINO(OAB:
12976/RN)

RÉU EMERSON RAIR

ADVOGADO MARCOS YURE DE SOUZA
OLIVEIRA(OAB: 10256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMERSON RAIR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: EMERSON RAIR

Advogado do RÉU: MARCOS YURE DE SOUZA OLIVEIRA

VIA DEJT

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica a parte reclamada intimada para comprovar o

cumprimento do acordo no prazo de 5 dias, sob pena de

execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

TARCISO CORREIA DE AZEVEDO JUNIOR

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000542-29.2019.5.21.0006
AUTOR PATRICIA LOPES DE MESQUITA

ADVOGADO FRANCISCA LUCICLEIA
SABINO(OAB: 15687/RN)

RÉU M.M. MORAES SERVICOS DE
MOTEL

ADVOGADO HERBET MIRANDA PEREIRA
FILHO(OAB: 12340/RN)

RÉU MATHEUS MEDEIROS DE MORAES

Intimado(s)/Citado(s):

  - PATRICIA LOPES DE MESQUITA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 67529d6

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que há valores à disposição deste

Juízo suficientes para quitar integralmente as obrigações

executadas e não há óbice à imediata liberação desse crédito em

favor dos respectivos beneficiários.

Dessa forma, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ A ESTA

SENTENÇA para autorizar a CAIXA ECONÔMICA a levantar a

quantia de R$ 5.818,03, mais correções legais, conta judicial nº

04975544-9, e liberá-la conforme o rateio abaixo descrito:

1. Depositar R$ 3.740,44 na Caixa Econômica Federal; agência:

2008: operação: 013: Conta Poupança: 00032809-0 de titularidade

de PATRICIA LOPES DE MESQUITA, CPF: 091.388.254-22;

2. Depositar R$ 2.012,05 no Banco do Brasil; agência: 3853-9;

Conta Corrente; 25.924-1 CPF nº 060.743.294-27, de titularidade de

FRANCISCA LUCICLEIA SABINO;

3. Recolher O SALDO REMANESCENTE de custas processuais-

GRU;

Remeta-se cópia do presente despacho / alvará diretamente à

instituição financeira (CEF), por meio eletrônico.

Deverá a agência bancária da CEF comprovar, no prazo de

05 (cinco) dias, o cumprimento da transação acima

determinada.

Tendo em vista que os pagamentos acima determinados quitam

integralmente as obrigações executadas, extingo a execução nos

termos do artigo 924, inciso II, do CPC.
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Registrem-se os pagamentos.

Não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000977-94.2019.5.21.0008
AUTOR MARCOS DANIEL SILVA DE LIMA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU ADERSON LUIZ DE ARAUJO

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS DANIEL SILVA DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ed77d53

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que as partes desejam se louvar

de prova oral. Em razão da política de distanciamento social, julgo

necessária a realização da audiência em formato telepresencial.

Especificamente no caso em análise, observa-se que o reclamante,

através da manifestação de ID 7e88c9a e a reclamada, através da

manifestação, ID 0ae2627, informam que nem as partes, nem suas

testemunhas possuem capacidade e/ou habilidade tecnológica para

participar da audiência telepresencial, impedindo, em princípio, a

realização da audiência telepresencial, o que ensejaria a marcação

de audiência exclusivamente presencial.

Diante dessas duas circunstâncias especiais, a necessidade de

resguardar, sempre que possível, o distanciamento social e o óbice

técnico alegado, resolvo autorizar que a audiência seja realizado em

formato híbrido. Por esta sistemática, os sujeitos do processo que

não dispõem dos recursos técnicos necessários à participação na

audiência telepresencial deverão se dirigir à sala de audiências da

6ª Vara do Trabalho de Natal, no dia e hora da audiência aprazada,

enquanto todos os demais sujeitos do processo deverão atuar

remotamente, diretamente de suas residências ou escritórios.

A Secretaria deste Juízo se encarregará das providências a serem

adotadas na sa la  de aud iênc ias ,  inc lus ive  quanto  à

incomunicab i l idade das tes temunhas.

Diante desse contexto, fica aprazada audiência telepresencial

de instrução processual para oitiva das partes e interrogatório

testemunhal para o dia 19/11/2020, às 10:00, por meio de

acesso à sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/wqp-mrns-mwx.

As partes e as testemunhas (do reclamante e da reclamada)

deverão se dirigir à sala de audiência da 6ª Vara do Trabalho de

Natal, no dia e hora acima informados, para participarem da

referida audiência. Fica vedado a essa parte levar à audiência

qualquer acompanhante, ressalvados os casos de idosos,

lactantes e pessoas portadoras de deficiência ou, ainda,

hipóteses excepcionais, as quais deverão ser comunicadas

previamente a este Juízo.

Deverão ser informados, no prazo de até 05 dias úteis a contar

da publicação deste despacho, os e-mails e telefones de todos

os participantes que irão atuar a partir de suas residências ou

escritórios, inclusive das partes e testemunhas, bem como a

localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para viabi l izar a real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

(trt-6vtntl@trt21.jus.br) ou pelo Whatsapp institucional deste Juízo

(84-4006.3069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência telepresencial será

multada no valor de um salário mínimo, a ser executada nestes

autos, cujo valor será revertido em favor da parte adversa e, para

tanto, deverão os advogados cientificar as respectivas testemunhas,

nos termos do artigo 455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao

processo do trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar, poderão

apresentar requerimento conjunto para análise e eventual

homologação por este Juízo ou, também, requerer a realização de

audiência de conciliação apenas com a presença dos respectivos

advogados, se assim preferirem.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO
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ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

•

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone . Nesse caso, recomenda-se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

•

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado(a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do seguinte e-mail: trt-

6vtntl@gmail.com.br.

Processo Nº ATAlc-0000782-52.2018.5.21.0006
AUTOR MARIA DA PAZ BATISTA

ADVOGADO LUIZ VALERIO DUTRA
TERCEIRO(OAB: 5115/RN)

RÉU SAVAGET IND E COM LTDA

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (AGU)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DA PAZ BATISTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID a3542e4

proferida nos autos.

SENTENÇA

Tendo em vista o cumprimento, pelo INSS - Instituto Nacional do

Seguro Social, a obrigação de fazer imposta pela sentença proferida

por este Juízo, retornem-se os autos ao arquivo.

Natal, 09 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000542-29.2019.5.21.0006
AUTOR PATRICIA LOPES DE MESQUITA

ADVOGADO FRANCISCA LUCICLEIA
SABINO(OAB: 15687/RN)

RÉU M.M. MORAES SERVICOS DE
MOTEL

ADVOGADO HERBET MIRANDA PEREIRA
FILHO(OAB: 12340/RN)

RÉU MATHEUS MEDEIROS DE MORAES

Intimado(s)/Citado(s):

  - M.M. MORAES SERVICOS DE MOTEL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 67529d6

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que há valores à disposição deste

Juízo suficientes para quitar integralmente as obrigações

executadas e não há óbice à imediata liberação desse crédito em

favor dos respectivos beneficiários.

Dessa forma, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ A ESTA

SENTENÇA para autorizar a CAIXA ECONÔMICA a levantar a

quantia de R$ 5.818,03, mais correções legais, conta judicial nº

04975544-9, e liberá-la conforme o rateio abaixo descrito:
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1. Depositar R$ 3.740,44 na Caixa Econômica Federal; agência:

2008: operação: 013: Conta Poupança: 00032809-0 de titularidade

de PATRICIA LOPES DE MESQUITA, CPF: 091.388.254-22;

2. Depositar R$ 2.012,05 no Banco do Brasil; agência: 3853-9;

Conta Corrente; 25.924-1 CPF nº 060.743.294-27, de titularidade de

FRANCISCA LUCICLEIA SABINO;

3. Recolher O SALDO REMANESCENTE de custas processuais-

GRU;

Remeta-se cópia do presente despacho / alvará diretamente à

instituição financeira (CEF), por meio eletrônico.

Deverá a agência bancária da CEF comprovar, no prazo de

05 (cinco) dias, o cumprimento da transação acima

determinada.

Tendo em vista que os pagamentos acima determinados quitam

integralmente as obrigações executadas, extingo a execução nos

termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Registrem-se os pagamentos.

Não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000690-40.2019.5.21.0006
AUTOR PABLIANA MIKAELA ALVES DO

NASCIMENTO

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

ADVOGADO CICERO DIMAS DE MESQUITA(OAB:
12841/RN)

RÉU SS COMERCIO DE COSMETICOS E
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA

ADVOGADO RENATO NORIYUKI DOTE(OAB:
162696/SP)

ADVOGADO ELTON ENEAS GONCALVES(OAB:
182174/SP)

TESTEMUNHA FRANCISCA FERREIRA DE
CARVALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE
PESSOAL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e1f0a8c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que as partes desejam se louvar

de prova oral. Em razão da política de distanciamento social, as

audiências presenciais estão impossibilitadas de serem realizadas.

Em face dessa situação e visando viabilizar a continuidade da

prestação jurisdicional, que deve ser ininterrupta por força de

mandamento constitucional, o Tribunal Regional da 21ª Região

publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

Desta forma, reitere-se a intimação da audiência de instrução

designada para o dia 16/09/2020 às 09:00 horas (despacho, ID

7a09d2b), ressaltando que este Juízo realizará a referida

sessão de forma telepresencial, hipótese em que as partes

deverão providenciar as ferramentas telemáticas necessárias

para a participação no ato processual designado.

Registre-se que, em face dessa situação e visando viabilizar a

continuidade da prestação jurisdicional, o Tribunal Regional da 21ª

Região publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

O referido ato normativo prevê a realização de audiências

telepresenciais por meio da ferramenta Google Meet e adota outras

disciplinas, cujo teor deve ser de conhecimento completo pela

comunidade jurídica.

Assim, a audiência telepresencial de instrução para oitiva das

partes e interrogatório testemunhal, ocorrerá por meio de

acesso à sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/nhn-zioe-yod.

Nessa hipótese, deverão ser informados, em até 48 horas, a

contar da publicação deste despacho, os e-mails e telefones de

todos os participantes, inclusive das partes e testemunhas,

bem como a localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para v iabi l izara real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos do

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo

razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Tendo em vista a determinação exarada no despacho, ID 451c303,

ATRIBUO FORÇA DE MANDADO AO PRESENTE DESPACHO,

para determinar ao Oficial de Justiça que intime a testemunha

Francisca Ferreira De Carvalho,através do endereço: RUA

PRINCESA ISABEL, nº 816, APARTAMENTO 302, CIDADE ALTA,

NATAL/RN, CEP: 59025-400,  Fone:  (84)  99975.4077,

preferencialmente por meios eletrônicos, da Audiência

telepresencial de Instrução aprazada para 16/09/2020 às 09:00

horas, por meio de acesso à sala virtual de audiência no

seguinte endereço (link): meet.google.com/nhn-zioe-yod. Neste

ato, deverá, o Oficial de Justiça, colher o endereço eletrônico
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da parte, para o envio do convite (link) de acesso para a

participação na referida audiência.

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

ou pelo whatsapp institucional deste Juízo (84-40063069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência presencial ou

telepresencial, será multada no valor de um salário mínimo, a

ser executada nestes autos, cujo valor será revertido em favor

da parte adversa e, para tanto, deverão os advogados

cientificar as respectivas testemunhas, nos termos do artigo

455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do

trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar,

poderão apresentar requerimento conjunto para análise e

eventual homologação por este Juízo ou, também, requerer a

realização de audiência de conciliação, ficando dispensada a

presença das partes.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone. Nesse caso, recomenda- se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado (a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do seguinte e-mail: trt-

6vtntl@gmail.com.br.

Processo Nº ATSum-0000832-44.2019.5.21.0006
AUTOR LUCIANA RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

AUTOR IVANETO COUTINHO DA SILVA

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

AUTOR ODELIO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

RÉU PR FACILITIES SERVICE EIRELI

ADVOGADO FLAVIO ALVES LOPES(OAB:
313296/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IVANETO COUTINHO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3f2e57c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a comprovação do pagamento da parcela 6 de 6

pela reclamada, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ AO PRESENTE

DESPACHO para autorizar a CAIXA ECONÔMICA a levantar a

quantia de R$ 4.910,72, com as correções legais, existente na conta

nº 04975432-9 e,em seguida, liberá-la conforme rateio abaixo:

1. Liberar 32% (trinta e dois por cento) em favor de IVANETO

COUTINHO DA SILVA, CPF: 033.426.584-36, por meio de crédito

na Caixa Econômica Federal, agência 0539, operação 013, conta

poupança 163305-0, observando-se do valor liberado ao respectivo

beneficiário a retenção de 20% (vinte por cento) título de
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honorários advocatícios contratuais, a ser depositada na Caixa

Econômica Federal, agência 4882, operação 001, conta corrente

22408-7, de titularidade de BRENO CABRAL CAVALCANTI

FERREIRA, CPF: 786.110.084-72.

2. Liberar 38% (trinta e oito por cento) em favor de LUCIANA

RODRIGUES DE LIMA, CPF: 065.350.954-52, por meio de crédito

na Caixa Econômica Federal, agência 0034, operação 013, conta

poupança 10531-4, observando-se do valor liberado ao respectivo

beneficiário a retenção de 20% (vinte por cento) título de

honorários advocatícios contratuais, a ser depositada na Caixa

Econômica Federal, agência 4882, operação 001, conta corrente

22408-7, de titularidade de BRENO CABRAL CAVALCANTI

FERREIRA, CPF: 786.110.084-72;

3. Liberar 21% (vinte e um por cento) em favor de ODELIO

RODRIGUES DE SOUZA, CPF: 033.969.074-77, por meio de

crédito na Caixa Econômica Federal, agência 2044, operação 013,

conta poupança 85555-0, observando-se do valor liberado ao

respectivo beneficiário a retenção 20% (vinte por cento) título de

honorários advocatícios contratuais, a ser depositada na de Caixa

Econômica Federal, agência 4882, operação 001, conta corrente

22408-7, de titularidade de BRENO CABRAL CAVALCANTI

FERREIRA, CPF: 786.110.084-72;

4. Liberar 9% (nove por cento) a ser depositada na Caixa

Econômica Federal, agência 4882, operação 001, conta corrente

22408-7, de titularidade de BRENO CABRAL CAVALCANTI

FERREIRA, CPF: 786.110.084-72, referente aos honorários

advocatícios sucumbenciais.

Remeta-se cópia do presente expediente diretamente à instituição

financeira, por meio eletrônico.

Deverá a agência bancária comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias,

o cumprimento das transações.

Aguarde-se o recolhimento das custas processuais e contribuição

previdenciária.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000832-44.2019.5.21.0006
AUTOR LUCIANA RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

AUTOR IVANETO COUTINHO DA SILVA

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

AUTOR ODELIO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

RÉU PR FACILITIES SERVICE EIRELI

ADVOGADO FLAVIO ALVES LOPES(OAB:
313296/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PR FACILITIES SERVICE EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3f2e57c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a comprovação do pagamento da parcela 6 de 6

pela reclamada, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ AO PRESENTE

DESPACHO para autorizar a CAIXA ECONÔMICA a levantar a

quantia de R$ 4.910,72, com as correções legais, existente na conta

nº 04975432-9 e,em seguida, liberá-la conforme rateio abaixo:

1. Liberar 32% (trinta e dois por cento) em favor de IVANETO

COUTINHO DA SILVA, CPF: 033.426.584-36, por meio de crédito

na Caixa Econômica Federal, agência 0539, operação 013, conta

poupança 163305-0, observando-se do valor liberado ao respectivo

beneficiário a retenção de 20% (vinte por cento) título de

honorários advocatícios contratuais, a ser depositada na Caixa

Econômica Federal, agência 4882, operação 001, conta corrente

22408-7, de titularidade de BRENO CABRAL CAVALCANTI

FERREIRA, CPF: 786.110.084-72.

2. Liberar 38% (trinta e oito por cento) em favor de LUCIANA

RODRIGUES DE LIMA, CPF: 065.350.954-52, por meio de crédito

na Caixa Econômica Federal, agência 0034, operação 013, conta

poupança 10531-4, observando-se do valor liberado ao respectivo

beneficiário a retenção de 20% (vinte por cento) título de

honorários advocatícios contratuais, a ser depositada na Caixa

Econômica Federal, agência 4882, operação 001, conta corrente

22408-7, de titularidade de BRENO CABRAL CAVALCANTI

FERREIRA, CPF: 786.110.084-72;

3. Liberar 21% (vinte e um por cento) em favor de ODELIO

RODRIGUES DE SOUZA, CPF: 033.969.074-77, por meio de

crédito na Caixa Econômica Federal, agência 2044, operação 013,

conta poupança 85555-0, observando-se do valor liberado ao

respectivo beneficiário a retenção 20% (vinte por cento) título de

honorários advocatícios contratuais, a ser depositada na de Caixa

Econômica Federal, agência 4882, operação 001, conta corrente

22408-7, de titularidade de BRENO CABRAL CAVALCANTI

FERREIRA, CPF: 786.110.084-72;

4. Liberar 9% (nove por cento) a ser depositada na Caixa

Econômica Federal, agência 4882, operação 001, conta corrente
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22408-7, de titularidade de BRENO CABRAL CAVALCANTI

FERREIRA, CPF: 786.110.084-72, referente aos honorários

advocatícios sucumbenciais.

Remeta-se cópia do presente expediente diretamente à instituição

financeira, por meio eletrônico.

Deverá a agência bancária comprovar, no prazo de 05 (cinco) dias,

o cumprimento das transações.

Aguarde-se o recolhimento das custas processuais e contribuição

previdenciária.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATOrd-0000977-94.2019.5.21.0008
AUTOR MARCOS DANIEL SILVA DE LIMA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU ADERSON LUIZ DE ARAUJO

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADERSON LUIZ DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ed77d53

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que as partes desejam se louvar

de prova oral. Em razão da política de distanciamento social, julgo

necessária a realização da audiência em formato telepresencial.

Especificamente no caso em análise, observa-se que o reclamante,

através da manifestação de ID 7e88c9a e a reclamada, através da

manifestação, ID 0ae2627, informam que nem as partes, nem suas

testemunhas possuem capacidade e/ou habilidade tecnológica para

participar da audiência telepresencial, impedindo, em princípio, a

realização da audiência telepresencial, o que ensejaria a marcação

de audiência exclusivamente presencial.

Diante dessas duas circunstâncias especiais, a necessidade de

resguardar, sempre que possível, o distanciamento social e o óbice

técnico alegado, resolvo autorizar que a audiência seja realizado em

formato híbrido. Por esta sistemática, os sujeitos do processo que

não dispõem dos recursos técnicos necessários à participação na

audiência telepresencial deverão se dirigir à sala de audiências da

6ª Vara do Trabalho de Natal, no dia e hora da audiência aprazada,

enquanto todos os demais sujeitos do processo deverão atuar

remotamente, diretamente de suas residências ou escritórios.

A Secretaria deste Juízo se encarregará das providências a serem

adotadas na sa la  de aud iênc ias ,  inc lus ive  quanto  à

incomunicab i l idade das tes temunhas.

Diante desse contexto, fica aprazada audiência telepresencial

de instrução processual para oitiva das partes e interrogatório

testemunhal para o dia 19/11/2020, às 10:00, por meio de

acesso à sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/wqp-mrns-mwx.

As partes e as testemunhas (do reclamante e da reclamada)

deverão se dirigir à sala de audiência da 6ª Vara do Trabalho de

Natal, no dia e hora acima informados, para participarem da

referida audiência. Fica vedado a essa parte levar à audiência

qualquer acompanhante, ressalvados os casos de idosos,

lactantes e pessoas portadoras de deficiência ou, ainda,

hipóteses excepcionais, as quais deverão ser comunicadas

previamente a este Juízo.

Deverão ser informados, no prazo de até 05 dias úteis a contar

da publicação deste despacho, os e-mails e telefones de todos

os participantes que irão atuar a partir de suas residências ou

escritórios, inclusive das partes e testemunhas, bem como a

localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para viabi l izar a real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

(trt-6vtntl@trt21.jus.br) ou pelo Whatsapp institucional deste Juízo

(84-4006.3069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência telepresencial será

multada no valor de um salário mínimo, a ser executada nestes

autos, cujo valor será revertido em favor da parte adversa e, para

tanto, deverão os advogados cientificar as respectivas testemunhas,

nos termos do artigo 455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao

processo do trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar, poderão

apresentar requerimento conjunto para análise e eventual

homologação por este Juízo ou, também, requerer a realização de
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audiência de conciliação apenas com a presença dos respectivos

advogados, se assim preferirem.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

•

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone . Nesse caso, recomenda-se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

•

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado(a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do seguinte e-mail: trt-

6vtntl@gmail.com.br.

Processo Nº ATSum-0000996-14.2016.5.21.0006
AUTOR LUIZ FIRMINO

ADVOGADO FRANCISCO HILTON
MACHADO(OAB: 11808/RN)

RÉU ALMIRA RODRIGUES DA SILVA - ME

ADVOGADO RUBENS DE SOUSA MENEZES(OAB:
8719/RN)

RÉU ALMIRA RODRIGUES DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALMIRA RODRIGUES DA SILVA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0324b8b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A executada, apesar de intimada, não se pronunciou acerca do

novo bloqueio.

O autor ainda não recebeu seu crédito, cuja liberação fora

autorizada através do despacho/alvará Id 1a74cec.

Em virtude das ações de combate ao COVID19, registro que todos

os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito em conta

bancária.

Assim, concedo o prazo de 05 dias para os beneficiários indicarem

suas contas bancárias.

Publique-se.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000131-49.2020.5.21.0006
AUTOR NADIA PATRICIA CARDOSO

PEREIRA

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

RÉU SOL & MAR RESTAURANTE LTDA -
EPP

ADVOGADO DJAILSON OLIMPIO DA SILVA(OAB:
12540/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOL & MAR RESTAURANTE LTDA - EPP
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 56c2cf5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que as partes desejam se louvar

de prova oral. Em razão da política de distanciamento social, as

audiências presenciais estão impossibilitadas de serem realizadas.

Em face dessa situação e visando viabilizar a continuidade da

prestação jurisdicional, que deve ser ininterrupta por força de

mandamento constitucional, o Tribunal Regional da 21ª Região

publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

Desta forma, reitere-se a intimação da audiência de instrução

designada para o dia 16/09/2020 às 11:00 horas (despacho, ID

86ef70e), ressaltando que este Juízo realizará a referida sessão

de forma telepresencial, hipótese em que as partes deverão

providenciar as ferramentas telemáticas necessárias para a

participação no ato processual designado.

Registre-se que, em face dessa situação e visando viabilizar a

continuidade da prestação jurisdicional, o Tribunal Regional da 21ª

Região publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

O referido ato normativo prevê a realização de audiências

telepresenciais por meio da ferramenta Google Meet e adota outras

disciplinas, cujo teor deve ser de conhecimento completo pela

comunidade jurídica.

Assim, a audiência telepresencial de instrução para oitiva das

partes e interrogatório testemunhal, ocorrerá por meio de

acesso à sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/xcu-wxwr-hue.

Nessa hipótese, deverão ser informados, em até 48 horas, a

contar da publicação deste despacho, os e-mails e telefones de

todos os participantes, inclusive das partes e testemunhas,

bem como a localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para v iabi l izara real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos do

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo

razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

ou pelo whatsapp institucional deste Juízo (84-40063069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência presencial ou

telepresencial, será multada no valor de um salário mínimo, a

ser executada nestes autos, cujo valor será revertido em favor

da parte adversa e, para tanto, deverão os advogados

cientificar as respectivas testemunhas, nos termos do artigo

455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do

trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar,

poderão apresentar requerimento conjunto para análise e

eventual homologação por este Juízo ou, também, requerer a

realização de audiência de conciliação, ficando dispensada a

presença das partes.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone. Nesse caso, recomenda- se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do
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Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado (a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do seguinte e-mail: trt-

6vtntl@gmail.com.br.

Processo Nº ATSum-0000044-30.2019.5.21.0006
AUTOR LECIA MARIA BARBOSA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO TIAGO ALVES DA SILVA(OAB:
11971/RN)

RÉU MEIRA & VIRGINIO LTDA - ME

ADVOGADO TIAGO ALVES DA SILVA(OAB:
11971/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MEIRA & VIRGINIO LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a976be9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Fica a reclamada notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias,

comprovar o recolhimento das custas processuais, no valor de R$

150,00, sob pena de execução.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000131-49.2020.5.21.0006
AUTOR NADIA PATRICIA CARDOSO

PEREIRA

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

RÉU SOL & MAR RESTAURANTE LTDA -
EPP

ADVOGADO DJAILSON OLIMPIO DA SILVA(OAB:
12540/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NADIA PATRICIA CARDOSO PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 56c2cf5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que as partes desejam se louvar

de prova oral. Em razão da política de distanciamento social, as

audiências presenciais estão impossibilitadas de serem realizadas.

Em face dessa situação e visando viabilizar a continuidade da

prestação jurisdicional, que deve ser ininterrupta por força de

mandamento constitucional, o Tribunal Regional da 21ª Região

publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

Desta forma, reitere-se a intimação da audiência de instrução

designada para o dia 16/09/2020 às 11:00 horas (despacho, ID

86ef70e), ressaltando que este Juízo realizará a referida sessão

de forma telepresencial, hipótese em que as partes deverão

providenciar as ferramentas telemáticas necessárias para a

participação no ato processual designado.

Registre-se que, em face dessa situação e visando viabilizar a

continuidade da prestação jurisdicional, o Tribunal Regional da 21ª

Região publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

O referido ato normativo prevê a realização de audiências

telepresenciais por meio da ferramenta Google Meet e adota outras

disciplinas, cujo teor deve ser de conhecimento completo pela

comunidade jurídica.

Assim, a audiência telepresencial de instrução para oitiva das

partes e interrogatório testemunhal, ocorrerá por meio de

acesso à sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/xcu-wxwr-hue.

Nessa hipótese, deverão ser informados, em até 48 horas, a

contar da publicação deste despacho, os e-mails e telefones de

todos os participantes, inclusive das partes e testemunhas,

bem como a localidade de onde participarão da audiência.

Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para v iabi l izara real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos do

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo

razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail
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ou pelo whatsapp institucional deste Juízo (84-40063069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência presencial ou

telepresencial, será multada no valor de um salário mínimo, a

ser executada nestes autos, cujo valor será revertido em favor

da parte adversa e, para tanto, deverão os advogados

cientificar as respectivas testemunhas, nos termos do artigo

455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do

trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar,

poderão apresentar requerimento conjunto para análise e

eventual homologação por este Juízo ou, também, requerer a

realização de audiência de conciliação, ficando dispensada a

presença das partes.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone. Nesse caso, recomenda- se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado (a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do seguinte e-mail: trt-

6vtntl@gmail.com.br.

Processo Nº ATSum-0000446-82.2017.5.21.0006
AUTOR ADLUCIO DE BARROS BEZERRA

ADVOGADO BRENDA JORDANA LOBATO
ARAUJO TEIXEIRA(OAB: 14389/RN)

RÉU ADRIANO PEREIRA DE SOUTO

RÉU ADRIANO PEREIRA DE SOUTO - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADLUCIO DE BARROS BEZERRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d59c253

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Peticiona o exequente requerendo que seja realizada uma nova

busca nas contas bancárias do Reclamado através do BACENJUD,

de forma a satisfazer a quantia devida ao reclamante (Id. 0fcd75a).

Em consulta ao sistema SABB BACENJUD, verifica-se que o

presente feito encontra-se ativo para efetivação periódica de

bloqueios on line nas contas bancárias dos reclamados. Até a

presente data, foram realizadas 180 (cento e oitenta) tentativas de

penhora de numerários, sem sucesso na constrição de crédito em

favor da presente execução.

Determino o prosseguimento das penhoras BACENJUD, até a

implementação da prescrição intercorrente.

Assim, mantenham-se os autos em ARQUIVO PROVISÓRIO,

facul tando ao credor a indicação de outros meios de

prosseguimento dos atos executór ios.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)
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Processo Nº ATSum-0101600-22.2012.5.21.0006
AUTOR ARMANDO CORREIA NETO

ADVOGADO FRANCISCA MIRIAN DE LUNA(OAB:
8248/RN)

ADVOGADO MARIANA ROCHA DE
MEDEIROS(OAB: 14770/RN)

RÉU RENATA CAVALCANTE SOBRAL

RÉU EST EMPREENDIMENTOS EIRELI -
EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ARMANDO CORREIA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 934ad26

proferido nos autos.

DESPACHO

Defiro o requerido - petição, Id. 9f5a234.

Processo cadastrado no SABB BACENJUD, com tentativas

periódicas de penhora on line nas contas bancárias das executadas.

Em relação à penhora de bens requerida, ATRIBUO FORÇA DE

MANDADO AO PRESENTE DESPACHO para DETERMINAR ao

Sr. Oficial de Justiça a que se dirija ao endereço da executada, Sra.

Renata Cavalcante Sobral (Tel 9836.3551), RUA RAIMUNDO

BASTOS DA SILVA, 3606 , 102 BL A, CANDELARIA - NATAL -

RN - CEP: 59064-610, e, lá chegando, promova a PENHORA,

AVALIAÇÃO E REMOÇÃO de tantos bens quantos bastem para

a garantia da execução, cujo valor totaliza: R$ 20.589,80,

atualizado até 01.02.2019.

Fica a critério do Oficial de Justiça, observados os critérios de

conveniência da execução, decidir pela remoção ou não dos bens.

Se necessário, ficam os Oficiais de Justiça autorizados a requerer

apoio Policial, pelo que a autoridade requerida ficará obrigada a dar

cumprimento à referida solicitação, sob pena de adoção das

medidas legais cabíveis.

Natal,09 de setembro de 2020.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

Processo Nº ATSum-0000690-40.2019.5.21.0006
AUTOR PABLIANA MIKAELA ALVES DO

NASCIMENTO

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

ADVOGADO CICERO DIMAS DE MESQUITA(OAB:
12841/RN)

RÉU SS COMERCIO DE COSMETICOS E
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
LTDA

ADVOGADO RENATO NORIYUKI DOTE(OAB:
162696/SP)

ADVOGADO ELTON ENEAS GONCALVES(OAB:
182174/SP)

TESTEMUNHA FRANCISCA FERREIRA DE
CARVALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - PABLIANA MIKAELA ALVES DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e1f0a8c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que as partes desejam se louvar

de prova oral. Em razão da política de distanciamento social, as

audiências presenciais estão impossibilitadas de serem realizadas.

Em face dessa situação e visando viabilizar a continuidade da

prestação jurisdicional, que deve ser ininterrupta por força de

mandamento constitucional, o Tribunal Regional da 21ª Região

publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

Desta forma, reitere-se a intimação da audiência de instrução

designada para o dia 16/09/2020 às 09:00 horas (despacho, ID

7a09d2b), ressaltando que este Juízo realizará a referida

sessão de forma telepresencial, hipótese em que as partes

deverão providenciar as ferramentas telemáticas necessárias

para a participação no ato processual designado.

Registre-se que, em face dessa situação e visando viabilizar a

continuidade da prestação jurisdicional, o Tribunal Regional da 21ª

Região publicou o ato ATO TRT 21 - GP Nº 54/2020.

O referido ato normativo prevê a realização de audiências

telepresenciais por meio da ferramenta Google Meet e adota outras

disciplinas, cujo teor deve ser de conhecimento completo pela

comunidade jurídica.

Assim, a audiência telepresencial de instrução para oitiva das

partes e interrogatório testemunhal, ocorrerá por meio de

acesso à sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/nhn-zioe-yod.

Nessa hipótese, deverão ser informados, em até 48 horas, a

contar da publicação deste despacho, os e-mails e telefones de

todos os participantes, inclusive das partes e testemunhas,

bem como a localidade de onde participarão da audiência.
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Deverá cada uma das partes prestar o auxílio necessário à

testemunha que indicar para v iabi l izara real ização da

videoconferência. Nesse sentido, destaco que o Código de

Processo Civ i l  consagrou,  no seu ar t igo 6º,  apl icável

subsidiariamente ao processo do trabalho, que "todos os sujeitos do

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo

razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Tendo em vista a determinação exarada no despacho, ID 451c303,

ATRIBUO FORÇA DE MANDADO AO PRESENTE DESPACHO,

para determinar ao Oficial de Justiça que intime a testemunha

Francisca Ferreira De Carvalho,através do endereço: RUA

PRINCESA ISABEL, nº 816, APARTAMENTO 302, CIDADE ALTA,

NATAL/RN, CEP: 59025-400,  Fone:  (84)  99975.4077,

preferencialmente por meios eletrônicos, da Audiência

telepresencial de Instrução aprazada para 16/09/2020 às 09:00

horas, por meio de acesso à sala virtual de audiência no

seguinte endereço (link): meet.google.com/nhn-zioe-yod. Neste

ato, deverá, o Oficial de Justiça, colher o endereço eletrônico

da parte, para o envio do convite (link) de acesso para a

participação na referida audiência.

A Secretaria deste Juízo prestará os auxílios necessários por e-mail

ou pelo whatsapp institucional deste Juízo (84-40063069).

Fica desde já consignado que a testemunha que se opuser,

injustificadamente, a participar da audiência presencial ou

telepresencial, será multada no valor de um salário mínimo, a

ser executada nestes autos, cujo valor será revertido em favor

da parte adversa e, para tanto, deverão os advogados

cientificar as respectivas testemunhas, nos termos do artigo

455 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do

trabalho.

Segue em anexo a este despacho guia de orientações para a

audiência telepresencial.

Registro, por fim, que caso as partes desejem conciliar,

poderão apresentar requerimento conjunto para análise e

eventual homologação por este Juízo ou, também, requerer a

realização de audiência de conciliação, ficando dispensada a

presença das partes.

Natal, 09 de setembro de 2020.

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

ANEXO

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS SOBRE A AUDIÊNCIA

TELEPRESENCIAL

Deverá o usuário usar, preferencialmente, o Navegador Google

Chrome e, uma vez aberto esse navegador, acessar o link de

acesso à audiência telepresencial.

Recomenda-se que a conexão usada seja de banda larga,

preferencialmente ligada ao computador por cabo de rede, e que

seja interrompida toda e qualquer atividade que esteja sendo

realizada para que não haja consumo do sinal de internet.

Caso o usuário não disponha de computador/notebook disponível

no momento, é possível também participar da audiência

telepresencial por meio de smartphone. Nesse caso, recomenda- se

que o aparelho esteja conectado à rede wifi e que o usuário se

certifique de que a bateria está suficientemente carregada para

suportar toda a audiência.

No momento da audiência telepresencial, deverá o usuário estar em

local silencioso, sem interferência de terceiros. Caso exista

testemunha a ser interrogada pelo Juízo e ela esteja no mesmo

ambiente que a parte e advogado (o que não se recomenda em

razão da política de distanciamento social), deverá ela ser mantida

em local isolado, para que não tenha acesso ao conteúdo da

audiência antes da sua oitiva.

A Secretaria deste Juízo poderá agendar um teste de conexão e

qualidade do sinal antes da data ou horário da audiência.

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO PARA A COLETA

DOS DEPOIMENTOS

A audiência telepresencial será presidida por um Juiz ou Juíza do

Trabalho que se identificará e, inicialmente, solicitará informações

sobre a identificação das partes e advogados. Caso haja

testemunha a ser ouvida, será ela identificada pelo Magistrado (a)

(mediante documentação de identificação oficial a ser apresentada)

e advertida sobre o compromisso legal de falar a verdade e as

consequências, caso preste depoimento falso.

Em caso de dúvidas, deverá o interessado contatar a Secretaria da

6ª Vara do Trabalho de Natal por meio do seguinte e-mail: trt-

6vtntl@gmail.com.br.

Processo Nº ATSum-0000099-44.2020.5.21.0006
AUTOR ANA PAULA DO NASCIMENTO

ADVOGADO FREDMAR DA SILVA BATISTA(OAB:
9641-B/RN)

RÉU PRO-ATIVA - SERVICOS DE
MANUTENCAO E CONSERVACAO
ESPECIALIZADOS LTDA

ADVOGADO FLAVIO ALVES LOPES(OAB:
313296/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PRO-ATIVA - SERVICOS DE MANUTENCAO E
CONSERVACAO ESPECIALIZADOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5300dcd

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que há pedido de Adicional de Insalubridade da

parte autora e o teor do art. 195, caput, da CLT, determino a

realização de perícia judicial e, para tanto, designo o Perito, Dr(a).

MARÍLIA PEREIRA NOBRE DE MEDEIROS, que terá até o dia

02/10/2020, para apresentar o laudo conclusivo. Fica conferido

prazo comum de cinco dias para as partes apresentarem nos autos

os seus contatos telefônicos e, querendo, apresentar quesitos e

indicar assistentes técnicos. Fixo o valor dos honorários periciais em

R$ 1.000,00, nos termos do Provimento nº 07/2017 c/c o art. 790-B

da CLT.

Quando da realização da perícia, deverá o Sr. Perito entrar em

contato com as partes por meio dos contatos telefônicos que elas

deverão apresentar nos autos.

As partes ficam responsáveis pela comunicação da data da

realização da perícia aos respectivos assistentes técnicos.

F i ca  es tabe lec ido  que  o  pe r i t o  deve rá  comparece r

OBRIGATORIAMENTE ao local de trabalho da parte autora para

fins de análise das condições de trabalho. A parte reclamante

deverá comparecer à perícia portando toda a documentação

necessária ao trabalho pericial.

O não comparecimento da parte reclamante à perícia, sem qualquer

justificativa, implicará no entendimento de que houve expressa

desistência quanto à realização da prova pericial.

Ficam cientes desde já as partes que deverão se manifestar

sobre a prova pericial até o dia 09/10/2020, independentemente

de notificação, sob pena de preclusão. Caso o perito não

entregue o laudo no prazo acima estipulado, fica assegurado

às partes o direito de serem notificadas para se pronunciar

sobre o laudo em cinco dias.

Caso haja a necessidade de prova que não possa ser produzida

naquela assentada, deverá a parte, no prazo de 05 dias, requerer

de forma fundamentada a sua produção, sob pena de preclusão.

Da análise dos autos, observa-se que através da manifestação, ID

8cb742b, a reclamada informa que nem o preposto da empresa,

nem suas testemunhas possuem acesso à tecnologia necessária

para participar da audiência telepresencial, impedindo, em princípio,

a realização da audiência telepresencial, o que ensejaria a

marcação de audiência exclusivamente presencial.

Diante dessas duas circunstâncias especiais, a necessidade de

resguardar, sempre que possível, o distanciamento social e o óbice

técnico alegado, resolvo autorizar que a audiência seja realizada

em formato híbrido. Por esta sistemática, os sujeitos do processo

que não dispõem dos recursos técnicos necessários à participação

na audiência telepresencial deverão se dirigir à sala de audiências

da 6ª Vara do Trabalho de Natal, no dia e hora da audiência

aprazada, enquanto todos os demais sujeitos do processo

deverão atuar remotamente, diretamente de suas residências

ou escritórios.

Diante desse contexto, fica designada (mantida) audiência de

instrução para o dia 21/10/2020 10:00, por meio de acesso à

sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/vgz-vrif-wgf, conforme despacho, ID 14c553e,

ficando as partes cientes dos termos da Súmula 74 do TST.

Desta forma, o preposto da empresa e suas testemunhas

deverão se dirigir à sala de audiência da 6ª Vara do Trabalho de

Natal, no dia e hora acima informados, para participarem da

referida audiência. Fica vedado a essa parte levar à audiência

qualquer acompanhante, ressalvados os casos de idosos,

lactantes e pessoas portadoras de deficiência ou, ainda,

hipóteses excepcionais, as quais deverão ser comunicadas

previamente a este Juízo.

As testemunhas serão conduzidas espontaneamente à audiência,

em face do que deverão os respectivos advogados cientificá-las

expressamente, conforme permissão do artigo 455 do CPC,

aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, acerca do local,

dia e horário da audiência e de que, caso não compareçam,

poderão ser conduzidas coercitivamente por Oficial de Justiça e

responsabilizadas pelas despesas decorrentes do adiamento e

da condução (artigo 455, §5º, do CPC), em face do que arbitro o

valor de R$ 400,00, sem prejuízo de multa fixada igualmente em

R$ 400,00, conforme permissivo previsto no artigo 730 da CLT.

Em caso  de  recusa  da  tes temunha  em comparecer

espontaneamente à audiência, deverá a parte comprovar essa

circunstância e os dados da testemunha (nome, RG, CPF, endereço

e número de telefone celular) e requerer ao Juízo a condução

coercitiva com antecedência mínima de 10 dias da data da

audiência, sob pena de ser presumida a desistência da sua

oitiva.

Natal, 09 de setembro de 2020

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000127-22.2014.5.21.0006
AUTOR WILLIANE DA SILVA SOUZA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 223
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

ADVOGADO TARCISIO DE MIRANDA MONTE
FILHO(OAB: 6886/RN)

RÉU JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO Jonathan Figueiredo Macedo de
Lima(OAB: 10607/RN)

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ADVOGADO Anna Carolina de Brito
Fernandes(OAB: 5537/RN)

ADVOGADO Francisco Frederico Felipe
Marrocos(OAB: 4619/RN)

ADVOGADO MYERSON LEANDRO DA
COSTA(OAB: 3775/RN)

ADVOGADO Carlos Roberto de Araújo(OAB:
3943/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM ASSEIO, CONSERVACAO,
HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE-SINDLIMP

ADVOGADO HILIANE SOARES DE SOUZA(OAB:
12957/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO,
CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SINDLIMP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 986338c

proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista a inércia do SINDLIMP/RN em indicar os dados

bancários para transferência do crédito depositado em conta

judicial, à disposição deste Juízo, DETERMINEI a realização da

ferramenta CCS.

Obtidos os dados para depósito, ATRIBUO FORÇA DE ALVARÁ

AO PRESENTE DESPACHO para autorizar o BANCO DO

BRASILa levantar a quantia de R$ 3.285,46, mais correções legais,

conta judicial nº 4200104071405, e depositá-la na referida

instituição financeira, agência 3293, conta corrente 2.275-6, de

titularidade do SIND TRAB EM ASSEIO CONSERVACAO

HIGIENIZACAO E LIMPEZA DO RN, CNPJ 24.192.916/0001-59.

Segue ordem bancária:

Registrem-se os pagamentos.

Natal, 09 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000162-40.2018.5.21.0006

AUTOR MICHERLANDO DE AZEVEDO

ADVOGADO TARCILLA MARIA NOBREGA
ELIAS(OAB: 8531/RN)

RÉU PSG DO BRASIL LTDA

ADVOGADO DOUGLAS PRETTI(OAB: 17802/ES)

TERCEIRO
INTERESSADO

PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - MICHERLANDO DE AZEVEDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8dcfaac

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista os termos do ofício, Id. 97c4f95, encaminhado pela

PETROBRÁS, fica o exequente notificado para, no prazo de 30

(trinta) dias, indicar o meios para o prosseguimento da presente

execução, sob pena da aplicação do disposto no art. 11-A da CLT

(prescrição intercorrente, no prazo de 02 anos), sem prejuízo de

novas diligências a serem realizadas por este Juízo, quando e se

entender cabível.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0000099-44.2020.5.21.0006
AUTOR ANA PAULA DO NASCIMENTO

ADVOGADO FREDMAR DA SILVA BATISTA(OAB:
9641-B/RN)

RÉU PRO-ATIVA - SERVICOS DE
MANUTENCAO E CONSERVACAO
ESPECIALIZADOS LTDA

ADVOGADO FLAVIO ALVES LOPES(OAB:
313296/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA PAULA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5300dcd

proferido nos autos.

DESPACHO
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Considerando que há pedido de Adicional de Insalubridade da

parte autora e o teor do art. 195, caput, da CLT, determino a

realização de perícia judicial e, para tanto, designo o Perito, Dr(a).

MARÍLIA PEREIRA NOBRE DE MEDEIROS, que terá até o dia

02/10/2020, para apresentar o laudo conclusivo. Fica conferido

prazo comum de cinco dias para as partes apresentarem nos autos

os seus contatos telefônicos e, querendo, apresentar quesitos e

indicar assistentes técnicos. Fixo o valor dos honorários periciais em

R$ 1.000,00, nos termos do Provimento nº 07/2017 c/c o art. 790-B

da CLT.

Quando da realização da perícia, deverá o Sr. Perito entrar em

contato com as partes por meio dos contatos telefônicos que elas

deverão apresentar nos autos.

As partes ficam responsáveis pela comunicação da data da

realização da perícia aos respectivos assistentes técnicos.

F i ca  es tabe lec ido  que  o  pe r i t o  deve rá  comparece r

OBRIGATORIAMENTE ao local de trabalho da parte autora para

fins de análise das condições de trabalho. A parte reclamante

deverá comparecer à perícia portando toda a documentação

necessária ao trabalho pericial.

O não comparecimento da parte reclamante à perícia, sem qualquer

justificativa, implicará no entendimento de que houve expressa

desistência quanto à realização da prova pericial.

Ficam cientes desde já as partes que deverão se manifestar

sobre a prova pericial até o dia 09/10/2020, independentemente

de notificação, sob pena de preclusão. Caso o perito não

entregue o laudo no prazo acima estipulado, fica assegurado

às partes o direito de serem notificadas para se pronunciar

sobre o laudo em cinco dias.

Caso haja a necessidade de prova que não possa ser produzida

naquela assentada, deverá a parte, no prazo de 05 dias, requerer

de forma fundamentada a sua produção, sob pena de preclusão.

Da análise dos autos, observa-se que através da manifestação, ID

8cb742b, a reclamada informa que nem o preposto da empresa,

nem suas testemunhas possuem acesso à tecnologia necessária

para participar da audiência telepresencial, impedindo, em princípio,

a realização da audiência telepresencial, o que ensejaria a

marcação de audiência exclusivamente presencial.

Diante dessas duas circunstâncias especiais, a necessidade de

resguardar, sempre que possível, o distanciamento social e o óbice

técnico alegado, resolvo autorizar que a audiência seja realizada

em formato híbrido. Por esta sistemática, os sujeitos do processo

que não dispõem dos recursos técnicos necessários à participação

na audiência telepresencial deverão se dirigir à sala de audiências

da 6ª Vara do Trabalho de Natal, no dia e hora da audiência

aprazada, enquanto todos os demais sujeitos do processo

deverão atuar remotamente, diretamente de suas residências

ou escritórios.

Diante desse contexto, fica designada (mantida) audiência de

instrução para o dia 21/10/2020 10:00, por meio de acesso à

sala virtual de audiência no seguinte endereço (link):

meet.google.com/vgz-vrif-wgf, conforme despacho, ID 14c553e,

ficando as partes cientes dos termos da Súmula 74 do TST.

Desta forma, o preposto da empresa e suas testemunhas

deverão se dirigir à sala de audiência da 6ª Vara do Trabalho de

Natal, no dia e hora acima informados, para participarem da

referida audiência. Fica vedado a essa parte levar à audiência

qualquer acompanhante, ressalvados os casos de idosos,

lactantes e pessoas portadoras de deficiência ou, ainda,

hipóteses excepcionais, as quais deverão ser comunicadas

previamente a este Juízo.

As testemunhas serão conduzidas espontaneamente à audiência,

em face do que deverão os respectivos advogados cientificá-las

expressamente, conforme permissão do artigo 455 do CPC,

aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, acerca do local,

dia e horário da audiência e de que, caso não compareçam,

poderão ser conduzidas coercitivamente por Oficial de Justiça e

responsabilizadas pelas despesas decorrentes do adiamento e

da condução (artigo 455, §5º, do CPC), em face do que arbitro o

valor de R$ 400,00, sem prejuízo de multa fixada igualmente em

R$ 400,00, conforme permissivo previsto no artigo 730 da CLT.

Em caso  de  recusa  da  tes temunha  em comparecer

espontaneamente à audiência, deverá a parte comprovar essa

circunstância e os dados da testemunha (nome, RG, CPF, endereço

e número de telefone celular) e requerer ao Juízo a condução

coercitiva com antecedência mínima de 10 dias da data da

audiência, sob pena de ser presumida a desistência da sua

oitiva.

Natal, 09 de setembro de 2020

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000996-14.2016.5.21.0006
AUTOR LUIZ FIRMINO

ADVOGADO FRANCISCO HILTON
MACHADO(OAB: 11808/RN)

RÉU ALMIRA RODRIGUES DA SILVA - ME

ADVOGADO RUBENS DE SOUSA MENEZES(OAB:
8719/RN)

RÉU ALMIRA RODRIGUES DA SILVA
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Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIZ FIRMINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0324b8b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A executada, apesar de intimada, não se pronunciou acerca do

novo bloqueio.

O autor ainda não recebeu seu crédito, cuja liberação fora

autorizada através do despacho/alvará Id 1a74cec.

Em virtude das ações de combate ao COVID19, registro que todos

os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito em conta

bancária.

Assim, concedo o prazo de 05 dias para os beneficiários indicarem

suas contas bancárias.

Publique-se.

Natal, 09 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Juiz(a) do Trabalho

(artigo 1º, §2º, inciso III, da Lei 11.419 de 2006)

Processo Nº ATSum-0101600-22.2012.5.21.0006
AUTOR ARMANDO CORREIA NETO

ADVOGADO FRANCISCA MIRIAN DE LUNA(OAB:
8248/RN)

ADVOGADO MARIANA ROCHA DE
MEDEIROS(OAB: 14770/RN)

RÉU RENATA CAVALCANTE SOBRAL

RÉU EST EMPREENDIMENTOS EIRELI -
EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EST EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 934ad26

proferido nos autos.

DESPACHO

Defiro o requerido - petição, Id. 9f5a234.

Processo cadastrado no SABB BACENJUD, com tentativas

periódicas de penhora on line nas contas bancárias das executadas.

Em relação à penhora de bens requerida, ATRIBUO FORÇA DE

MANDADO AO PRESENTE DESPACHO para DETERMINAR ao

Sr. Oficial de Justiça a que se dirija ao endereço da executada, Sra.

Renata Cavalcante Sobral (Tel 9836.3551), RUA RAIMUNDO

BASTOS DA SILVA, 3606 , 102 BL A, CANDELARIA - NATAL -

RN - CEP: 59064-610, e, lá chegando, promova a PENHORA,

AVALIAÇÃO E REMOÇÃO de tantos bens quantos bastem para

a garantia da execução, cujo valor totaliza: R$ 20.589,80,

atualizado até 01.02.2019.

Fica a critério do Oficial de Justiça, observados os critérios de

conveniência da execução, decidir pela remoção ou não dos bens.

Se necessário, ficam os Oficiais de Justiça autorizados a requerer

apoio Policial, pelo que a autoridade requerida ficará obrigada a dar

cumprimento à referida solicitação, sob pena de adoção das

medidas legais cabíveis.

Natal,09 de setembro de 2020.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

7ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Edital

Processo Nº ATOrd-0000251-89.2020.5.21.0007
AUTOR RONDINELLY SILVA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU FORNECEDORA TRABALHO
TEMPORARIO LTDA

RÉU AMBEV S.A.

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

RÉU FORNECEDORA, LOCACAO DE MAO
DE OBRA EFETIVA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - FORNECEDORA TRABALHO TEMPORARIO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIOS: FORNECEDORA, LOCACAO DE MAO DE

OBRA EFETIVA LTDA, CNPJ: 10.888.929/0001-52 e

FORNECEDORA TRABALHO TEMPORARIO LTDA, CNPJ:

02.985.615/0001-40
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PJe-JT

O Doutor ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA, JUIZ DO

TRABALHO da 7A.VARA DO TRABALHO DE NATAL, NATAL/RN,

no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos

virem ou tomarem conhecimento do presente EDITAL, para

assegurar maior publicidade, com prazo de vinte (20) dias, a partir

da publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, ficam

NOTIFICADOS(AS) os(as) reclamados(as) FORNECEDORA,

LOCACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA, CNPJ:

10.888.929/0001-52; FORNECEDORA TRABALHO TEMPORARIO

LTDA, CNPJ: 02.985.615/0001-40, atualmente em local incerto e

não sabido para tomar ciência da presente ação e do inteiro teor do

despacho, a seguir transcrito: "DESPACHO. Por força das

Resoluções 313/2020 e 314/2020 do CNJ, dos Atos 37/2020

40/2020 do TRT21 e, por fim, do Ato 11 de 23 de abril de 2020 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, este último com

vigência de 180 dias, está suspensa a realização de audiências

presenciais no âmbito do Judiciário Trabalhista, como medida

necessária à contenção da pandemia de COVID19. Nesse contexto,

o art. 6º do Ato 11/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho dispõe nos seguintes termos: Artigo 6º. Preservada a

possibilidade de as partes requererem a qualquer tempo, em

conjunto (art. 190 do CPC), a realização de audiência conciliatória,

fica facultado aos juízes de primeiro grau a utilização do rito

processual estabelecido no artigo 335 do CPC quanto à

apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia. §1º. Na

hipótese do caput, deverá o(a) magistrado(a) possibilitar vista à

parte autora dos documentos apresentados com a(s) defesa(s), e

assinalar prazo para que as partes especifiquem as provas que

pretendem produzir, sua pertinência e finalidade, para então

proferir julgamento conforme o estado do processo ou decisão de

saneamento e, se necessário, audiência de instrução.Vale ressaltar

que, em relação às ações trabalhistas que têm como reclamada a

Fazenda Pública, a Recomendação nº 1/2019 da Corregedoria-

Geral da Justiça do Trabalho, já dispensava a realização de

audiência inicial, disciplinando o procedimento a ser observado

nesse caso.Assim, com vistas a garantir observância à garantia de

razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), e em

cumprimento aos atos normativos citados, determino o seguinte: a)

notifiquem-se as reclamadas para, no prazo de 20 dias, a União

Federal, e no prazo de 15 dias, as demais reclamadas, sempre

contados a partir do recebimento da notificação, apresentarem

defesa escrita e documentos no PJE, sob pena de revelia.

Considerando o teor da petição ID d4ede13, a reclamada principal

deverá ser notificada na pessoa de seus sócios, conforme referida

petição; b) em seguida, notifique-se o reclamante para, no prazo de

15 dias, apresentar réplica em face da defesa e documentos

apresentados pela reclamada; c) nos prazos para defesa e réplica,

as partes poderão, justificadamente, requerer a produção de prova

em audiência, explicitando qual será o objeto da prova; d) a

qualquer momento as partes poderão, de forma conjunta ou

isoladamente, formular proposta de acordo; e) havendo

manifestação na forma dos itens “c” ou “d”, venham os autos

conclusos para decisão; f) não havendo manifestação na forma dos

itens “c” ou “d”, intimem-se as partes para apresentação de razões

finais, no prazo de 5 dias, e venham os autos conclusos para

julgamento. Natal, 09 de junho de 2020.ALEXANDRE ERICO

ALVES DA SILVA. Juiz do Trabalho”.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

THAISE LUCENA ARAUJO

Secretário de Audiência

Notificação

Processo Nº ATOrd-0001331-30.2016.5.21.0007
AUTOR LEONARDO ALMEIDA DA COSTA

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

RÉU MONTANA CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEONARDO ALMEIDA DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica mais uma vez o reclamante notificado para, no prazo de 5

dias,se manifestar sobre a comunicação do Banco do Brasil

informando acerca da devolução da TED destinada à conta do

autor, fls. 225.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

EMMANUEL DIOGENES DE AMORIM

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000114-10.2020.5.21.0007
AUTOR FRANCISCO ADRIANO MAFRA

ADVOGADO JOAO OLAVO DA SILVA NETO(OAB:
2644/RN)

RÉU SVS SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA - EPP
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RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 13f48f0

proferido nos autos.

LG

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a litisconsorte INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO

AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A. para se

manifestar sobre a proposta de acordo de ID b827038 - pág. 03, no

prazo de 05 dias.

Após, venham os autos conclusos.

Natal/RN, 08/09/2020

ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000063-87.2020.5.21.0010
AUTOR ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5efb8f3

proferido nos autos.

DESPACHO (kl)

Vistos etc...

Em sua réplica aos termos da defesa da reclamada, o reclamante

suscita preliminar quanto a necessidade da reclamada trazer aos

autos os controles mensais de ponto, de freqüência e de horas

extras.

Em suas razões finais, insiste na apresentação, pela reclamada, da

documentação como condição sine qua non da prova de seu direito,

além de ratificar a necessidade do aprazamento de audiência para

finalizar a discussão e comprovar a ausência do pagamento das

folgas semanais reclamadas.

A CAERN não juntou, em acompanhamento a defesa, documentos

relacionados ao objeto da ação, in casu, o pagamento dos

descansos semanais após o sétimo dia consecutivo de trabalho.

O art. 373, inciso I, do CPC dispõe que compete ao autor o ônus da

prova dos fatos constitutivos do seu direito. O inciso II, do mesmo

dispositivo, diz que é do réu a responsabilidade pela demonstração

dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Já o art. 74, § 2º, da CLT dispõe que para os estabelecimentos com

mais de 20 empregados será obrigatória a anotação da hora de

entrada e de saída.

Por último, a Súmula 338 trata da presunção relativa da jornada de

trabalho caso não sejam juntados os cartões de ponto.

No entanto, uma vez que o reclamante insiste na necessidade de

ser ouvido e de apresentar outras provas, a fim de que futuramente

não se alegue cerceamento de defesa, designe-se audiência de

instrução telepresencial, intimando-se as partes com as cautelas de

praxe.

Natal, 08.09.2020.

ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000114-10.2020.5.21.0007
AUTOR FRANCISCO ADRIANO MAFRA

ADVOGADO JOAO OLAVO DA SILVA NETO(OAB:
2644/RN)

RÉU SVS SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA - EPP

RÉU INFRAMERICA CONCESSIONARIA
DO AEROPORTO DE SAO GONCALO
DO AMARANTE S.A.

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO ADRIANO MAFRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 13f48f0

proferido nos autos.

LG

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a litisconsorte INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO

AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A. para se

manifestar sobre a proposta de acordo de ID b827038 - pág. 03, no

prazo de 05 dias.

Após, venham os autos conclusos.

Natal/RN, 08/09/2020

ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000056-07.2020.5.21.0007
AUTOR JOSIVANIA MATIAS RIBEIRO

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU ELO MARKETING E PROMOCOES
LTDA - ME

ADVOGADO RICARDO GONCALVES DE
OLIVEIRA(OAB: 6376/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSIVANIA MATIAS RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 544c5cd

proferida nos autos.

SENTENÇA

01 - RELATÓRIO:

Vistos, etc.

Instalada a audiência, ausentes as partes.

Procedimento sumaríssimo.

Dispensado o relatório, passou o Juízo a proferir a seguinte

DECISÃO:

02 – FUNDAMENTAÇÃO:

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Requereu a parte autora os benefícios da justiça gratuita com base

no que dispõe as Leis 1060/50 e 7115/83.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

“§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo”.

No caso dos autos, a reclamante preenche os requisitos da lei,

mormente pelo estado declarado na exordial, pelo que se defere a

isenção das despesas processuais.

DA PENA DE CONFISSÃO:

A presença das partes na audiência de instrução é imperativa, sob

pena de confissão, no termos do art. 843 da CLT e Súmula 74/TST.

Ausente injustificadamente a reclamante, portanto, à audiência de

instrução.

O advogado da reclamante protestou por entender que o processo

deveria ser arquivado diante da ausência da autora.

Não lhe assiste razão.

Considerando que tendo o reclamado apresentado defesa e a

própria reclamante já tenha se manifestado em réplica restou

perfeita e acabada a formação da lide sendo obrigatório que o Juízo

se pronuncie sobre o mérito da demanda.

Assim, diante da inércia da demandante, aplica-se a ela a pena de

confissão.

DO PACTO LABORAL / PROJEÇÃO DO AVISO PRÉVIO

Alega a reclamante que foi contratada em 01.06.2017 para trabalhar

como panfleteira recebendo R$ 4,37 (quatro reais e trinta e sete

centavos) por hora trabalhada. Que em 03.11.2018 foi dispensada

sem justa causa. Que seu contrato somente foi registrado na CTPS

em 01.11.2017. A reclamante pede que seja reconhecida a data de

02.12.2018 como de encerramento do contrato em face da projeção

do aviso prévio.

Dos autos consta a anotação do contrato na CTPS da autora (ID

c5fc0f0 – pág. 32).

O documento de ID e1f7d90 (pág. 135) trata-se do aviso prévio

dado pelo empregador dado em 04.10.2018, informando que o
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último dia de trabalho da reclamante seria 06.11.2018. 

Em sua réplica a reclamante impugna genericamente os

argumentos da reclamada (ID 1304058 – pags. 191/196).

A reclamante confunde-se acerca da data de sua efetiva saída,

informando ser 03.11.2018, quando na realidade foi 06.11.2018,

conforme o aviso prévio e o TRCT.

Assim, tenho como válido o contrato nos seguintes termos:

Admissão: 01.11.2017;

Saída: 06.11.2018;

Cargo: Panfleteira;

Salário: R$ 4,37 (quatro reais e trinta e sete centavos) por hora

trabalhada;

Dispensa sem justa causa pelo empregador.

Nada a deferir quanto à alteração do registro do contrato na CTPS

da autora.

DAS DIFERENÇAS SALARIAIS

Alega a reclamante que sempre cumpriu jornada de trabalho de

segunda-feira à sábado, de 07:00 horas às 16:45 horas, com

1h30min (uma hora e trinta minutos) de intervalo para alimentação.

Que em setembro, outubro e novembro/2018 trabalhou seis horas

diárias corridas. Que durante todo o pacto laboral recebeu

remuneração inferior as horas devidamente trabalhadas, sendo

ainda tais valores inferiores ao mínimo legal. Requer as diferenças

para o mínimo.

A reclamada contesta alegando que quitou junto à reclamante, a

cada mês, a remuneração que lhe era devida, considerando as

horas por ela trabalhadas, registradas em folha de ponto e por ela

reconhecidas, por meio da assinatura, acrescido do valor referente

ao descanso semanal remunerado.

A ausência da reclamante à audiência quando deveria depor lhe

impôs a confissão ficta abrangendo toda a matéria fática a que lhe

era por dever comprovar.

Improcedente a sua tese que não logrou êxito em convencer o

Juízo.

Ademais, esclareça-se que o respeito ao pagamento do salário

mínimo legal é decorrente do cumprimento de jornada legal

completa. Ocorrendo jornada inferior às 44 horas semanais é lícito o

pagamento do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado,

nos termos da Orientação Jurisprudencial 358, inciso I, da SBDI 1,

do C. TST).

Nenhuma diferença é devida. O pedido é improcedente.

DAS VERBAS RESCISÓRIAS:

A reclamante alega que foi demitida sem justa causa sem receber

as verbas rescisórias (aviso prévio, 13º salário/2018, férias + 1/3,

FGTS + 40% e seguro desemprego).

A reclamada apresenta defesa e documentos comprovando a

quitação dos títulos reclamados, conforme o TRCT de ID 9380281

(págs. 136/138), inclusive o aviso prévio que foi trabalhado (ID

e1f7d90 - pág. 135).

As guias do seguro-desemprego foram entregues conforme ID

89b6eb0 (pág. 152).

Já as guias de recolhimento rescisório do FGTS também se

mostram quitados (ID feea111 - págs. 139/149).

Improcedente a multa do art. 477 da CLT, uma vez que a empresa

comprovou o pagamento dos títulos rescisórios.

Improcedentes, pois, as verbas rescisórias e a multa pleiteadas.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:

Sustenta a reclamante que foi alvo de humilhação e total

desrespeito da reclamada pela não anotação em sua CTPS,

configurando assim, dano moral. Requer aplicação de multa

indenizatória de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A reclamada contesta o pedido alegando que a autora manteve

vínculo formal com a empresa por período superior a um ano, com o

devido registro no documento profissional.

À pág 32 consta o registro do contrato da reclamante com a

reclamada (ID c5fc0f0).

Observa-se, ainda, que a peça vestibular é confusa quanto a este

pleito, pois embora faça referência a ter iniciado o trabalho

clandestinamente cinco meses antes da data que alega ter sido feito

o registro, o pedido constante da “letra “a” do item VII – Dos

pedidos” só faz referência a projeção do aviso prévio. 

Improcedente, pois, qualquer pedido de indenização uma vez que o

registro foi feito na CTPS da reclamante. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ:

Ao fim de sua contestação a reclamada pede a condenação da

reclamante em litigância temerária.

Destaque-se que o direito subjetivo de bater as portas da Justiça

deve ser exercido de maneira regrada e responsável, notadamente

mister quando a parte está devidamente representada por

advogado constituído nos autos.

O atual CPC adota o princípio da boa fé processual como um de

seus pressupostos, induzindo o respeito de um comportamento

correto por todos sujeitos processuais, conforme se vê do que

dispõe o art. 5º, caput, in verbis:

"Aquele que de qualquer forma participa do processo deve

comportar-se de acordo com a boa-fé".
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Do que consta dos autos não houve, por parte da reclamante,

qualquer atitude processual temerária a ensejar a aplicação de

multa por litigância de má-fé, buscando a Justiça para requerer o

que entendia lhe ser devido, com o sucesso, ou não, da ação

decorrido da apreciação das regras de distribuição do ônus da

prova.

É improcedente o pedido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

de sucumbência esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

“Art. 791-A - Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.          

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:        

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;          

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.         

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.         

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.         

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção”.

Procedentes honorários de sucumbência devidos pela reclamante

ao advogado do reclamado - Dr Ricardo Gonçalves de Oliveira,

OAB/RN 6376 -, no importe de 5% sobre o valor da causa.

03 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto e, considerando o mais que dos autos consta,

DECIDE o Juízo Monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal,

julgar a reclamação trabalhista nº 0000056-07.2020.5.21.0007

movida por JOSIVANIA MATIAS RIBEIRO  contra ELO

MARKETING E PROMOCOES LTDA - ME ,  declarando

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, tudo na forma

da fundamentação supra que passa a fazer parte desta conclusão

como se nela estivesse escrita, nos termos do pedido.

Honorários de sucumbência conforme a fundamentação, devidos

pela reclamante ao advogado do reclamado - Dr Ricardo Gonçalves

de Oliveira, OAB/RN 6376 -, no importe de R$ 813,91 (oitocentos e

treze reais e noventa e um centavos), equivalente a 5% sobre o

valor da causa.

Custas pela reclamante no valor de R$ 325,56 (trezentos e vinte e

cinco reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 2% sobre o

valor da causa, dispensadas.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

E para constar, foi lavrada a presente ata que vai devidamente

assinada.

ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000056-07.2020.5.21.0007
AUTOR JOSIVANIA MATIAS RIBEIRO

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU ELO MARKETING E PROMOCOES
LTDA - ME

ADVOGADO RICARDO GONCALVES DE
OLIVEIRA(OAB: 6376/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELO MARKETING E PROMOCOES LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 544c5cd

proferida nos autos.

SENTENÇA

01 - RELATÓRIO:
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Vistos, etc.

Instalada a audiência, ausentes as partes.

Procedimento sumaríssimo.

Dispensado o relatório, passou o Juízo a proferir a seguinte

DECISÃO:

02 – FUNDAMENTAÇÃO:

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Requereu a parte autora os benefícios da justiça gratuita com base

no que dispõe as Leis 1060/50 e 7115/83.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

“§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo”.

No caso dos autos, a reclamante preenche os requisitos da lei,

mormente pelo estado declarado na exordial, pelo que se defere a

isenção das despesas processuais.

DA PENA DE CONFISSÃO:

A presença das partes na audiência de instrução é imperativa, sob

pena de confissão, no termos do art. 843 da CLT e Súmula 74/TST.

Ausente injustificadamente a reclamante, portanto, à audiência de

instrução.

O advogado da reclamante protestou por entender que o processo

deveria ser arquivado diante da ausência da autora.

Não lhe assiste razão.

Considerando que tendo o reclamado apresentado defesa e a

própria reclamante já tenha se manifestado em réplica restou

perfeita e acabada a formação da lide sendo obrigatório que o Juízo

se pronuncie sobre o mérito da demanda.

Assim, diante da inércia da demandante, aplica-se a ela a pena de

confissão.

DO PACTO LABORAL / PROJEÇÃO DO AVISO PRÉVIO

Alega a reclamante que foi contratada em 01.06.2017 para trabalhar

como panfleteira recebendo R$ 4,37 (quatro reais e trinta e sete

centavos) por hora trabalhada. Que em 03.11.2018 foi dispensada

sem justa causa. Que seu contrato somente foi registrado na CTPS

em 01.11.2017. A reclamante pede que seja reconhecida a data de

02.12.2018 como de encerramento do contrato em face da projeção

do aviso prévio.

Dos autos consta a anotação do contrato na CTPS da autora (ID

c5fc0f0 – pág. 32).

O documento de ID e1f7d90 (pág. 135) trata-se do aviso prévio

dado pelo empregador dado em 04.10.2018, informando que o

último dia de trabalho da reclamante seria 06.11.2018. 

Em sua réplica a reclamante impugna genericamente os

argumentos da reclamada (ID 1304058 – pags. 191/196).

A reclamante confunde-se acerca da data de sua efetiva saída,

informando ser 03.11.2018, quando na realidade foi 06.11.2018,

conforme o aviso prévio e o TRCT.

Assim, tenho como válido o contrato nos seguintes termos:

Admissão: 01.11.2017;

Saída: 06.11.2018;

Cargo: Panfleteira;

Salário: R$ 4,37 (quatro reais e trinta e sete centavos) por hora

trabalhada;

Dispensa sem justa causa pelo empregador.

Nada a deferir quanto à alteração do registro do contrato na CTPS

da autora.

DAS DIFERENÇAS SALARIAIS

Alega a reclamante que sempre cumpriu jornada de trabalho de

segunda-feira à sábado, de 07:00 horas às 16:45 horas, com

1h30min (uma hora e trinta minutos) de intervalo para alimentação.

Que em setembro, outubro e novembro/2018 trabalhou seis horas

diárias corridas. Que durante todo o pacto laboral recebeu

remuneração inferior as horas devidamente trabalhadas, sendo

ainda tais valores inferiores ao mínimo legal. Requer as diferenças

para o mínimo.

A reclamada contesta alegando que quitou junto à reclamante, a

cada mês, a remuneração que lhe era devida, considerando as

horas por ela trabalhadas, registradas em folha de ponto e por ela

reconhecidas, por meio da assinatura, acrescido do valor referente

ao descanso semanal remunerado.

A ausência da reclamante à audiência quando deveria depor lhe

impôs a confissão ficta abrangendo toda a matéria fática a que lhe

era por dever comprovar.

Improcedente a sua tese que não logrou êxito em convencer o

Juízo.

Ademais, esclareça-se que o respeito ao pagamento do salário
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mínimo legal é decorrente do cumprimento de jornada legal

completa. Ocorrendo jornada inferior às 44 horas semanais é lícito o

pagamento do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado,

nos termos da Orientação Jurisprudencial 358, inciso I, da SBDI 1,

do C. TST).

Nenhuma diferença é devida. O pedido é improcedente.

DAS VERBAS RESCISÓRIAS:

A reclamante alega que foi demitida sem justa causa sem receber

as verbas rescisórias (aviso prévio, 13º salário/2018, férias + 1/3,

FGTS + 40% e seguro desemprego).

A reclamada apresenta defesa e documentos comprovando a

quitação dos títulos reclamados, conforme o TRCT de ID 9380281

(págs. 136/138), inclusive o aviso prévio que foi trabalhado (ID

e1f7d90 - pág. 135).

As guias do seguro-desemprego foram entregues conforme ID

89b6eb0 (pág. 152).

Já as guias de recolhimento rescisório do FGTS também se

mostram quitados (ID feea111 - págs. 139/149).

Improcedente a multa do art. 477 da CLT, uma vez que a empresa

comprovou o pagamento dos títulos rescisórios.

Improcedentes, pois, as verbas rescisórias e a multa pleiteadas.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:

Sustenta a reclamante que foi alvo de humilhação e total

desrespeito da reclamada pela não anotação em sua CTPS,

configurando assim, dano moral. Requer aplicação de multa

indenizatória de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A reclamada contesta o pedido alegando que a autora manteve

vínculo formal com a empresa por período superior a um ano, com o

devido registro no documento profissional.

À pág 32 consta o registro do contrato da reclamante com a

reclamada (ID c5fc0f0).

Observa-se, ainda, que a peça vestibular é confusa quanto a este

pleito, pois embora faça referência a ter iniciado o trabalho

clandestinamente cinco meses antes da data que alega ter sido feito

o registro, o pedido constante da “letra “a” do item VII – Dos

pedidos” só faz referência a projeção do aviso prévio. 

Improcedente, pois, qualquer pedido de indenização uma vez que o

registro foi feito na CTPS da reclamante. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ:

Ao fim de sua contestação a reclamada pede a condenação da

reclamante em litigância temerária.

Destaque-se que o direito subjetivo de bater as portas da Justiça

deve ser exercido de maneira regrada e responsável, notadamente

mister quando a parte está devidamente representada por

advogado constituído nos autos.

O atual CPC adota o princípio da boa fé processual como um de

seus pressupostos, induzindo o respeito de um comportamento

correto por todos sujeitos processuais, conforme se vê do que

dispõe o art. 5º, caput, in verbis:

"Aquele que de qualquer forma participa do processo deve

comportar-se de acordo com a boa-fé".

Do que consta dos autos não houve, por parte da reclamante,

qualquer atitude processual temerária a ensejar a aplicação de

multa por litigância de má-fé, buscando a Justiça para requerer o

que entendia lhe ser devido, com o sucesso, ou não, da ação

decorrido da apreciação das regras de distribuição do ônus da

prova.

É improcedente o pedido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

de sucumbência esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

“Art. 791-A - Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.          

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:        

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;          

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.         

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.         

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito
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em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.         

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção”.

Procedentes honorários de sucumbência devidos pela reclamante

ao advogado do reclamado - Dr Ricardo Gonçalves de Oliveira,

OAB/RN 6376 -, no importe de 5% sobre o valor da causa.

03 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto e, considerando o mais que dos autos consta,

DECIDE o Juízo Monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal,

julgar a reclamação trabalhista nº 0000056-07.2020.5.21.0007

movida por JOSIVANIA MATIAS RIBEIRO  contra ELO

MARKETING E PROMOCOES LTDA - ME ,  declarando

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, tudo na forma

da fundamentação supra que passa a fazer parte desta conclusão

como se nela estivesse escrita, nos termos do pedido.

Honorários de sucumbência conforme a fundamentação, devidos

pela reclamante ao advogado do reclamado - Dr Ricardo Gonçalves

de Oliveira, OAB/RN 6376 -, no importe de R$ 813,91 (oitocentos e

treze reais e noventa e um centavos), equivalente a 5% sobre o

valor da causa.

Custas pela reclamante no valor de R$ 325,56 (trezentos e vinte e

cinco reais e cinquenta e seis centavos), equivalente a 2% sobre o

valor da causa, dispensadas.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

E para constar, foi lavrada a presente ata que vai devidamente

assinada.

ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000475-27.2020.5.21.0007
AUTOR JHONATA BRUNO MACENO DA

SILVA

ADVOGADO NATALIA MELO DE MOURA(OAB:
17028/RN)

RÉU POSTO FREI DAMIAO LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JHONATA BRUNO MACENO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a143430

proferido nos autos.

(tl)     

DESPACHO

Por força das Resoluções 313/2020 e 314/2020 do CNJ, dos Atos

37/2020 40/2020 do TRT21 edo Ato 11 de 23 de abril de 2020 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, este último com

vigência de 180 dias, está suspensa a realização de audiências

presenciais no âmbito do Judiciário Trabalhista, como medida

necessária à contenção da pandemia de COVID19.

Nesse contexto, o art. 6º do Ato 11/2020 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho dispõe nos seguintes termos:

Artigo 6º. Preservada a possibilidade de as partes requererem a

qualquer tempo, em conjunto (art. 190 do CPC), a realização de

audiência conciliatória, fica facultado aos juízes de primeiro grau a

utilização do rito processual estabelecido no artigo 335 do CPC

quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia.

§1º. Na hipótese do caput, deverá o(a) magistrado(a) possibilitar

vista à parte autora dos documentos apresentados com a(s)

defesa(s), e assinalar prazo para que as partes especifiquem as

provas que pretendem produzir, sua pertinência e finalidade, para

então proferir julgamento conforme o estado do processo ou

decisão de saneamento e, se necessário, audiência de instrução.

Vale ressaltar que, em relação às ações trabalhistas que têm como

reclamada a Fazenda Pública, a Recomendação nº 1/2019 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, já dispensava a

realização de audiência inicial, disciplinando o procedimento a ser

observado nesse caso.

Assim, com vistas a garantir observância à garantia de razoável

duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), e em cumprimento

aos atos normativos citados, determino o seguinte:

a)notifique-se a reclamada para, no prazo de 15 dias a partir do

recebimento da notificação, apresentar defesa escrita e documentos

no PJE, sob pena de revelia;

b)em seguida, notifique-se o reclamante para, no prazo de 15

dias, apresentar réplica em face da defesa e documentos

apresentados pela reclamada;

c)nos prazos para defesa e réplica, as partes deverão,

justificadamente, requerer a produção de prova em audiência,

explicitando que tipo de prova e qualserá o objeto da produção da
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mesma;

d)a qualquer momento as partes poderão, de forma conjunta ou

isoladamente, formular proposta de acordo;

e)havendo manifestação na forma dos itens “c” ou “d”, venham

os autos conclusos para decisão;

f)não havendo manifestação na forma dos itens “c” ou “d”,

intimem-se as partes para apresentação de razões finais, no prazo

de 5 dias, e venham os autos conclusos para julgamento.

Natal, 08 de setembro de 2020.

ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ACPCiv-0000155-74.2020.5.21.0007
AUTOR SINDICATO DOS FARMACEUTICOS

DO EST DO RIO G DO NORTE

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

RÉU EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA

ADVOGADO CARLOS AUGUSTO ALCOFORADO
FLORENCIO(OAB: 21679/PE)

RÉU SINDICATO DO COM.VAREJ.DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS DO
RN

ADVOGADO JOSE TAVARES BEZERRA
JUNIOR(OAB: 9256/CE)

RÉU COMERCIO DE MEDICAMENTOS
POTIGUAR LTDA

ADVOGADO DANILO ALFAYA DE ANDRADE(OAB:
29726/BA)

ADVOGADO LUANA LAIS SANTIAGO DA
SILVA(OAB: 32987/PE)

RÉU DROGARIA CANDELARIA LTDA -
EPP

ADVOGADO VICENTE BRUNO DE OLIVEIRA
MONTEIRO(OAB: 7994/RN)

RÉU EMPREENDIMENTO
FARMACEUTICO NOBRE LTDA - ME

ADVOGADO JOSE FERNANDO DE
QUEIROZ(OAB: 3579/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO EST DO RIO G DO
NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ba4cb4c

proferida nos autos.

SENTENÇA

1 – RELATÓRIO:

O SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – SINFARN ajuizou a presente Ação Civil

Pública, com pedido de tutela antecipada em desfavor dos réus

GRUPO – FTB (FARMÁCIAS DO TRABALHADOR DO BRASIL),

DROGARIA CANDELÁRIA LTDA, EMPREENDIMENTO

FARMACÊUTICO NOBRE LTDA. – ME, EMPREENDIMENTOS

GLOBO LTDA E SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE

PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE, requerendo, inicialmente, a tutela antecipada para que

os réus fornecessem aos profissionais farmacêuticos em atividade

nos seus respectivos estabelecimentos, no Estado do Rio Grande

do Norte, sabonete líquido ou com preparação alcoólica 70% (álcool

em gel); óculos de proteção ou protetor facial; máscaras cirúrgicas;

avental impermeável; luvas de procedimento, devendo tais medidas

beneficiarem, no que for pertinente, os demais funcionários que

também laboram na linha de frente das farmácias (balconistas e

caixas); que gestantes, lactantes e idosas e empregados com

comorbidades (grupo de risco) exerçam preferencialmente as suas

atividades em casa em trabalho remoto sem prejuízo dos salários.

Pede, também, que o Sindicato do Comércio Varejista do Estado do

Rio Grande do Norte comunique a todos os estabelecimentos,

filiados ou não, a decisão a ser tomada por este Juízo. Ao fim,

pediram a confirmação da tutela em sede de mérito. Juntou

procuração e documentos e deu à causa o valor de R$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) (ID 0f7a666 – págs. 02/26).

A tutela antecipada foi deferida parcialmente, a fim de ser garantido

aos empregados representados pelo sindicato autor a utilização dos

equipamentos de proteção individual – EPIs, e que as empresas

confirmassem, no prazo de 05 (cinco) dias, que as providências

foram tomadas (ID d6e65cf – págs. 118/122).

As demandadas apresentaram suas contestações.

A DROGARIA CANDELÁRIA LTDA, EMPREENDIMENTOS

FARMACÊUTICOS GLOBO LTDA, EMPREENDIMENTO

F A R M A C Ê U T I C O  N O B R E  L T D A  e  C O M É R C I O  D E

MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA sustentaram a falta de

interesse de agir da parte autora e, no mérito, pediram a

improcedência da ação (ID fa20920, 0a434be, d720161 e 75f9adb –

págs. 350/359, 362/365, 367/371 e 434/438). 

Tratando-se de matéria fática incontroversa, considerou o Juízo a

desnecessidade de realização de audiência, determinando que as

partes apresentassem suas razões finais e proposta de conciliação

(ID 0164c0b – pág. 456).

Razões finais pelas partes.

Novamente não houve acordo.

E o relatório.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 235
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

II – FUNDAMENTAÇÃO:

II.1) DO INTERESSE DE AGIR:

Os réus apresentaram suas defesas com preliminares de falta de

interesse de agir do sindicato, uma vez que mesmo antes do

ingresso da ação já vinham cumprindo com o requerido, que é o

fornecimento de EPIs aos seus trabalhadores e afastamento

daqueles considerados em grupos de risco. 

A matéria preliminar suscitada na defesa se confunde com o mérito

da presente ação, o qual passa a ser apreciado neste instante.

Rejeito a preliminar suscitada.

II.2) DA JUSTIÇA GRATUITA:

Requereu o sindicato-autor os benefícios da justiça gratuita com

base no que dispõe as Leis 1060/50.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na Lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

"§ 3o - É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

ao artigo pela Lei nº 13.467/2017).

Sobre a questão em comento, trazemos a cotejo a recente

jurisprudência a seguir:

"(...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO.

SUBSTITUTO PROCESSUAL. Esta Corte adota o entendimento de

que é possível a concessão da gratuidade da justiça às pessoas

jurídicas de direito privado, desde que comprovada sua

hipossuficiência econômica, não bastando a declaração nesse

sentido, mesmo se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Recurso de revista não conhecido.(...) (Proc. TST RR 1983-

52.2012.5.18.0013; Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho;

Órgão Julgador: 6ª Turma; Pub. DEJT de 29.09.2017).

"(...) Justiça Gratuita Sindicato de Classe. Substituição Processual.

O órgão de classe, ainda que na condição de substituto processual,

para gozar do benefício da gratuidade de Justiça tem que

demonstrar cabalmente a sua insuficiência financeira ou juntar rol

de substituídos autorizando o sindicato a requerer a gratuidade

jud i c iá r i a  em seus  nomes  (P roc .  TRT-21  0001416-

61.2017.5.21.0013; Relª. Des. Joseane Dantas dos Santos; Órgão

Julgador: 1ª Turma; Pub. DEJT de 21.09.2018).

"ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO ASSISTÊNCIA

JUDIC IÁR IA  GRATUITA .  S INDICATO.  SUBST ITUTO

PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PROVA. Ao contrário do que

ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa

jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar

cabalmente o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da

assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo (Proc. TRT 1

RO 0152000-67.2006.5.01.0342; Rel. Des. Angelo Galvão

Zamorano; Órgão Julgador: 6ª Turma; Pub. DEJT de 27.09.2017).

No caso dos autos o sindicato-autor, não preenche os requisitos da

lei.

Improcedente o pleito.

II.2) MÉRITO

Requer o sindicato-autor que as rés forneçam aos profissionais

farmacêuticos em atividade nos seus respectivos estabelecimentos,

no Estado do Rio Grande do Norte, sabonete líquido ou com

preparação alcoólica a 70% (álcool em gel); óculos de proteção ou

protetor facial; máscara cirúrgica; avental impermeável; luvas de

procedimento, devendo tais medidas beneficiarem, no que for

pertinente, os demais funcionários que também laboram na linha de

frente das farmácias (balconistas e caixas); que gestantes, lactantes

e idosas e empregados com comorbidades (grupo de risco)

exerçam preferencialmente as suas atividades em casa – trabalho

remoto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por

trabalhador; e que o sindicato profissional, na qualidade de entidade

sindical representativa da categoria econômica do segmento de

farmácias e drogarias, encaminhe expediente a todas as farmácias

do RN, filiadas ou não, no sentido que observem obrigatoriamente o

que restar deferido na presente ação.

Foi deferida parcialmente a tutela antecipada no sentido de que as

rés demonstrassem, efetivamente, o que estava sendo feito em

relação a cada ambiente laboral dos substituídos, indeferindo,

porém, que o sindicato patronal, fizesse a comunicação da decisão

às empresas que não lhe são filiadas (ID d6e65cf – pags. 118/122).

É fato público e notório a atual situação de emergência de saúde

pública que atinge nosso país, em decorrência do surto global

causado pelo novo Coronavírus e que rapidamente evoluiu para

declaração de pandemia, em 11.03.2020. Nesse sentido, também

seguiram a publicação da Portaria nº 188/GM/MS, que declarou

emergência de saúde pública de importância nacional; o Decreto

Estadual nº 29.534, de 19.03.2020, reconhecendo a situação de

calamidade pública no Rio Grande do Norte em razão da grave
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crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19; a Lei

Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre medidas de

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional e o reconhecimento de estado de calamidade pública

no país (Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020).   

Dentre as medidas estabelecidas pela Lei nº 13.979/2020, para o

enfrentamento da crise decorrente do COVID-19, está a adoção de

isolamento e quarentena, conforme previsto em seu art. 3º,

resguardado o exercício e funcionamento dos serviços públicos e

atividades essenciais, o que foi adotado no âmbito do Estado do

Rio Grande do Norte, nos termos do Decreto Estadual nº 29.583, de

01.04.2020. Outros decretos municipais foram editados ao longo

desse período, entre eles o de nº 11.952, de 29.04.2020, que tratou

da obrigatoriedade do uso de máscaras, um dos pleitos do sindicato

-autor.

Por sua vez, o Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a

legislação federal acima citada, define os serviços públicos e

atividades essenciais, nas quais se enquadram as atividades dos

empregados substituídos de comércio de saúde, higiene e limpeza

(inciso XII, do § 1º do art. 3º).

No entanto, o desempenho destas atividades consideradas

essenciais e indispensáveis ao atendimento inadiável da sociedade

deve observar a adoção de todas as cautelas para redução da

transmissibilidade da COVID-19, como mencionado no § 7º do

artigo 3º do referido Decreto.

O art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal estabelece direitos

mínimos aos trabalhadores, entre eles a redução dos riscos

inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e

segurança, a fim de proteger a integridade física e evitar acidentes

do trabalho, devendo ser observado pelos empregadores no

cumprimento de sua função social. Já o artigo 196 da Carta de 1988

estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Por sua vez, o art. 157 da CLT determina que:

“Art. 157 - Cabe às empresas:       

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do

trabalho;

(...)”.

Desse modo, nenhuma dúvida que a proteção desses profissionais

esteja incluída os que permanecem atuando em atividades

essenciais neste contexto de pandemia, assim como qualquer outro

profissional que precise entrar em contato com pessoas com

distância inferior a menos de 1 (um) metro.

Com efeito, o fato de as atividades desempenhadas serem de

caráter essencial não afasta a obrigatoriedade de zelar pelas

condições de saúde dos trabalhadores que prestam tais serviços.

Ao invés, o contexto de calamidade pública torna ainda maior a

responsabilidade dos empregadores e tomadores de serviços. E

neste ponto, importante ressaltar que, apesar da observância de

medidas de saúde e segurança, há trabalhadores em condições de

maior vulnerabilidade em caso de contágio ao vírus COVID-19, e

que compõem o chamado grupo de risco, conforme amplamente

divulgado pelo Ministério da Saúde.

O pleito do sindicato-autor, naquele momento inicial, trazia toda

uma dificuldade, inclusive no mercado, de se encontrar os

equipamentos de proteção requeridos. A liminar tentou provocar,

junto aos réus, a sua responsabilidade enquanto empregadores e,

dentro de uma realidade razoável, entende este Juízo que as ações

de conscientização praticadas, como demonstrado nos autos, se

mostram se não eficazes, mas de boa iniciativa. O nível de

responsabi l idade das empresas é al to,  cabendo a ela

orientar/cobrar/fiscalizar a observância das instruções da OMS,

entregar material compatível para a proteção dos empregados e

garantir a higienização freqüente, posto que lavar as mãos

frequentemente com água e sabão se mostra tão eficaz quanto à

assepsia com álcool em gel.

Ademais, é fato notório que as farmácias e drogarias da cidade têm

utilizado o protocolo a fim de evitar o risco do contágio, inclusive

com a disponibilização, até mesmo para os clientes, de álcool em

gel, além de se ver os empregados devidamente equipados com

máscaras e ser guardado um espaço maior entre o balcão e o

cliente, na hora de ser atendido.

Há de se entender que, mesmo com a determinação constante da

decisão liminar, é difícil para o julgador dizer que o que está sendo

feito pelo empregador é, ou não, determinante para o efetivo

combate a esse inimigo invisível mundial.

Uma vez que os réus vieram aos autos com a defesa e apontaram

suas linhas de ação, foi oportunizado ao demandante que falasse

sobre tais providências e, em caso de discordância, especificasse,

detalhadamente, as eventuais irregularidades (ID e6aaefe – pág.

268).

O sindicato-autor veio aos autos para informar que as empresas

estavam cumprindo as determinações constantes da tutela

antecipada deferida, adequando as orientações da organização

mundial da saúde, assim como fornecendo os EPIs e afastando os

funcionários do grupo de risco (inclusive gestantes e lactantes) (ID

498dffc – pág. 314).

Diante do que foi exposto na liminar e dos argumentos trazidos

pelas partes, a necessidade de proteção do trabalhador residiu, no

primeiro momento, de transmitir orientações a cada um dos

substituídos quanto à higienização das mãos e dos órgãos
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respiratórios, bem como distribuir máscaras suficientes com

periodicidade mínima de 1 (um) dia, devendo também ser

observado que não se pode abandonar a necessidade de ser feita a

troca em períodos menores, conforme a necessidade (umidade e

eficácia do equipamento).

Ultrapassado os primeiros meses da pandemia, vivemos outra

realidade, com as pessoas em geral se conscientizando da

utilização dos EPIs, embora as medidas protetivas devam continuar

sendo observadas, haja vista que somente com a descoberta de

uma vacina será capaz de se ter uma maior garantia contra o vírus

invisível.

Da mesma forma, aos empregados que trabalhem no balcão das

farmácias e drogarias não há como deixar o seu posto de serviço de

30/30 minutos para lavar as mãos, pelo que deve ser fornecido,

individualmente, a cada trabalhador, álcool gel suficiente para que a

higienização seja feita no próprio local sem precisar sair do seu

posto de serviço durante o horário de cumprimento de expediente. 

Diante da complexidade da situação e dos elementos trazidos aos

autos, tenho como cumprida a determinação constante da liminar,

não havendo que ser aplicada multa neste momento.

Diante do exposto, julgo procedente em parte a ação, a fim de que

as demandadas, no prazo de 10 (dez) dias, possam comprovar a

entrega dos EPIs (máscaras e álcool gel) individuais a cada um dos

seus empregados, bem como manter em teletrabalho aqueles

empregados sujeitos a comorbidades e as gestantes, lactantes e

idosas, sob pena de aplicação de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil

reais), em favor do sindicato obreiro, que deverá reverter em ações

efetivas para proteção dos trabalhadores, filiados, ou não.

Em relação às luvas, entende o Juízo que é mais prejudicial do que

benéf ico,  mormente como ferramenta propagadora de

contaminação a outros objetos que venham a ser manuseados por

uma superfície que possa estar infestada de microorganismos.

Esclareço que a determinação contida nesta sentença deve ser

observada enquanto durar o estado de emergência nacional

relacionado ao combate ao Coronavírus.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBÊNCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

"Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos

honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco

por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que

resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido

ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da

causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações em face da

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo Sindicato de sua categoria.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários

de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os

honorários.

§ 4º O beneficiário da justiça gratuita não sofrerá condenação em

honorários de sucumbência, desde que não tenha obtido em juízo,

ainda que em outra lide, créditos capazes de suportar a despesa".

Em face da sucumbência, deve o reclamado pagar honorários

advocatícios ao advogado do autor Dr. Rodrigo Tabosa F. de S.

Cruz Gerab, OAB/RN 8699, no importe de 5% sobre o valor dado à

causa.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta,

DECIDE o Juízo Monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal julgar

a Ação Coletiva 0000155-74.2020.5.21.0007 promovida pelo

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – SINFARNcontra o SINDICATO DO

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COMERCIO DE

MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA, DROGARIA CANDELARIA

LTDA, EMPREENDIMENTO FARMACEUTICO NOBRE LTDA. –

ME e EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA,declarando

PROCEDENTES EM PARTEos pedidos constantes da peça

vestibular, para determinar que as demandadas, no prazo de 10

(dez) dias, possam comprovar a entrega dos EPIs (máscaras e

álcool gel) individuais e suficientes a cada um dos seus

empregados, bem como manter em teletrabalho aqueles

empregados sujeitos a comorbidades e as gestantes, lactantes e

idosas, sob pena de aplicação de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil

reais), em favor do sindicato obreiro, que deverá reverter em ações

efetivas para proteção dos trabalhadores, filiados, ou não, tudo em

fiel observância à fundamentação supra, a qual passa a integrar o

presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito, nos termos

do pedido.

Ratificam-se os termos da tutela antecipada e que se consideram

cumpridos (ID d6e65cf – págs. 118/122).
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A determinação aqui contida deve ser observada enquanto durar o

estado de emergência nacional relacionado ao combate ao

Coronavírus.

Honorários de sucumbência, conforme a fundamentação, devidos

ao advogado do autor Dr. Rodrigo Tabosa F. de S. Cruz Gerab,

OAB/RN 8699, no importe de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco

reais), equivalente a 5% sobre o valor dado à causa.

Custas pelo reclamado no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),

calculados sobre R$ 2.500,00, valor dado à causa.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente

assinada.

ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ACPCiv-0000155-74.2020.5.21.0007
AUTOR SINDICATO DOS FARMACEUTICOS

DO EST DO RIO G DO NORTE

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

RÉU EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA

ADVOGADO CARLOS AUGUSTO ALCOFORADO
FLORENCIO(OAB: 21679/PE)

RÉU SINDICATO DO COM.VAREJ.DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS DO
RN

ADVOGADO JOSE TAVARES BEZERRA
JUNIOR(OAB: 9256/CE)

RÉU COMERCIO DE MEDICAMENTOS
POTIGUAR LTDA

ADVOGADO DANILO ALFAYA DE ANDRADE(OAB:
29726/BA)

ADVOGADO LUANA LAIS SANTIAGO DA
SILVA(OAB: 32987/PE)

RÉU DROGARIA CANDELARIA LTDA -
EPP

ADVOGADO VICENTE BRUNO DE OLIVEIRA
MONTEIRO(OAB: 7994/RN)

RÉU EMPREENDIMENTO
FARMACEUTICO NOBRE LTDA - ME

ADVOGADO JOSE FERNANDO DE
QUEIROZ(OAB: 3579/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMERCIO DE MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA

  - DROGARIA CANDELARIA LTDA - EPP

  - EMPREENDIMENTO FARMACEUTICO NOBRE LTDA - ME

  - EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA

  - SINDICATO DO COM.VAREJ.DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS DO RN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ba4cb4c

proferida nos autos.

SENTENÇA

1 – RELATÓRIO:

O SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – SINFARN ajuizou a presente Ação Civil

Pública, com pedido de tutela antecipada em desfavor dos réus

GRUPO – FTB (FARMÁCIAS DO TRABALHADOR DO BRASIL),

DROGARIA CANDELÁRIA LTDA, EMPREENDIMENTO

FARMACÊUTICO NOBRE LTDA. – ME, EMPREENDIMENTOS

GLOBO LTDA E SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE

PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE, requerendo, inicialmente, a tutela antecipada para que

os réus fornecessem aos profissionais farmacêuticos em atividade

nos seus respectivos estabelecimentos, no Estado do Rio Grande

do Norte, sabonete líquido ou com preparação alcoólica 70% (álcool

em gel); óculos de proteção ou protetor facial; máscaras cirúrgicas;

avental impermeável; luvas de procedimento, devendo tais medidas

beneficiarem, no que for pertinente, os demais funcionários que

também laboram na linha de frente das farmácias (balconistas e

caixas); que gestantes, lactantes e idosas e empregados com

comorbidades (grupo de risco) exerçam preferencialmente as suas

atividades em casa em trabalho remoto sem prejuízo dos salários.

Pede, também, que o Sindicato do Comércio Varejista do Estado do

Rio Grande do Norte comunique a todos os estabelecimentos,

filiados ou não, a decisão a ser tomada por este Juízo. Ao fim,

pediram a confirmação da tutela em sede de mérito. Juntou

procuração e documentos e deu à causa o valor de R$ 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) (ID 0f7a666 – págs. 02/26).

A tutela antecipada foi deferida parcialmente, a fim de ser garantido

aos empregados representados pelo sindicato autor a utilização dos

equipamentos de proteção individual – EPIs, e que as empresas

confirmassem, no prazo de 05 (cinco) dias, que as providências

foram tomadas (ID d6e65cf – págs. 118/122).

As demandadas apresentaram suas contestações.

A DROGARIA CANDELÁRIA LTDA, EMPREENDIMENTOS

FARMACÊUTICOS GLOBO LTDA, EMPREENDIMENTO

F A R M A C Ê U T I C O  N O B R E  L T D A  e  C O M É R C I O  D E
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MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA sustentaram a falta de

interesse de agir da parte autora e, no mérito, pediram a

improcedência da ação (ID fa20920, 0a434be, d720161 e 75f9adb –

págs. 350/359, 362/365, 367/371 e 434/438). 

Tratando-se de matéria fática incontroversa, considerou o Juízo a

desnecessidade de realização de audiência, determinando que as

partes apresentassem suas razões finais e proposta de conciliação

(ID 0164c0b – pág. 456).

Razões finais pelas partes.

Novamente não houve acordo.

E o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

II.1) DO INTERESSE DE AGIR:

Os réus apresentaram suas defesas com preliminares de falta de

interesse de agir do sindicato, uma vez que mesmo antes do

ingresso da ação já vinham cumprindo com o requerido, que é o

fornecimento de EPIs aos seus trabalhadores e afastamento

daqueles considerados em grupos de risco. 

A matéria preliminar suscitada na defesa se confunde com o mérito

da presente ação, o qual passa a ser apreciado neste instante.

Rejeito a preliminar suscitada.

II.2) DA JUSTIÇA GRATUITA:

Requereu o sindicato-autor os benefícios da justiça gratuita com

base no que dispõe as Leis 1060/50.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na Lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

"§ 3o - É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

ao artigo pela Lei nº 13.467/2017).

Sobre a questão em comento, trazemos a cotejo a recente

jurisprudência a seguir:

"(...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO.

SUBSTITUTO PROCESSUAL. Esta Corte adota o entendimento de

que é possível a concessão da gratuidade da justiça às pessoas

jurídicas de direito privado, desde que comprovada sua

hipossuficiência econômica, não bastando a declaração nesse

sentido, mesmo se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos.

Recurso de revista não conhecido.(...) (Proc. TST RR 1983-

52.2012.5.18.0013; Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho;

Órgão Julgador: 6ª Turma; Pub. DEJT de 29.09.2017).

"(...) Justiça Gratuita Sindicato de Classe. Substituição Processual.

O órgão de classe, ainda que na condição de substituto processual,

para gozar do benefício da gratuidade de Justiça tem que

demonstrar cabalmente a sua insuficiência financeira ou juntar rol

de substituídos autorizando o sindicato a requerer a gratuidade

jud i c iá r i a  em seus  nomes  (P roc .  TRT-21  0001416-

61.2017.5.21.0013; Relª. Des. Joseane Dantas dos Santos; Órgão

Julgador: 1ª Turma; Pub. DEJT de 21.09.2018).

"ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO ASSISTÊNCIA

JUDIC IÁR IA  GRATUITA .  S INDICATO.  SUBST ITUTO

PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PROVA. Ao contrário do que

ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa

jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar

cabalmente o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da

assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo (Proc. TRT 1

RO 0152000-67.2006.5.01.0342; Rel. Des. Angelo Galvão

Zamorano; Órgão Julgador: 6ª Turma; Pub. DEJT de 27.09.2017).

No caso dos autos o sindicato-autor, não preenche os requisitos da

lei.

Improcedente o pleito.

II.2) MÉRITO

Requer o sindicato-autor que as rés forneçam aos profissionais

farmacêuticos em atividade nos seus respectivos estabelecimentos,

no Estado do Rio Grande do Norte, sabonete líquido ou com

preparação alcoólica a 70% (álcool em gel); óculos de proteção ou

protetor facial; máscara cirúrgica; avental impermeável; luvas de

procedimento, devendo tais medidas beneficiarem, no que for

pertinente, os demais funcionários que também laboram na linha de

frente das farmácias (balconistas e caixas); que gestantes, lactantes

e idosas e empregados com comorbidades (grupo de risco)

exerçam preferencialmente as suas atividades em casa – trabalho

remoto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por

trabalhador; e que o sindicato profissional, na qualidade de entidade

sindical representativa da categoria econômica do segmento de

farmácias e drogarias, encaminhe expediente a todas as farmácias

do RN, filiadas ou não, no sentido que observem obrigatoriamente o

que restar deferido na presente ação.

Foi deferida parcialmente a tutela antecipada no sentido de que as
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rés demonstrassem, efetivamente, o que estava sendo feito em

relação a cada ambiente laboral dos substituídos, indeferindo,

porém, que o sindicato patronal, fizesse a comunicação da decisão

às empresas que não lhe são filiadas (ID d6e65cf – pags. 118/122).

É fato público e notório a atual situação de emergência de saúde

pública que atinge nosso país, em decorrência do surto global

causado pelo novo Coronavírus e que rapidamente evoluiu para

declaração de pandemia, em 11.03.2020. Nesse sentido, também

seguiram a publicação da Portaria nº 188/GM/MS, que declarou

emergência de saúde pública de importância nacional; o Decreto

Estadual nº 29.534, de 19.03.2020, reconhecendo a situação de

calamidade pública no Rio Grande do Norte em razão da grave

crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19; a Lei

Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre medidas de

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional e o reconhecimento de estado de calamidade pública

no país (Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020).   

Dentre as medidas estabelecidas pela Lei nº 13.979/2020, para o

enfrentamento da crise decorrente do COVID-19, está a adoção de

isolamento e quarentena, conforme previsto em seu art. 3º,

resguardado o exercício e funcionamento dos serviços públicos e

atividades essenciais, o que foi adotado no âmbito do Estado do

Rio Grande do Norte, nos termos do Decreto Estadual nº 29.583, de

01.04.2020. Outros decretos municipais foram editados ao longo

desse período, entre eles o de nº 11.952, de 29.04.2020, que tratou

da obrigatoriedade do uso de máscaras, um dos pleitos do sindicato

-autor.

Por sua vez, o Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a

legislação federal acima citada, define os serviços públicos e

atividades essenciais, nas quais se enquadram as atividades dos

empregados substituídos de comércio de saúde, higiene e limpeza

(inciso XII, do § 1º do art. 3º).

No entanto, o desempenho destas atividades consideradas

essenciais e indispensáveis ao atendimento inadiável da sociedade

deve observar a adoção de todas as cautelas para redução da

transmissibilidade da COVID-19, como mencionado no § 7º do

artigo 3º do referido Decreto.

O art. 7º, inciso XXII, da Constituição Federal estabelece direitos

mínimos aos trabalhadores, entre eles a redução dos riscos

inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e

segurança, a fim de proteger a integridade física e evitar acidentes

do trabalho, devendo ser observado pelos empregadores no

cumprimento de sua função social. Já o artigo 196 da Carta de 1988

estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Por sua vez, o art. 157 da CLT determina que:

“Art. 157 - Cabe às empresas:       

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do

trabalho;

(...)”.

Desse modo, nenhuma dúvida que a proteção desses profissionais

esteja incluída os que permanecem atuando em atividades

essenciais neste contexto de pandemia, assim como qualquer outro

profissional que precise entrar em contato com pessoas com

distância inferior a menos de 1 (um) metro.

Com efeito, o fato de as atividades desempenhadas serem de

caráter essencial não afasta a obrigatoriedade de zelar pelas

condições de saúde dos trabalhadores que prestam tais serviços.

Ao invés, o contexto de calamidade pública torna ainda maior a

responsabilidade dos empregadores e tomadores de serviços. E

neste ponto, importante ressaltar que, apesar da observância de

medidas de saúde e segurança, há trabalhadores em condições de

maior vulnerabilidade em caso de contágio ao vírus COVID-19, e

que compõem o chamado grupo de risco, conforme amplamente

divulgado pelo Ministério da Saúde.

O pleito do sindicato-autor, naquele momento inicial, trazia toda

uma dificuldade, inclusive no mercado, de se encontrar os

equipamentos de proteção requeridos. A liminar tentou provocar,

junto aos réus, a sua responsabilidade enquanto empregadores e,

dentro de uma realidade razoável, entende este Juízo que as ações

de conscientização praticadas, como demonstrado nos autos, se

mostram se não eficazes, mas de boa iniciativa. O nível de

responsabi l idade das empresas é al to,  cabendo a ela

orientar/cobrar/fiscalizar a observância das instruções da OMS,

entregar material compatível para a proteção dos empregados e

garantir a higienização freqüente, posto que lavar as mãos

frequentemente com água e sabão se mostra tão eficaz quanto à

assepsia com álcool em gel.

Ademais, é fato notório que as farmácias e drogarias da cidade têm

utilizado o protocolo a fim de evitar o risco do contágio, inclusive

com a disponibilização, até mesmo para os clientes, de álcool em

gel, além de se ver os empregados devidamente equipados com

máscaras e ser guardado um espaço maior entre o balcão e o

cliente, na hora de ser atendido.

Há de se entender que, mesmo com a determinação constante da

decisão liminar, é difícil para o julgador dizer que o que está sendo

feito pelo empregador é, ou não, determinante para o efetivo

combate a esse inimigo invisível mundial.

Uma vez que os réus vieram aos autos com a defesa e apontaram

suas linhas de ação, foi oportunizado ao demandante que falasse

sobre tais providências e, em caso de discordância, especificasse,
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detalhadamente, as eventuais irregularidades (ID e6aaefe – pág.

268).

O sindicato-autor veio aos autos para informar que as empresas

estavam cumprindo as determinações constantes da tutela

antecipada deferida, adequando as orientações da organização

mundial da saúde, assim como fornecendo os EPIs e afastando os

funcionários do grupo de risco (inclusive gestantes e lactantes) (ID

498dffc – pág. 314).

Diante do que foi exposto na liminar e dos argumentos trazidos

pelas partes, a necessidade de proteção do trabalhador residiu, no

primeiro momento, de transmitir orientações a cada um dos

substituídos quanto à higienização das mãos e dos órgãos

respiratórios, bem como distribuir máscaras suficientes com

periodicidade mínima de 1 (um) dia, devendo também ser

observado que não se pode abandonar a necessidade de ser feita a

troca em períodos menores, conforme a necessidade (umidade e

eficácia do equipamento).

Ultrapassado os primeiros meses da pandemia, vivemos outra

realidade, com as pessoas em geral se conscientizando da

utilização dos EPIs, embora as medidas protetivas devam continuar

sendo observadas, haja vista que somente com a descoberta de

uma vacina será capaz de se ter uma maior garantia contra o vírus

invisível.

Da mesma forma, aos empregados que trabalhem no balcão das

farmácias e drogarias não há como deixar o seu posto de serviço de

30/30 minutos para lavar as mãos, pelo que deve ser fornecido,

individualmente, a cada trabalhador, álcool gel suficiente para que a

higienização seja feita no próprio local sem precisar sair do seu

posto de serviço durante o horário de cumprimento de expediente. 

Diante da complexidade da situação e dos elementos trazidos aos

autos, tenho como cumprida a determinação constante da liminar,

não havendo que ser aplicada multa neste momento.

Diante do exposto, julgo procedente em parte a ação, a fim de que

as demandadas, no prazo de 10 (dez) dias, possam comprovar a

entrega dos EPIs (máscaras e álcool gel) individuais a cada um dos

seus empregados, bem como manter em teletrabalho aqueles

empregados sujeitos a comorbidades e as gestantes, lactantes e

idosas, sob pena de aplicação de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil

reais), em favor do sindicato obreiro, que deverá reverter em ações

efetivas para proteção dos trabalhadores, filiados, ou não.

Em relação às luvas, entende o Juízo que é mais prejudicial do que

benéf ico,  mormente como ferramenta propagadora de

contaminação a outros objetos que venham a ser manuseados por

uma superfície que possa estar infestada de microorganismos.

Esclareço que a determinação contida nesta sentença deve ser

observada enquanto durar o estado de emergência nacional

relacionado ao combate ao Coronavírus.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBÊNCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

"Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos

honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco

por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que

resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido

ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da

causa.

§ 1º Os honorários são devidos também nas ações em face da

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo Sindicato de sua categoria.

§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários

de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os

honorários.

§ 4º O beneficiário da justiça gratuita não sofrerá condenação em

honorários de sucumbência, desde que não tenha obtido em juízo,

ainda que em outra lide, créditos capazes de suportar a despesa".

Em face da sucumbência, deve o reclamado pagar honorários

advocatícios ao advogado do autor Dr. Rodrigo Tabosa F. de S.

Cruz Gerab, OAB/RN 8699, no importe de 5% sobre o valor dado à

causa.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta,

DECIDE o Juízo Monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal julgar

a Ação Coletiva 0000155-74.2020.5.21.0007 promovida pelo

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – SINFARNcontra o SINDICATO DO

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, COMERCIO DE

MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA, DROGARIA CANDELARIA

LTDA, EMPREENDIMENTO FARMACEUTICO NOBRE LTDA. –

ME e EMPREENDIMENTOS GLOBO LTDA,declarando

PROCEDENTES EM PARTEos pedidos constantes da peça

vestibular, para determinar que as demandadas, no prazo de 10
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(dez) dias, possam comprovar a entrega dos EPIs (máscaras e

álcool gel) individuais e suficientes a cada um dos seus

empregados, bem como manter em teletrabalho aqueles

empregados sujeitos a comorbidades e as gestantes, lactantes e

idosas, sob pena de aplicação de multa de R$ 15.000,00 (quinze mil

reais), em favor do sindicato obreiro, que deverá reverter em ações

efetivas para proteção dos trabalhadores, filiados, ou não, tudo em

fiel observância à fundamentação supra, a qual passa a integrar o

presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito, nos termos

do pedido.

Ratificam-se os termos da tutela antecipada e que se consideram

cumpridos (ID d6e65cf – págs. 118/122).

A determinação aqui contida deve ser observada enquanto durar o

estado de emergência nacional relacionado ao combate ao

Coronavírus.

Honorários de sucumbência, conforme a fundamentação, devidos

ao advogado do autor Dr. Rodrigo Tabosa F. de S. Cruz Gerab,

OAB/RN 8699, no importe de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco

reais), equivalente a 5% sobre o valor dado à causa.

Custas pelo reclamado no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),

calculados sobre R$ 2.500,00, valor dado à causa.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai devidamente

assinada.

ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000171-28.2020.5.21.0007
AUTOR ALEXSANDRO FERREIRA DE

SOUSA

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RÉU POTIGUAR INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID e4a394c

proferida nos autos.

SENTENÇA

01 - RELATÓRIO:

Vistos, etc.

Instalada a audiência, ausentes as partes.

Procedimento sumaríssimo.

Dispensado o relatório, passou o Juízo a proferir a seguinte

DECISÃO:

02 – FUNDAMENTAÇÃO:

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Requereu a parte autora os benefícios da justiça gratuita com base

no que dispõe as Leis 1060/50 e 7115/83.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

“§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo”.

No caso dos autos, o reclamante preenche os requisitos da lei,

mormente pelo estado declarado na exordial, pelo que se defere a

isenção das despesas processuais.

DO QUADRO DE REVELIA:

A reclamada, apesar de devidamente notificada (ID e112a45 – pág.

40/42), optou por não apresentar sua defesa escrita no prazo legal,

nem mesmo juntar suas razões finais ou apresentar proposta de

conciliação (ID cb14894 – pág. 50). Por se tratar a discussão nestes

autos sobre verbas rescisórias e FGTS, restou desnecessária a

realização de audiência.
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A parte ré não exerceu seu direito de defender-se dos fatos

alegados pelo autor, o que enseja a incidência do disposto no art.

844 da CLT.

Dessa forma, presume-se como verdadeira a tese da existência de

vínculo subordinado entre as partes, a duração do pacto laboral, em

uníssono com a narrativa contida na inicial.

DO PACTO LABORAL:

Alega o reclamante que trabalhou na reclamada de 02.05 a

01.12.2019, como auxiliar de produção, com salário de R$ 1.500,00

(hum mil e quinhentos reais), muito embora na sua CTPS tenha sido

registrado o valor mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Que foi dispensado sem justo motivo.

Dos autos consta o registro do contrato na CTPS do reclamante (ID

f6d827f – pág. 20).

Não há defesa da reclamada.

O fato relativo à remuneração auferida pelo obreiro resta confirmado

pela confissão ficta imposta a demandada em razão do quadro de

revelia.

Tenho como válido o contrato nos seguintes termos:

Admissão: 02.05.2019;

Demissão: 01.12.2019;

Cargo: auxiliar de produção;

Salário: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mensais;

Demissão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Procedente a alteração do registro na CTPS quanto ao salário.

Em caso de inércia da demandada fica desde já autorizada a

Secretaria da Vara a fazê-lo.

DAS VERBAS RESCISÓRIAS:

Considerando que a reclamada foi revel e não há comprovação do

pagamento das verbas rescisórias, julgo procedente o pedido dos

seguintes títulos: aviso prévio (30 dias), férias proporcionais (8/12

avos) mais 1/3, 13º salário proporcional (8/12 avos), FGTS não

depositado e multa fundiária.

Considerando que não há defesa da parte reclamada, é procedente

a multa do art. 467 da CLT.

Uma vez que não há comprovação do pagamento dos títulos

rescisórios, devida a multa do art. 477 da CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

de sucumbência esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

“Art. 791-A - Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.          

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:        

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;          

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.         

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.         

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.         

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção”.

Procedentes honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao

advogado do reclamante - Dra Beatriz de Lemos Romão, OAB/RN

15546 -, no importe de 5% sobre o montante da condenação

atualizado, excluída a previdência.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

Em relação à correção monetária, tendo em vista a recente decisão

liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal

(STF), nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e

59, onde se discute se os valores devidos nas ações trabalhistas

deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),

determino a aplicação do disposto no § 7º, do artigo 879, da CLT,

prevista na Lei 13.467/17, a qual permanece em vigor, ressalvando

a aplicação de índice mais vantajoso em função do que vier a ser

decidido pelo STF em sede meritória.

Sobre o valor corrigido monetariamente (Súmula 200/TST), incidirão

juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação trabalhista e
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aplicados pro rata die, conforme art. 883 da CLT.

DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

Dispõe o mandamento contido no inciso VIII do art. 114 da

Constituição Federal acrescido em decorrência da aprovação da

E.C. nº 45 cujo teor é o seguinte:

"VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas

no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das

sentenças que proferir";

•

Portanto, deverá a reclamada, na qualidade de contribuinte

substituta, ainda ser condenada no recolhimento das contribuições

previdenciárias devidas sobre as parcelas salariais do contrato e ora

reconhecidas no presente julgado, descontada a cota parte do

empregado, desde que integrantes do salário-de-contribuição, sob

pena de execução na forma da Súmula 368 do C. TST.

DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

DEVIDO NA FONTE:

Deverá as partes observar o disposto no art. 28 da Lei nº

10.833/2003 e o Provimento nº 03/2005 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho bem como o conteúdo dos provimentos 02 e

03/2006 do TRT da 21ª Região no que tange e retenção e

recolhimento das parcelas devidas a titulo de Imposto de Renda na

forma da Súmula 368 do C. TST.  

03 – CONCLUSÃO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta,

DECIDE o Juízo monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal-RN,

julgar a Reclamação Trabalhista nº 0000171-28.2020.5.21.0007,

movida por ALEXSANDRO FERREIRA DE SOUSA contra

POTIGUAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

QUÍMICOS LTDA, para julgar PROCEDENTES os pedidos da

exordial, condenando a reclamada a pagar ao reclamante, no prazo

de 48 horas após o trânsito em julgado desta decisão, os seguintes

títulos de aviso prévio (30 dias), férias proporcionais (8/12 avos)

mais 1/3, 13º salário proporcional (8/12 avos), FGTS não depositado

e multa fundiária, além das multas dos arts. 467 e 477 da CLT,

totalizando o valor de R$ 9.077,42 (nove mil, setenta e sete reais

e quarenta e dois centavos), conforme planilha anexa que passa a

fazer parte deste julgado. Tudo conforme fundamentação que passa

a fazer parte desta conclusão como se nela estivesse escrita, nos

termos do pedido.

Procedente ainda a retificação na CTPS.

Defiro ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita.

Nos termos do art. 114, inciso VIII da Constituição Federal, com a

redação imposta pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004,

deverá a parte acionada comprovar, também no prazo de 48

(quarenta e oito) horas a contar do trânsito em julgado desta

sentença, o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas

em face da presente condenação, totalizando o valor de R$ 319,57

(trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), já

deduzida a parcela contributiva do empregado. Importando ressaltar

que o recolhimento deverá ser efetuado e comprovada sua

informação por meio da GFIP/SEFIP (Guia de Recolhimento do

FGTS e Informação à Previdência Social), nos termos do artigo 225

do Decreto 3.048/1999, e ainda a Lei 8.212/91, com suas alterações

posteriores, independentemente do recolhimento pelo GRPS. Em

caso de inércia, executem-se, nestes próprios autos, as

contribuições previdenciárias devidas, observando-se, quando à

atualização monetária e demais acréscimos, o disposto na

legislação previdenciária.

Honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao advogado

do reclamante - Dra Beatriz de Lemos Romão, OAB/RN 15546 -, no

importe de R$ 453,87 (quatrocentos e cinquenta e três reais e

oitenta e sete centavos), equivalente a 5% sobre o montante da

condenação atualizado, excluída a previdência.

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 197,02 (cento e noventa e

sete reais e dois centavos), equivalente a 2% sobre o valor total

da condenação.

Observem-se os ditames da Lei n. 10.833/2003 e regulamento da

Corregedoria Regional do Trabalho (Provimento TRT CR n.

02/2006), no que se refere ao imposto de renda retido na fonte.

Não havendo pagamento espontâneo no prazo acima assinado fica

desde já autorizado o bloqueio on line limitado ao valor da

execução.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

E para constar, foi lavrada a presente ata que vai devidamente

assinada.

ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000231-98.2020.5.21.0007
AUTOR EDNALDO DOS ANJOS SABINO

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU SOB MEDIDA ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA - ME

ADVOGADO MARIA DENIZA DUARTE DE
ALMEIDA(OAB: 16652/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOB MEDIDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2321a24

proferida nos autos.

SENTENÇA

01 - RELATÓRIO:

Vistos, etc.

Instalada a audiência, ausentes as partes.

Procedimento sumaríssimo.

Dispensado o relatório, passou o Juízo a proferir a seguinte

DECISÃO:

02 – FUNDAMENTAÇÃO:

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Requereu a parte autora os benefícios da justiça gratuita com base

no que dispõe as Leis 1060/50 e 7115/83.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

“§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo”.

No caso dos autos, o reclamante preenche os requisitos da lei,

mormente pelo estado declarado na exordial, pelo que se defere a

isenção das despesas processuais.

DO PACTO LABORAL:

Alega o reclamante que foi admitido em 01.08.2017, como servente,

com última remuneração de R$ 1.020,41 (um mil e vinte reais e

quarenta e um centavos). Que recebeu o aviso prévio em

20.12.2019, com a baixa na CTPS em 31.12.2019. Requer que seja

procedida a retificação na CTPS quanto à projeção do aviso prévio,

fazendo constar o dia 25.01.2020 como data de demissão.

Dos autos consta a anotação do contrato na CTPS do reclamante

(ID a117b9d – pág. 23).

A reclamada afirma que o aviso prévio foi dado em 25.11.2019,

sendo observados os 36 dias, razão pela qual a data final é aquela

que consta de seu documento profissional.

Dos autos consta o documento onde a reclamada pré-avisa o

reclamante de sua saída (ID 78b8b92 – pag. 78). Ocorre que no

referido documento a data constante é a de 04.10.2019, portanto,

nem a que diz o reclamante, muito menos a que diz a reclamada.

Na verdade, o reclamante, em sua réplica, admite ter assinado o

documento, mas sustenta que a data foi colocada pelo preposto em

data posterior. Ora, o autor não é pessoa iletrada e que não sabia o

que estava assinando. Se ao assinar o documento este não tinha

data definida, caberia a ele ter feito a devida referência.

Não cuidou o autor de garantir provas de que o aviso se deu em

data diferente, razão pela qual é improcedente o pedido de

retificação do documento profissional para incluir projeção do aviso

prévio.

Assim, tenho como válido o contrato nos seguintes termos:

Admissão: 01.08.2017;

Saída: 31.12.2019;

Cargo: Servente;

Salário: R$ 1.020,41 (um mil e vinte reais e quarenta e um

centavos), por mês;

Demissão sem justa causa pelo empregador.

DAS VERBAS RESCISÓRIAS:

O reclamante diz que ao se desligar da empresa teve apenas parte

das verbas rescisórias pagas, haja vista que não lhe foi entregue o

TRCT e houve o pagamento aleatório de R$ 1.505,28 (um mil,

quinhentos e cinco reais e vinte e oito centavos) depositados em

sua conta bancária.

A reclamada contesta alegando que todas as verbas rescisórias

objeto da reclamação foram quitadas. Trouxe aos autos o Termo de

Rescisão de Contrato de Trabalho.

De plano, não há que se considerar o TRCT juntado pela parte ré,

pois devidamente impugnado pelo autor, eis que apócrifo. Todavia,

há nos autos comprovantes de pagamento da quantia de R$

1.505,28, a qual reconhece o autor como recebida, devendo tal

importância ser deduzido dos seus haveres.

Não há, nos autos, comprovação de que o salár io de

dezembro/2019 tenha sido pago, razão pela qual é procedente o

saldo de salário de dezembro/2019 (20 dias).

No que tange ao aviso prévio, o tópico anterior já abordou a questão

reconhecendo que foi trabalhado pelo reclamante. Improcedente.
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O reclamante aduz não ter recebido o 13º salário dos anos de 2019

e 2020. A reclamada diz que foram pagos conforme recibos

anexados aos autos.

Na verdade, do ID 8f76a61 (págs. 58/60), constam depósitos

indiscriminados nos valores de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais),

R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) e R$ 939,00

(novecentos e trinta e nove reais), feitos nos dias 10.01.2020,

03.12.2019 e 06.11.2019, sem que indiquem, exatamente, tratar-se

de quitação destes títulos.

Assim, uma vez não comprovado o pagamento específico do título,

é procedente o 13º salário do ano de 2019, de forma integral,

devendo ser abatido o valor já recebido pelo autor, conforme ele

mesmo reconhece.

Improcedente o pagamento de 13º salário proporcional/2020. 

Em relação às férias 2018/2019, alega que só recebeu após

retornar do gozo, pelo que requer o pagamento da dobra. Alega que

também não recebeu as férias proporcionais nem o terço

constitucional de 2019/2020.

A reclamada alega que o valor das férias 2018/2019 foi pago,

apresentando o recibo de ID 17408f5 – pág. 61.

De fato, as férias mais 1/3 do período 2018/2019 foram quitadas, eis

que o recibo consta a assinatura do reclamante e o depósito

equivalente foi realizado na conta do autor (ID 17408f5 – pág. 62).

Improcedentes, pois.

Porém, não há resquício de pagamento das férias proporcionais

2019/2020 mais o terço constitucional. Assim, devidas as férias

proporcionais de 5/12 (cinco doze avos) mais o terço. 

Quanto ao FGTS e o seguro desemprego, alega que não recebeu a

chave de conectividade para saque do FGTS e as guias do

comunicado de dispensa para habilitação ao seguro-desemprego.

Que tem R$ 1.097,16 (um mil e noventa e sete reais e dezesseis

centavos) em sua conta vinculada do FGTS, embora esse valor não

seja o que realmente tem direito. Requer o pagamento dos

depósitos faltantes, mais a multa fundiária, a liberação do que

consta na conta vinculada e do seguro desemprego.

A reclamada contesta sem apresentar maiores provas da quitação

dos títulos perseguidos.

A guisa de ausência de elementos a considerar quitadas as

competências do FGTS do autor, tenho como procedentes os

pedidos de pagamento dos depósitos não realizados e mais os 40%

decorrentes da dispensa imotivada.  

No tocante aos depósitos existentes, é procedente a liberação e

deve o reclamante, independentemente do trânsito em julgado,

informar os dados bancários e telefone de contato para que a

Secretaria da Vara do Trabalho possa encaminhar a Caixa

Econômica Federal, a fim de que proceda a liberação do crédito

constante do extrato analítico de ID f02caa3 – págs. 24/25,

acrescidos dos juros a que fizer jus, considerando que as Varas do

Trabalho ainda não estão funcionando presencialmente para o

público externo.

Quanto ao seguro-desemprego, este já foi liberado conforme

decisão em tutela antecipada (ID f1df6a1 – págs. 92/93), ratificada

neste instante.

Considerando que a reclamada apresentou sua contestação aos

termos do pedido, improcedente a multa do art. 467 da CLT.

Por outro lado, não sendo considerado quitadas as verbas

rescisórias, é procedente a multa do art. 477 da CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBENCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

de sucumbência esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

“Art. 791-A - Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.          

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:        

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;          

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.         

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.         

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.         

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção”.
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Procedentes honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao

advogado do reclamante - Dr Denis Araujo de Oliveira, OAB/RN

13322 -, no importe de 5% sobre o montante da condenação

atualizado, excluída a previdência.

Em face da sucumbência são devidos pelo reclamante em favor da

advogada do reclamado - Dra Maria Deniza Duarte de Almeida,

OAB/RN 16652 -, honorários no percentual de 5%, sobre os títulos

indeferidos. O valor deve ser retido quando da disponibilização do

crédito do autor reconhecido nesta sentença.

Considerando que o trabalho desenvolvido pelos advogados

merece remuneração equivalente, é forçoso considerar que as

bases e critérios de apuração devem guardar sintonia no intuito de

evitar mensuração dissonante com a equidade.

Portanto, esclareço que o procedimento adotado para a apuração

dos valores sucumbenciais se dará pela incidência percentual

aplicada sobre o titulo postulado, deferida ou não, ou seja, ao

causídico do reclamante caberá o valor percentual sobre os títulos a

que a reclamação teve sucesso, enquanto ao advogado do

reclamado/litisconsorte o índice prevalecerá sobre aquelas verbas

que foram indeferidas. Os cálculos dos títulos deverão observar o

mesmo critério, seja ele procedente, ou não.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

Em relação à correção monetária, tendo em vista a recente decisão

liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal

(STF), nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e

59, onde se discute se os valores devidos nas ações trabalhistas

deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),

determino a aplicação do disposto no § 7º, do artigo 879, da CLT,

prevista na Lei 13.467/17, a qual permanece em vigor, ressalvando

a aplicação de índice mais vantajoso em função do que vier a ser

decidido pelo STF em sede meritória.

Sobre o valor corrigido monetariamente (Súmula 200/TST), incidirão

juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação trabalhista e

aplicados pro rata die, conforme art. 883 da CLT.

DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

Dispõe o mandamento contido no inciso VIII do art. 114 da

Constituição Federal acrescido em decorrência da aprovação da

E.C. nº 45 cujo teor é o seguinte:

"VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no

art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das

sentenças que proferir";

Portanto, deverá a reclamada, na qualidade de contribuinte

substituta, ainda ser condenada no recolhimento das contribuições

previdenciárias devidas sobre as parcelas salariais do contrato e ora

reconhecidas no presente julgado, descontada a cota parte do

empregado, desde que integrantes do salário-de-contribuição, sob

pena de execução na forma da Súmula 368 do C. TST.

DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

DEVIDO NA FONTE:

Deverá as partes observar o disposto no art. 28 da Lei nº

10.833/2003 e o Provimento nº 03/2005 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho bem como o conteúdo dos provimentos 02 e

03/2006 do TRT da 21ª Região no que tange e retenção e

recolhimento das parcelas devidas a titulo de Imposto de Renda na

forma da Súmula 368 do C. TST.  

03 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta,

DECIDE o Juízo Monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal julgar

a Reclamação Trabalhista nº 0000231-98.2020.5.21.0007

promovida por EDNALDO DOS ANJOS SABINO contra SOB

MEDIDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA – ME, declarando

PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, condenando a reclamada

a pagar ao reclamante, no prazo de 48 horas após a sentença os

títulos de: saldo de salário de dezembro/2019 (20 dias), 13º salários

integrais de 2019, férias proporcionais 2019/2020 (5/12 avos) mais

1/3, FGTS não depositado mais 40% e multa do art. 477 da CLT,

autorizada a compensação do que foi pago, no importe de R$

2.658,35 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e

cinco centavos), tudo na forma dafundamentação supra e

planilhas de cálculos em anexo, que passam a fazer parte desta

conclusão como se nela estivessem escritas, nos termos do pedido.

Ratificam-se os termos da tutela antecipada em relação ao seguro

desemprego.

Quanto ao FGTS constante de sua conta vinculada, observe-se

o comando constante da fundamentação para que os valores

possam ser creditados em conta de titularidade do autor.

Defiro ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita.

Nos termos do art. 114, inciso VIII da Constituição Federal, com a

redação imposta pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004,

deverá a parte acionada comprovar, também no prazo de 48

(quarenta e oito) horas a contar do trânsito em julgado desta

sentença, o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas

em face da presente condenação, totalizando o valor de R$ 542,66

(quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis
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centavos), já deduzida a parcela contributiva do empregado.

Importando ressaltar que o recolhimento deverá ser efetuado e

comprovada sua informação por meio da GFIP/SEFIP (Guia de

Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social), nos

termos do artigo 225 do Decreto 3.048/1999, e ainda a Lei 8.212/91,

com suas alterações posteriores, independentemente do

recolhimento pelo GRPS. Em caso de inércia, executem-se, nestes

próprios autos, as contribuições previdenciárias devidas,

observando-se, quando à atualização monetária e demais

acréscimos, o disposto na legislação previdenciária.

Honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao advogado

do reclamante - Dr Denis Araujo de Oliveira, OAB/RN 13322 -, no

importe de R$ 132,92 (cento e trinta e dois reais e noventa e dois

centavos), equivalente a 5% sobre o montante da condenação

atualizado, excluída a previdência.

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 66,68 (sessenta e seis

reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 2% sobre o valor

total da condenação.

Em face da sucumbência recíproca são devidos pelo reclamante em

favor da advogada do reclamado - Dra Maria Deniza Duarte de

Almeida, OAB/RN 16652 -, honorários no valor de R$ 133,33 (cento

e trinta e três reais e trinta e três centavos), correspondente ao

percentual de 5%, sobre os títulos indeferidos. O valor deve ser

retido quando da disponibilização do crédito do autor reconhecido

nesta sentença.

Observem-se os ditames da Lei n. 10.833/2003 e regulamento da

Corregedoria Regional do Trabalho (Provimento TRT CR n.

02/2006), no que se refere ao imposto de renda retido na fonte.

Não havendo pagamento espontâneo no prazo acima assinado fica

desde já autorizado o bloqueio on line limitado ao valor da

execução.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

E para constar, foi lavrada a presente ata que vai devidamente

assinada.

ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000231-98.2020.5.21.0007
AUTOR EDNALDO DOS ANJOS SABINO

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU SOB MEDIDA ENGENHARIA E
CONSTRUCAO LTDA - ME

ADVOGADO MARIA DENIZA DUARTE DE
ALMEIDA(OAB: 16652/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDNALDO DOS ANJOS SABINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2321a24

proferida nos autos.

SENTENÇA

01 - RELATÓRIO:

Vistos, etc.

Instalada a audiência, ausentes as partes.

Procedimento sumaríssimo.

Dispensado o relatório, passou o Juízo a proferir a seguinte

DECISÃO:

02 – FUNDAMENTAÇÃO:

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Requereu a parte autora os benefícios da justiça gratuita com base

no que dispõe as Leis 1060/50 e 7115/83.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

“§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo”.

No caso dos autos, o reclamante preenche os requisitos da lei,

mormente pelo estado declarado na exordial, pelo que se defere a

isenção das despesas processuais.

DO PACTO LABORAL:

Alega o reclamante que foi admitido em 01.08.2017, como servente,

com última remuneração de R$ 1.020,41 (um mil e vinte reais e

quarenta e um centavos). Que recebeu o aviso prévio em
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20.12.2019, com a baixa na CTPS em 31.12.2019. Requer que seja

procedida a retificação na CTPS quanto à projeção do aviso prévio,

fazendo constar o dia 25.01.2020 como data de demissão.

Dos autos consta a anotação do contrato na CTPS do reclamante

(ID a117b9d – pág. 23).

A reclamada afirma que o aviso prévio foi dado em 25.11.2019,

sendo observados os 36 dias, razão pela qual a data final é aquela

que consta de seu documento profissional.

Dos autos consta o documento onde a reclamada pré-avisa o

reclamante de sua saída (ID 78b8b92 – pag. 78). Ocorre que no

referido documento a data constante é a de 04.10.2019, portanto,

nem a que diz o reclamante, muito menos a que diz a reclamada.

Na verdade, o reclamante, em sua réplica, admite ter assinado o

documento, mas sustenta que a data foi colocada pelo preposto em

data posterior. Ora, o autor não é pessoa iletrada e que não sabia o

que estava assinando. Se ao assinar o documento este não tinha

data definida, caberia a ele ter feito a devida referência.

Não cuidou o autor de garantir provas de que o aviso se deu em

data diferente, razão pela qual é improcedente o pedido de

retificação do documento profissional para incluir projeção do aviso

prévio.

Assim, tenho como válido o contrato nos seguintes termos:

Admissão: 01.08.2017;

Saída: 31.12.2019;

Cargo: Servente;

Salário: R$ 1.020,41 (um mil e vinte reais e quarenta e um

centavos), por mês;

Demissão sem justa causa pelo empregador.

DAS VERBAS RESCISÓRIAS:

O reclamante diz que ao se desligar da empresa teve apenas parte

das verbas rescisórias pagas, haja vista que não lhe foi entregue o

TRCT e houve o pagamento aleatório de R$ 1.505,28 (um mil,

quinhentos e cinco reais e vinte e oito centavos) depositados em

sua conta bancária.

A reclamada contesta alegando que todas as verbas rescisórias

objeto da reclamação foram quitadas. Trouxe aos autos o Termo de

Rescisão de Contrato de Trabalho.

De plano, não há que se considerar o TRCT juntado pela parte ré,

pois devidamente impugnado pelo autor, eis que apócrifo. Todavia,

há nos autos comprovantes de pagamento da quantia de R$

1.505,28, a qual reconhece o autor como recebida, devendo tal

importância ser deduzido dos seus haveres.

Não há, nos autos, comprovação de que o salár io de

dezembro/2019 tenha sido pago, razão pela qual é procedente o

saldo de salário de dezembro/2019 (20 dias).

No que tange ao aviso prévio, o tópico anterior já abordou a questão

reconhecendo que foi trabalhado pelo reclamante. Improcedente.

O reclamante aduz não ter recebido o 13º salário dos anos de 2019

e 2020. A reclamada diz que foram pagos conforme recibos

anexados aos autos.

Na verdade, do ID 8f76a61 (págs. 58/60), constam depósitos

indiscriminados nos valores de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais),

R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais) e R$ 939,00

(novecentos e trinta e nove reais), feitos nos dias 10.01.2020,

03.12.2019 e 06.11.2019, sem que indiquem, exatamente, tratar-se

de quitação destes títulos.

Assim, uma vez não comprovado o pagamento específico do título,

é procedente o 13º salário do ano de 2019, de forma integral,

devendo ser abatido o valor já recebido pelo autor, conforme ele

mesmo reconhece.

Improcedente o pagamento de 13º salário proporcional/2020. 

Em relação às férias 2018/2019, alega que só recebeu após

retornar do gozo, pelo que requer o pagamento da dobra. Alega que

também não recebeu as férias proporcionais nem o terço

constitucional de 2019/2020.

A reclamada alega que o valor das férias 2018/2019 foi pago,

apresentando o recibo de ID 17408f5 – pág. 61.

De fato, as férias mais 1/3 do período 2018/2019 foram quitadas, eis

que o recibo consta a assinatura do reclamante e o depósito

equivalente foi realizado na conta do autor (ID 17408f5 – pág. 62).

Improcedentes, pois.

Porém, não há resquício de pagamento das férias proporcionais

2019/2020 mais o terço constitucional. Assim, devidas as férias

proporcionais de 5/12 (cinco doze avos) mais o terço. 

Quanto ao FGTS e o seguro desemprego, alega que não recebeu a

chave de conectividade para saque do FGTS e as guias do

comunicado de dispensa para habilitação ao seguro-desemprego.

Que tem R$ 1.097,16 (um mil e noventa e sete reais e dezesseis

centavos) em sua conta vinculada do FGTS, embora esse valor não

seja o que realmente tem direito. Requer o pagamento dos

depósitos faltantes, mais a multa fundiária, a liberação do que

consta na conta vinculada e do seguro desemprego.

A reclamada contesta sem apresentar maiores provas da quitação

dos títulos perseguidos.

A guisa de ausência de elementos a considerar quitadas as

competências do FGTS do autor, tenho como procedentes os

pedidos de pagamento dos depósitos não realizados e mais os 40%

decorrentes da dispensa imotivada.  

No tocante aos depósitos existentes, é procedente a liberação e

deve o reclamante, independentemente do trânsito em julgado,

informar os dados bancários e telefone de contato para que a
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Secretaria da Vara do Trabalho possa encaminhar a Caixa

Econômica Federal, a fim de que proceda a liberação do crédito

constante do extrato analítico de ID f02caa3 – págs. 24/25,

acrescidos dos juros a que fizer jus, considerando que as Varas do

Trabalho ainda não estão funcionando presencialmente para o

público externo.

Quanto ao seguro-desemprego, este já foi liberado conforme

decisão em tutela antecipada (ID f1df6a1 – págs. 92/93), ratificada

neste instante.

Considerando que a reclamada apresentou sua contestação aos

termos do pedido, improcedente a multa do art. 467 da CLT.

Por outro lado, não sendo considerado quitadas as verbas

rescisórias, é procedente a multa do art. 477 da CLT.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - SUCUMBENCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

de sucumbência esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

“Art. 791-A - Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.          

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:        

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;          

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.         

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.         

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.         

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção”.

Procedentes honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao

advogado do reclamante - Dr Denis Araujo de Oliveira, OAB/RN

13322 -, no importe de 5% sobre o montante da condenação

atualizado, excluída a previdência.

Em face da sucumbência são devidos pelo reclamante em favor da

advogada do reclamado - Dra Maria Deniza Duarte de Almeida,

OAB/RN 16652 -, honorários no percentual de 5%, sobre os títulos

indeferidos. O valor deve ser retido quando da disponibilização do

crédito do autor reconhecido nesta sentença.

Considerando que o trabalho desenvolvido pelos advogados

merece remuneração equivalente, é forçoso considerar que as

bases e critérios de apuração devem guardar sintonia no intuito de

evitar mensuração dissonante com a equidade.

Portanto, esclareço que o procedimento adotado para a apuração

dos valores sucumbenciais se dará pela incidência percentual

aplicada sobre o titulo postulado, deferida ou não, ou seja, ao

causídico do reclamante caberá o valor percentual sobre os títulos a

que a reclamação teve sucesso, enquanto ao advogado do

reclamado/litisconsorte o índice prevalecerá sobre aquelas verbas

que foram indeferidas. Os cálculos dos títulos deverão observar o

mesmo critério, seja ele procedente, ou não.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

Em relação à correção monetária, tendo em vista a recente decisão

liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal

(STF), nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e

59, onde se discute se os valores devidos nas ações trabalhistas

deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),

determino a aplicação do disposto no § 7º, do artigo 879, da CLT,

prevista na Lei 13.467/17, a qual permanece em vigor, ressalvando

a aplicação de índice mais vantajoso em função do que vier a ser

decidido pelo STF em sede meritória.

Sobre o valor corrigido monetariamente (Súmula 200/TST), incidirão

juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação trabalhista e

aplicados pro rata die, conforme art. 883 da CLT.

DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

Dispõe o mandamento contido no inciso VIII do art. 114 da

Constituição Federal acrescido em decorrência da aprovação da

E.C. nº 45 cujo teor é o seguinte:

"VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no

art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das
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sentenças que proferir";

Portanto, deverá a reclamada, na qualidade de contribuinte

substituta, ainda ser condenada no recolhimento das contribuições

previdenciárias devidas sobre as parcelas salariais do contrato e ora

reconhecidas no presente julgado, descontada a cota parte do

empregado, desde que integrantes do salário-de-contribuição, sob

pena de execução na forma da Súmula 368 do C. TST.

DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

DEVIDO NA FONTE:

Deverá as partes observar o disposto no art. 28 da Lei nº

10.833/2003 e o Provimento nº 03/2005 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho bem como o conteúdo dos provimentos 02 e

03/2006 do TRT da 21ª Região no que tange e retenção e

recolhimento das parcelas devidas a titulo de Imposto de Renda na

forma da Súmula 368 do C. TST.  

03 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta,

DECIDE o Juízo Monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal julgar

a Reclamação Trabalhista nº 0000231-98.2020.5.21.0007

promovida por EDNALDO DOS ANJOS SABINO contra SOB

MEDIDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA – ME, declarando

PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, condenando a reclamada

a pagar ao reclamante, no prazo de 48 horas após a sentença os

títulos de: saldo de salário de dezembro/2019 (20 dias), 13º salários

integrais de 2019, férias proporcionais 2019/2020 (5/12 avos) mais

1/3, FGTS não depositado mais 40% e multa do art. 477 da CLT,

autorizada a compensação do que foi pago, no importe de R$

2.658,35 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e

cinco centavos), tudo na forma dafundamentação supra e

planilhas de cálculos em anexo, que passam a fazer parte desta

conclusão como se nela estivessem escritas, nos termos do pedido.

Ratificam-se os termos da tutela antecipada em relação ao seguro

desemprego.

Quanto ao FGTS constante de sua conta vinculada, observe-se

o comando constante da fundamentação para que os valores

possam ser creditados em conta de titularidade do autor.

Defiro ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita.

Nos termos do art. 114, inciso VIII da Constituição Federal, com a

redação imposta pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004,

deverá a parte acionada comprovar, também no prazo de 48

(quarenta e oito) horas a contar do trânsito em julgado desta

sentença, o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas

em face da presente condenação, totalizando o valor de R$ 542,66

(quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis

centavos), já deduzida a parcela contributiva do empregado.

Importando ressaltar que o recolhimento deverá ser efetuado e

comprovada sua informação por meio da GFIP/SEFIP (Guia de

Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social), nos

termos do artigo 225 do Decreto 3.048/1999, e ainda a Lei 8.212/91,

com suas alterações posteriores, independentemente do

recolhimento pelo GRPS. Em caso de inércia, executem-se, nestes

próprios autos, as contribuições previdenciárias devidas,

observando-se, quando à atualização monetária e demais

acréscimos, o disposto na legislação previdenciária.

Honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao advogado

do reclamante - Dr Denis Araujo de Oliveira, OAB/RN 13322 -, no

importe de R$ 132,92 (cento e trinta e dois reais e noventa e dois

centavos), equivalente a 5% sobre o montante da condenação

atualizado, excluída a previdência.

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 66,68 (sessenta e seis

reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 2% sobre o valor

total da condenação.

Em face da sucumbência recíproca são devidos pelo reclamante em

favor da advogada do reclamado - Dra Maria Deniza Duarte de

Almeida, OAB/RN 16652 -, honorários no valor de R$ 133,33 (cento

e trinta e três reais e trinta e três centavos), correspondente ao

percentual de 5%, sobre os títulos indeferidos. O valor deve ser

retido quando da disponibilização do crédito do autor reconhecido

nesta sentença.

Observem-se os ditames da Lei n. 10.833/2003 e regulamento da

Corregedoria Regional do Trabalho (Provimento TRT CR n.

02/2006), no que se refere ao imposto de renda retido na fonte.

Não havendo pagamento espontâneo no prazo acima assinado fica

desde já autorizado o bloqueio on line limitado ao valor da

execução.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

E para constar, foi lavrada a presente ata que vai devidamente

assinada.

ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000021-47.2020.5.21.0007
AUTOR MARIA HELENA SILVA ALEXANDRE

ADVOGADO CARLOS GUEDES PINHEIRO(OAB:
11297/RN)

ADVOGADO JESSICA MAYARA DA SILVA(OAB:
16690/RN)
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RÉU ESSENCIA COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO LUCIANO NOBRE DE HOLANDA
MAFALDO(OAB: 3700/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ESSENCIA COMERCIAL LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID a5d8dba

proferida nos autos.

SENTENÇA

01 - RELATÓRIO:

Vistos, etc.

Instalada a audiência, ausentes as partes.

Procedimento sumaríssimo.

Dispensado o relatório, passou o Juízo a proferir a seguinte

DECISÃO:

02 – FUNDAMENTAÇÃO:

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Requereu a parte autora os benefícios da justiça gratuita com base

no que dispõe as Leis 1060/50 e 7115/83.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

“§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo”.

No caso dos autos, a reclamante preenche os requisitos da lei,

mormente pelo estado declarado na exordial, pelo que se defere a

isenção das despesas processuais.

DA PRESCRIÇÃO BIENAL:

Em sua defesa a reclamada sustenta a aplicação da prescrição

bienal.

A reclamante manteve com a reclamada dois contratos de trabalho

sucessivos e consecutivos que para os fins legais, dada a

continuidade, deve ser considerado um único contrato o qual teve

fim em data de 10/04/2019.

Assim, teria a obreira até a data de 10/04/2021 para ajuizar sua

reclamatória.

Uma vez que a reclamação foi ajuizada em 23.01.2020, estariam

atingidos pela prescrição os títulos anteriores 23.01.2015, ocorre

que a reclamante iniciou seu labor em 01.10.2015. Assim, não há

que se falar em prescrição bienal e nem em prescrição quinquenal,

nos termos do art. 7º, XXIX, da CF.

DO PACTO LABORAL:

A reclamante alega que trabalhou de 01.10.2015 como operadora

de caixa. Que foi demitida em 06.01.2018, sendo recontratada em

07.01.2018 e demitida outra vez em 10.04.2019. Que esses

movimentos foram registrados em sua CTPS.

Dos autos consta o registro dos contratos em sua CTPS (ID

90e3459 – pág. 16 e 21).

Não houve contestação da reclamada quanto a tais informações.

Não há solução de continuidade entre um contrato e outro, uma vez

que a dispensa se deu em um dia e a nova contratação no dia

seguinte.

Tenho como válido o contrato único entre as partes nos seguintes

termos:

Admissão: 01.10.2015;

Saída: 10.04.2019 (com projeção do aviso prévio);

Cargo: operadora de caixa;

Salário: R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais), por mês (conforme

TRCT – ID 9aae93a, pág. 265);

Demissão sem justa causa, pelo empregador.

DA JORNADA DE TRABALHO E INTERVALO INTRAJORNADA

Alega a reclamante que sempre houve labor em jornada

extraordinária sem o correto pagamento correspondente nem a

compensação, e que deveriam ser pagas com 60% (sessenta por

cento), conforme a convenção coletiva da categoria. Disse, ainda,

que geralmente não era observada a integralidade do intervalo de

01 (uma) hora entre os turnos.

A reclamada nega a existência de horário extraordinário, e quando

isso ocorreu às folhas de ponto e os contracheques apontam o

pagamento com 60% e 100%. Sendo improcedentes as horas

extras, também o são os reflexos. Que o intervalo intrajornada da
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reclamante encontra-se legalmente previsto no art. 71 da CLT e era

concedido diariamente, pelo que rechaça o pedido. A reclamada

trouxe aos autos as folhas de ponto e os contracheques.

A reclamante apresentou sua impugnação aos termos da defesa (ID

15e47d9 – págs. 289/ 294).

A reclamada apresentou cartões de ponto de págs. 212/231, sem

constar a assinatura da reclamante. A partir da pág. 232/234

contém anotação manual relativos aos meses de abril, maio e

agosto/2018. Os contracheques juntados pela reclamada também

estão apócrifos.

O ônus da prova a f im de dir imir a questão das horas

extraordinárias alegadas é da reclamada, nos termos da Súmula nº

338 do C. TST.

Assim, considerando os elementos probantes constantes dos autos,

notadamente à falta de cartões de ponto eis que considerados

apócrifos, tenho como procedentes o número de horas extras

apontados na exordial - 410 (quatrocentos e dez) – horas extras não

remuneradas e não compensadas ao longo do contrato, mais

reflexos.

No tocante ao intervalo intrajornada, considerando que a jornada

regular de trabalho da reclamante era de 08 (oito) horas diárias e

nos dias em que houve excesso não foi concedido o intervalo

intrajornada de 01 (um) hora, defiro o pedido, à exceção dos meses

de abril, maio e agosto/2018, uma vez que os espelhos manuais

desses meses constam a existência do referido descanso.

Sobre estas horas deferidas não seguem os reflexos postulados.

DOBRA DOS DESCANSOS SEMANAIS REMUNERADOS:

Diz a parte autora que chegou a trabalhar aos domingos. Requer a

condenação da reclamada ao pagamento do descanso semanal em

dobro,  em face dos domingos t rabalhados,  sem fo lga

compensatór ia.

A reclamada aduz que a reclamante tinha no mínimo 06 (seis)

folgas mensais, sendo que a maioria delas coincidia com o dia de

domingo. Que quando trabalhava nesses dias recebia o pagamento

do dia trabalhado a base de 100% (cem por cento), conforme

constam os contracheques. 

Não há comprovação de que a reclamante tenha trabalhado aos

domingos e não tenha recebido o salário dobrado conforme reza a

legislação própria ou mesmo não tenha gozado a devida folga

compensatória.

A tese da defesa não teve réplica, especificamente quanto a este

pedido.

É improcedente o pedido de pagamento dobrado por trabalho nos

domingos ou feriados.

DO FORNECIMENTO DE LANCHE

O reclamante sustenta que, conforme as CCTs trazidas a cotejo é

devido o fornecimento gratuito de lanche ao empregado que estiver

em regime de trabalho extraordinário, desde que a prorrogação seja

superior a 01 (uma) hora. 

Diz a reclamada que a reclamante laborava em jornada regular, e

quando da realização de labor extraordinário tais lanches

efetivamente eram concedidos às empregadas que estivessem em

tal labor, sem custo.

A cláusula 58ª da CCT dispõe que:

“CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA FORNECIMENTO DE

LANCHE

As empresas fornecerão lanche gratuitamente a seus emprega dos,

quando estes estiverem em regime de trabalho extraordinário,

desde que a prorrogação seja superior a uma hora”.

O que se observa é que a Convenção Coletiva estabelece a

obrigatoriedade de fornecimento de lanche apenas em caso de

prorrogação de jornada superior a uma hora.

No caso dos autos, foi reconhecida a existência de jornada

extraordinária, assim como a não observância ao intervalo

intrajornada, à exceção de uns poucos meses.

A defesa da reclamada se reveste de pura retórica, sem comprovar,

efetivamente, o fornecimento de lanches nos casos em que foi

necessário.

É procedente, pois, a indenização pelo não fornecimento de lanche

nos dias em que houve sobrelabor superior a uma hora, conforme

controles de ponto e ausentes estes, considere-se a frequência de

03 (três) vezes por semana. Fixo a indenização em R$ 8,00 (oito

reais) por casa lanche.

DO AUXILIO CRECHE

Aduz a reclamante que é devido auxil io creche para as

trabalhadoras abrangidas pela convenção coletiva que exerçam

suas atividades em shoppings centers a contar do retorno da

trabalhadora ao trabalho até o sexto mês de vida da criança.

A reclamada contesta afirmando que a reclamante não comprovou

fazer jus a esse benefício.

No entanto, da leitura dos autos observa-se que a própria

reclamada juntou documento onde se comprova que a reclamante é

mãe de uma criança nascida em 10.09.2018 (ID 34dcd1 – págs.

207/208).

A cláusula 25ª da CCT 2018/2019, com validade entre 01.04.2018 a

31.03.2019, estabelece que:
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“CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AUXÍLIO CRECHE

Será concedido auxílio creche para as trabalhadoras abrangidas

pela presente Convenção Coletiva de Trabalho que exerçam suas

atividades em shopping center, no valor de R$ 150,00 (cento e

cinquenta reais), a contar do retorno da mãe da licença

maternidade, até o sexto mês de vida da criança.

Parágrafo Único: O auxílio creche será suspenso durante o período

de férias da trabalhadora e transferido para o mês imediatamente

seguinte ao seu retorno”.

Considerando que a reclamante pleiteia o pagamento do

equivalente a 02 (dois meses de auxílio. É procedente o pedido,

ante a não comprovação do pagamento de tal título definido em

instrumento normativo. 

DA MULTA CONVENCIONAL:

Requer a reclamante a aplicação da multa constante das Cláusulas

88 da CCT 2018/2019, correspondente as cláusulas 79 da CCT

2014/2015 e 2015/2016 e 72 das CCTs 2016/2017 e 2017/2018).

A CCT 2018/2019 é composta de 81 (oitenta e uma) cláusulas,

portanto, inexiste a clausula penal indicada pela reclamante no

pedido . Esclareço que a clausula 72 das CCTs 2016/2017 e

2017/2018 fala sobre “férias para casamento”

Já as CCTs 2014/2015 e 2015/2016 dispõem sobre penalidade pelo

não cumprimento de cláusula convencional.

No caso dos autos, é procedente tão somente o pagamento da

multa prevista na cláusula 2015/2016, o qual deve incidir sobre o

piso salarial da época.

É procedente em o pedido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBENCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

de sucumbência esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

“Art. 791-A - Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.          

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:        

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;          

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.         

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.         

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.         

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção”.

Procedentes honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao

advogado do reclamante - Dr Carlos Guedes Pinheiro, OAB/RN

11297 -, no importe de 5% sobre o montante da condenação

atualizado, excluída a previdência.

Em face da sucumbência são devidos pelo reclamante em favor do

advogado dos reclamados - Dr Edivaldo Engrácio da Silva, OAB/RN

6445-B -, honorários no percentual de 5%, sobre os títulos

indeferidos. O valor deve ser retido quando da disponibilização do

crédito do autor reconhecido nesta sentença.

Considerando que o trabalho desenvolvido pelos advogados

merece remuneração equivalente, é forçoso considerar que as

bases e critérios de apuração devem guardar sintonia no intuito de

evitar mensuração dissonante com a equidade.

Portanto, esclareço que o procedimento adotado para a apuração

dos valores sucumbenciais se dará pela incidência percentual

aplicada sobre o titulo postulado, deferida ou não, ou seja, ao

causídico do reclamante caberá o valor percentual sobre os títulos a

que a reclamação teve sucesso, enquanto ao advogado do

reclamado/litisconsorte o índice prevalecerá sobre aquelas verbas

que foram indeferidas. Os cálculos dos títulos deverão observar o

mesmo critério, seja ele procedente, ou não.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

Em relação à correção monetária, tendo em vista a recente decisão

liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal

(STF), nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e

59, onde se discute se os valores devidos nas ações trabalhistas

deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice
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Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),

determino a aplicação do disposto no § 7º, do artigo 879, da CLT,

prevista na Lei 13.467/17, a qual permanece em vigor, ressalvando

a aplicação de índice mais vantajoso em função do que vier a ser

decidido pelo STF em sede meritória.

Sobre o valor corrigido monetariamente (Súmula 200/TST), incidirão

juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação trabalhista e

aplicados pro rata die, conforme art. 883 da CLT.

DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

Dispõe o mandamento contido no inciso VIII do art. 114 da

Constituição Federal acrescido em decorrência da aprovação da

E.C. nº 45 cujo teor é o seguinte:

"VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no

art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das

sentenças que proferir";

Portanto, deverá a reclamada, na qualidade de contribuinte

substituta, ainda ser condenada no recolhimento das contribuições

previdenciárias devidas sobre as parcelas salariais do contrato e ora

reconhecidas no presente julgado, descontada a cota parte do

empregado, desde que integrantes do salário-de-contribuição, sob

pena de execução na forma da Súmula 368 do C. TST.

DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

DEVIDO NA FONTE:

Deverá as partes observar o disposto no art. 28 da Lei nº

10.833/2003 e o Provimento nº 03/2005 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho bem como o conteúdo dos provimentos 02 e

03/2006 do TRT da 21ª Região no que tange e retenção e

recolhimento das parcelas devidas a titulo de Imposto de Renda na

forma da Súmula 368 do C. TST.  

03 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta,

DECIDE o Juízo Monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal julgar

a Reclamação Trabalhista nº 0000021-47.2020.5.21.0007

promovida por MARIA HELENA SILVA ALEXANDRE contra

ESSENCIA COMERCIAL LTDA, declarando PROCEDENTES EM

PARTE os pedidos, condenando a primeira reclamada a pagar ao

reclamante, no prazo de 48 horas após a sentença os títulos de:

horas extras mais reflexos; intervalo intrajornada, sem reflexos;

fornecimento de lanche; auxílio creche e multa convencional, no

importe de R$ 7.003,51 (sete mil, três reais e cinquenta e um

centavos), tudo na forma da fundamentação supra e planilhas de

cálculos em anexo, que passam a fazer parte desta conclusão como

se nela estivessem escritas, nos termos do pedido.

Defiro ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita.

Nos termos do art. 114, inciso VIII da Constituição Federal, com a

redação imposta pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004,

deverá a parte acionada comprovar, também no prazo de 48

(quarenta e oito) horas a contar do trânsito em julgado desta

sentença, o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas

em face da presente condenação, totalizando o valor de R$

1.789,49 (mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e

nove centavos), já deduzida a parcela contributiva do empregado.

Importando ressaltar que o recolhimento deverá ser efetuado e

comprovada sua informação por meio da GFIP/SEFIP (Guia de

Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social), nos

termos do artigo 225 do Decreto 3.048/1999, e ainda a Lei 8.212/91,

com suas alterações posteriores, independentemente do

recolhimento pelo GRPS. Em caso de inércia, executem-se, nestes

próprios autos, as contribuições previdenciárias devidas,

observando-se, quando à atualização monetária e demais

acréscimos, o disposto na legislação previdenciária.

Procedentes honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao

advogado do reclamante - Dr Carlos Guedes Pinheiro, OAB/RN

11297 -, no importe de R$ 350,18 (trezentos e cinquenta reais e

dezoito centavos), equivalente a 5% sobre o montante da

condenação atualizado, excluída a previdência.

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 182,86 (cento e oitenta e

dois reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 2% sobre o

valor total da condenação.

Em face da sucumbência recíproca são devidos pelo reclamante em

favor do advogado dos reclamados - Dr Edivaldo Engrácio da Silva,

OAB/RN 6445-B -, honorários no valor de R$ 119,69 (cento e

dezenove reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao

percentual de 5%, sobre os títulos indeferidos. O valor deve ser

retido quando da disponibilização do crédito do autor reconhecido

nesta sentença.

Observem-se os ditames da Lei n. 10.833/2003 e regulamento da

Corregedoria Regional do Trabalho (Provimento TRT CR n.

02/2006), no que se refere ao imposto de renda retido na fonte.

Não havendo pagamento espontâneo no prazo acima assinado fica

desde já autorizado o bloqueio on line limitado ao valor da

execução.

Intimem-se as partes. 

Nada mais.

E para constar, foi lavrada a presente ata que vai devidamente

assinada.
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ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000021-47.2020.5.21.0007
AUTOR MARIA HELENA SILVA ALEXANDRE

ADVOGADO CARLOS GUEDES PINHEIRO(OAB:
11297/RN)

ADVOGADO JESSICA MAYARA DA SILVA(OAB:
16690/RN)

RÉU ESSENCIA COMERCIAL LTDA.

ADVOGADO LUCIANO NOBRE DE HOLANDA
MAFALDO(OAB: 3700/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA HELENA SILVA ALEXANDRE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID a5d8dba

proferida nos autos.

SENTENÇA

01 - RELATÓRIO:

Vistos, etc.

Instalada a audiência, ausentes as partes.

Procedimento sumaríssimo.

Dispensado o relatório, passou o Juízo a proferir a seguinte

DECISÃO:

02 – FUNDAMENTAÇÃO:

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Requereu a parte autora os benefícios da justiça gratuita com base

no que dispõe as Leis 1060/50 e 7115/83.

No âmbito da justiça especializada trabalhista a concessão deste

benefício se encontra regulada pelo disposto na lei 5584/70 e no §

3º do art. 790 da CLT, in verbis:

“§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada

pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo”.

No caso dos autos, a reclamante preenche os requisitos da lei,

mormente pelo estado declarado na exordial, pelo que se defere a

isenção das despesas processuais.

DA PRESCRIÇÃO BIENAL:

Em sua defesa a reclamada sustenta a aplicação da prescrição

bienal.

A reclamante manteve com a reclamada dois contratos de trabalho

sucessivos e consecutivos que para os fins legais, dada a

continuidade, deve ser considerado um único contrato o qual teve

fim em data de 10/04/2019.

Assim, teria a obreira até a data de 10/04/2021 para ajuizar sua

reclamatória.

Uma vez que a reclamação foi ajuizada em 23.01.2020, estariam

atingidos pela prescrição os títulos anteriores 23.01.2015, ocorre

que a reclamante iniciou seu labor em 01.10.2015. Assim, não há

que se falar em prescrição bienal e nem em prescrição quinquenal,

nos termos do art. 7º, XXIX, da CF.

DO PACTO LABORAL:

A reclamante alega que trabalhou de 01.10.2015 como operadora

de caixa. Que foi demitida em 06.01.2018, sendo recontratada em

07.01.2018 e demitida outra vez em 10.04.2019. Que esses

movimentos foram registrados em sua CTPS.

Dos autos consta o registro dos contratos em sua CTPS (ID

90e3459 – pág. 16 e 21).

Não houve contestação da reclamada quanto a tais informações.

Não há solução de continuidade entre um contrato e outro, uma vez

que a dispensa se deu em um dia e a nova contratação no dia

seguinte.

Tenho como válido o contrato único entre as partes nos seguintes

termos:

Admissão: 01.10.2015;

Saída: 10.04.2019 (com projeção do aviso prévio);

Cargo: operadora de caixa;

Salário: R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais), por mês (conforme

TRCT – ID 9aae93a, pág. 265);

Demissão sem justa causa, pelo empregador.

DA JORNADA DE TRABALHO E INTERVALO INTRAJORNADA

Alega a reclamante que sempre houve labor em jornada

extraordinária sem o correto pagamento correspondente nem a
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compensação, e que deveriam ser pagas com 60% (sessenta por

cento), conforme a convenção coletiva da categoria. Disse, ainda,

que geralmente não era observada a integralidade do intervalo de

01 (uma) hora entre os turnos.

A reclamada nega a existência de horário extraordinário, e quando

isso ocorreu às folhas de ponto e os contracheques apontam o

pagamento com 60% e 100%. Sendo improcedentes as horas

extras, também o são os reflexos. Que o intervalo intrajornada da

reclamante encontra-se legalmente previsto no art. 71 da CLT e era

concedido diariamente, pelo que rechaça o pedido. A reclamada

trouxe aos autos as folhas de ponto e os contracheques.

A reclamante apresentou sua impugnação aos termos da defesa (ID

15e47d9 – págs. 289/ 294).

A reclamada apresentou cartões de ponto de págs. 212/231, sem

constar a assinatura da reclamante. A partir da pág. 232/234

contém anotação manual relativos aos meses de abril, maio e

agosto/2018. Os contracheques juntados pela reclamada também

estão apócrifos.

O ônus da prova a f im de dir imir a questão das horas

extraordinárias alegadas é da reclamada, nos termos da Súmula nº

338 do C. TST.

Assim, considerando os elementos probantes constantes dos autos,

notadamente à falta de cartões de ponto eis que considerados

apócrifos, tenho como procedentes o número de horas extras

apontados na exordial - 410 (quatrocentos e dez) – horas extras não

remuneradas e não compensadas ao longo do contrato, mais

reflexos.

No tocante ao intervalo intrajornada, considerando que a jornada

regular de trabalho da reclamante era de 08 (oito) horas diárias e

nos dias em que houve excesso não foi concedido o intervalo

intrajornada de 01 (um) hora, defiro o pedido, à exceção dos meses

de abril, maio e agosto/2018, uma vez que os espelhos manuais

desses meses constam a existência do referido descanso.

Sobre estas horas deferidas não seguem os reflexos postulados.

DOBRA DOS DESCANSOS SEMANAIS REMUNERADOS:

Diz a parte autora que chegou a trabalhar aos domingos. Requer a

condenação da reclamada ao pagamento do descanso semanal em

dobro,  em face dos domingos t rabalhados,  sem fo lga

compensatór ia.

A reclamada aduz que a reclamante tinha no mínimo 06 (seis)

folgas mensais, sendo que a maioria delas coincidia com o dia de

domingo. Que quando trabalhava nesses dias recebia o pagamento

do dia trabalhado a base de 100% (cem por cento), conforme

constam os contracheques. 

Não há comprovação de que a reclamante tenha trabalhado aos

domingos e não tenha recebido o salário dobrado conforme reza a

legislação própria ou mesmo não tenha gozado a devida folga

compensatória.

A tese da defesa não teve réplica, especificamente quanto a este

pedido.

É improcedente o pedido de pagamento dobrado por trabalho nos

domingos ou feriados.

DO FORNECIMENTO DE LANCHE

O reclamante sustenta que, conforme as CCTs trazidas a cotejo é

devido o fornecimento gratuito de lanche ao empregado que estiver

em regime de trabalho extraordinário, desde que a prorrogação seja

superior a 01 (uma) hora. 

Diz a reclamada que a reclamante laborava em jornada regular, e

quando da realização de labor extraordinário tais lanches

efetivamente eram concedidos às empregadas que estivessem em

tal labor, sem custo.

A cláusula 58ª da CCT dispõe que:

“CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA FORNECIMENTO DE

LANCHE

As empresas fornecerão lanche gratuitamente a seus emprega dos,

quando estes estiverem em regime de trabalho extraordinário,

desde que a prorrogação seja superior a uma hora”.

O que se observa é que a Convenção Coletiva estabelece a

obrigatoriedade de fornecimento de lanche apenas em caso de

prorrogação de jornada superior a uma hora.

No caso dos autos, foi reconhecida a existência de jornada

extraordinária, assim como a não observância ao intervalo

intrajornada, à exceção de uns poucos meses.

A defesa da reclamada se reveste de pura retórica, sem comprovar,

efetivamente, o fornecimento de lanches nos casos em que foi

necessário.

É procedente, pois, a indenização pelo não fornecimento de lanche

nos dias em que houve sobrelabor superior a uma hora, conforme

controles de ponto e ausentes estes, considere-se a frequência de

03 (três) vezes por semana. Fixo a indenização em R$ 8,00 (oito

reais) por casa lanche.

DO AUXILIO CRECHE

Aduz a reclamante que é devido auxil io creche para as

trabalhadoras abrangidas pela convenção coletiva que exerçam

suas atividades em shoppings centers a contar do retorno da

trabalhadora ao trabalho até o sexto mês de vida da criança.

A reclamada contesta afirmando que a reclamante não comprovou
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fazer jus a esse benefício.

No entanto, da leitura dos autos observa-se que a própria

reclamada juntou documento onde se comprova que a reclamante é

mãe de uma criança nascida em 10.09.2018 (ID 34dcd1 – págs.

207/208).

A cláusula 25ª da CCT 2018/2019, com validade entre 01.04.2018 a

31.03.2019, estabelece que:

“CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AUXÍLIO CRECHE

Será concedido auxílio creche para as trabalhadoras abrangidas

pela presente Convenção Coletiva de Trabalho que exerçam suas

atividades em shopping center, no valor de R$ 150,00 (cento e

cinquenta reais), a contar do retorno da mãe da licença

maternidade, até o sexto mês de vida da criança.

Parágrafo Único: O auxílio creche será suspenso durante o período

de férias da trabalhadora e transferido para o mês imediatamente

seguinte ao seu retorno”.

Considerando que a reclamante pleiteia o pagamento do

equivalente a 02 (dois meses de auxílio. É procedente o pedido,

ante a não comprovação do pagamento de tal título definido em

instrumento normativo. 

DA MULTA CONVENCIONAL:

Requer a reclamante a aplicação da multa constante das Cláusulas

88 da CCT 2018/2019, correspondente as cláusulas 79 da CCT

2014/2015 e 2015/2016 e 72 das CCTs 2016/2017 e 2017/2018).

A CCT 2018/2019 é composta de 81 (oitenta e uma) cláusulas,

portanto, inexiste a clausula penal indicada pela reclamante no

pedido . Esclareço que a clausula 72 das CCTs 2016/2017 e

2017/2018 fala sobre “férias para casamento”

Já as CCTs 2014/2015 e 2015/2016 dispõem sobre penalidade pelo

não cumprimento de cláusula convencional.

No caso dos autos, é procedente tão somente o pagamento da

multa prevista na cláusula 2015/2016, o qual deve incidir sobre o

piso salarial da época.

É procedente em o pedido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBENCIA - NOVA

REGRA LEI 13.467/17:

A nova regra para apreciação do direito a honorários advocatícios

de sucumbência esta inserida no art. 791-A da CLT, in verbis:

“Art. 791-A - Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.          

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:        

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;          

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.         

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.         

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.         

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção”.

Procedentes honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao

advogado do reclamante - Dr Carlos Guedes Pinheiro, OAB/RN

11297 -, no importe de 5% sobre o montante da condenação

atualizado, excluída a previdência.

Em face da sucumbência são devidos pelo reclamante em favor do

advogado dos reclamados - Dr Edivaldo Engrácio da Silva, OAB/RN

6445-B -, honorários no percentual de 5%, sobre os títulos

indeferidos. O valor deve ser retido quando da disponibilização do

crédito do autor reconhecido nesta sentença.

Considerando que o trabalho desenvolvido pelos advogados

merece remuneração equivalente, é forçoso considerar que as

bases e critérios de apuração devem guardar sintonia no intuito de

evitar mensuração dissonante com a equidade.

Portanto, esclareço que o procedimento adotado para a apuração

dos valores sucumbenciais se dará pela incidência percentual

aplicada sobre o titulo postulado, deferida ou não, ou seja, ao

causídico do reclamante caberá o valor percentual sobre os títulos a

que a reclamação teve sucesso, enquanto ao advogado do

reclamado/litisconsorte o índice prevalecerá sobre aquelas verbas

que foram indeferidas. Os cálculos dos títulos deverão observar o
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mesmo critério, seja ele procedente, ou não.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA:

Em relação à correção monetária, tendo em vista a recente decisão

liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal

(STF), nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e

59, onde se discute se os valores devidos nas ações trabalhistas

deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),

determino a aplicação do disposto no § 7º, do artigo 879, da CLT,

prevista na Lei 13.467/17, a qual permanece em vigor, ressalvando

a aplicação de índice mais vantajoso em função do que vier a ser

decidido pelo STF em sede meritória.

Sobre o valor corrigido monetariamente (Súmula 200/TST), incidirão

juros de 1% ao mês, contados do ajuizamento da ação trabalhista e

aplicados pro rata die, conforme art. 883 da CLT.

DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

Dispõe o mandamento contido no inciso VIII do art. 114 da

Constituição Federal acrescido em decorrência da aprovação da

E.C. nº 45 cujo teor é o seguinte:

"VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no

art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das

sentenças que proferir";

Portanto, deverá a reclamada, na qualidade de contribuinte

substituta, ainda ser condenada no recolhimento das contribuições

previdenciárias devidas sobre as parcelas salariais do contrato e ora

reconhecidas no presente julgado, descontada a cota parte do

empregado, desde que integrantes do salário-de-contribuição, sob

pena de execução na forma da Súmula 368 do C. TST.

DA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA

DEVIDO NA FONTE:

Deverá as partes observar o disposto no art. 28 da Lei nº

10.833/2003 e o Provimento nº 03/2005 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho bem como o conteúdo dos provimentos 02 e

03/2006 do TRT da 21ª Região no que tange e retenção e

recolhimento das parcelas devidas a titulo de Imposto de Renda na

forma da Súmula 368 do C. TST.  

03 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta,

DECIDE o Juízo Monocrático da 7ª Vara do Trabalho de Natal julgar

a Reclamação Trabalhista nº 0000021-47.2020.5.21.0007

promovida por MARIA HELENA SILVA ALEXANDRE contra

ESSENCIA COMERCIAL LTDA, declarando PROCEDENTES EM

PARTE os pedidos, condenando a primeira reclamada a pagar ao

reclamante, no prazo de 48 horas após a sentença os títulos de:

horas extras mais reflexos; intervalo intrajornada, sem reflexos;

fornecimento de lanche; auxílio creche e multa convencional, no

importe de R$ 7.003,51 (sete mil, três reais e cinquenta e um

centavos), tudo na forma da fundamentação supra e planilhas de

cálculos em anexo, que passam a fazer parte desta conclusão como

se nela estivessem escritas, nos termos do pedido.

Defiro ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita.

Nos termos do art. 114, inciso VIII da Constituição Federal, com a

redação imposta pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004,

deverá a parte acionada comprovar, também no prazo de 48

(quarenta e oito) horas a contar do trânsito em julgado desta

sentença, o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas

em face da presente condenação, totalizando o valor de R$

1.789,49 (mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e

nove centavos), já deduzida a parcela contributiva do empregado.

Importando ressaltar que o recolhimento deverá ser efetuado e

comprovada sua informação por meio da GFIP/SEFIP (Guia de

Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social), nos

termos do artigo 225 do Decreto 3.048/1999, e ainda a Lei 8.212/91,

com suas alterações posteriores, independentemente do

recolhimento pelo GRPS. Em caso de inércia, executem-se, nestes

próprios autos, as contribuições previdenciárias devidas,

observando-se, quando à atualização monetária e demais

acréscimos, o disposto na legislação previdenciária.

Procedentes honorários de sucumbência devidos pelo reclamado ao

advogado do reclamante - Dr Carlos Guedes Pinheiro, OAB/RN

11297 -, no importe de R$ 350,18 (trezentos e cinquenta reais e

dezoito centavos), equivalente a 5% sobre o montante da

condenação atualizado, excluída a previdência.

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 182,86 (cento e oitenta e

dois reais e oitenta e seis centavos), equivalente a 2% sobre o

valor total da condenação.

Em face da sucumbência recíproca são devidos pelo reclamante em

favor do advogado dos reclamados - Dr Edivaldo Engrácio da Silva,

OAB/RN 6445-B -, honorários no valor de R$ 119,69 (cento e

dezenove reais e sessenta e nove centavos), correspondente ao

percentual de 5%, sobre os títulos indeferidos. O valor deve ser

retido quando da disponibilização do crédito do autor reconhecido

nesta sentença.

Observem-se os ditames da Lei n. 10.833/2003 e regulamento da

Corregedoria Regional do Trabalho (Provimento TRT CR n.

02/2006), no que se refere ao imposto de renda retido na fonte.
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Não havendo pagamento espontâneo no prazo acima assinado fica

desde já autorizado o bloqueio on line limitado ao valor da

execução.

Intimem-se as partes. 

Nada mais.

E para constar, foi lavrada a presente ata que vai devidamente

assinada.

ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000344-52.2020.5.21.0007
AUTOR JOAO LOPES MOUSINHO JUNIOR

NETO

ADVOGADO TEREZA JOZIENE ALVES DA COSTA
ACIOLE(OAB: 12686/RN)

RÉU ASSOCIACAO SAO JOSE,
PROVIDENCIAI!

ADVOGADO ANA CARLA FELIPPE DOS
SANTOS(OAB: 13739/RN)

ADVOGADO Roberto de Albuquerque
Tolentino(OAB: 4096/RN)

RÉU TV DIAMANTE PRODUCOES LTDA

ADVOGADO Roberto de Albuquerque
Tolentino(OAB: 4096/RN)

ADVOGADO ANA CARLA FELIPPE DOS
SANTOS(OAB: 13739/RN)

RÉU TV POTIGUAR

ADVOGADO ANA CARLA FELIPPE DOS
SANTOS(OAB: 13739/RN)

ADVOGADO Roberto de Albuquerque
Tolentino(OAB: 4096/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO LOPES MOUSINHO JUNIOR NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: JOAO LOPES MOUSINHO JUNIOR NETO

INTIMAÇÃO

Fica VSa. intimada, por meio de sua advogada, para apresentar

réplica, bem como a manifestar intenção de conciliar, no prazo de

15 dias, conforme despacho ID. fb8d460.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

LUZIMAR GUTIERRES DE OLIVEIRA MONTEIRO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000362-73.2020.5.21.0007
AUTOR JOHNAS CLAUDIO FERREIRA DE

OLIVEIRA

ADVOGADO DINA EMMANUELLE PÉREZ
MEDEIROS(OAB: 5915/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOHNAS CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: JOHNAS CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA

INTIMAÇÃO

Fica VSa. intimada, por meio de seu(ua) advogado(a), para

apresentar réplica, bem como a manifestar intenção de conciliar, no

prazo de 15 dias, conforme despacho ID. 3298464.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

LUZIMAR GUTIERRES DE OLIVEIRA MONTEIRO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000226-13.2019.5.21.0007
AUTOR JOSIMEIRE CUNHA DANTAS

ADVOGADO MARCELO BEZERRA
FORTALEZA(OAB: 11728/RN)

RÉU BCDM - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

ADVOGADO Luiz Nelson Pinheiro de Souza(OAB:
8729-N/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSIMEIRE CUNHA DANTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica a reclamante notificada para se manifestar sobre o e-mail do

Banco do Brasil informando a devolução TED por inconsistência nos

dados bancários.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JOSE LENILSON BENTO DA COSTA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000666-98.2019.5.21.0042
AUTOR MARIA CONCEICAO BERNARDINO

FLORENCIO

ADVOGADO FERNANDA NOBREGA
BEZERRA(OAB: 13656/RN)
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ADVOGADO RASHID DE GOIS PIRES(OAB:
6282/RN)

RÉU JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

PERITO ROGERIO MACIEL NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica a reclamada devidamente intimada para, no prazo de 15 dias,

comprovar o pagamento do saldo remanescente apurado, sob pena

de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

AIRTON BEZERRA DE SOUSA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000789-41.2018.5.21.0007
AUTOR CAIO AUGUSTO SILVA DE LIMA

ADVOGADO PATRICIA MARTINS URBANO
TARGINO(OAB: 11321/RN)

ADVOGADO FLAVIO MOURA NUNES DE
VASCONCELOS(OAB: 4480/RN)

RÉU SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR
CARRILHO

ADVOGADO CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA
CARVALHO(OAB: 119-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica o advogado da reclamada notificado para indicar conta para

recebimento dos honorários sucumbenciais.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JOSE LENILSON BENTO DA COSTA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000357-48.2020.5.21.0008
AUTOR CLENILZA CESARIO DA SILVA

ADVOGADO THIAGO DE SOUZA BARRETO(OAB:
14851/RN)

RÉU SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
S/A

ADVOGADO MARIA JOSE DA SILVA(OAB:
10550/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLENILZA CESARIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: CLENILZA CESARIO DA SILVA, na pessoa de seu

advogado

INTIMAÇÃO - Processo PJe-JT

Fica Vossa Senhoria intimada para, querendo, no prazo de 15 dias:

a) apresentar réplica em face da defesa e/ou documentos

apresentados pela reclamada; b) requerer, justificadamente a

produção de prova em audiência, explicitando qual será o objeto da

prova; c) formular proposta de acordo.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

THAISE LUCENA ARAUJO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000381-79.2020.5.21.0007
AUTOR MARCIA MILENE FILGUEIRA GOMES

DE SOUZA

ADVOGADO YVISSON COUTINHO RIBEIRO(OAB:
15104/RN)

ADVOGADO JOSE LOPES DA SILVA NETO(OAB:
5979/RN)

ADVOGADO GRACILIANO DE SOUZA FREITAS
BARRETO(OAB: 6648/RN)

RÉU HGA TERCERIZACAO E SERVICOS
LTDA - ME

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HGA TERCERIZACAO E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: MARCIA MILENE FILGUEIRA GOMES DE SOUZA, na

pessoa de seu advogado

INTIMAÇÃO - Processo PJe-JT

Fica Vossa Senhoria intimada para, querendo, no prazo de 15 dias:
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a) apresentar réplica em face da defesa e/ou documentos

apresentados pela reclamada; b) requerer, justificadamente a

produção de prova em audiência, explicitando qual será o objeto da

prova; c) formular proposta de acordo.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

THAISE LUCENA ARAUJO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000624-62.2016.5.21.0007
AUTOR CARLOS ANTONIO GOMES GUEDES

ADVOGADO ELIAS FRANCISCO DA SILVA(OAB:
10719/RN)

ADVOGADO VERA LUCIA DE SOUZA(OAB:
12168/RN)

RÉU TELEVISAO CABUGI LTDA

ADVOGADO ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE
ALMEIDA FILHO(OAB: 6263/RN)

ADVOGADO CLAUDIO MARCIO DE BRITO
MOREIRA(OAB: 88980/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ANTONIO GOMES GUEDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica o reclamante notificado para retificar os dados bancários tendo

em vista que a TED foi devolvida pelo motivo “conta informada não

confere”.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JOSE LENILSON BENTO DA COSTA

Assessor

Processo Nº Monito-0000232-93.2014.5.21.0007
AUTOR NIVELLE BRASIL - TECNOLOGIA EM

CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO MARCELINO FRANKLIN DE
MEDEIROS(OAB: 6444/RN)

RÉU HELANE CALINE JERONIMO
ALBUQUERQUE

Intimado(s)/Citado(s):

  - NIVELLE BRASIL - TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica a parte reclamante intimada para indicar nova conta de sua

titularidade uma vez que a TED foi devolvida por inconsistência

nos dados bancários.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JOSE LENILSON BENTO DA COSTA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000030-09.2020.5.21.0007
AUTOR CICERA DO NASCIMENTO

CARVALHO

ADVOGADO ANDRE FELIPE DIAS DE
AZEVEDO(OAB: 7488/RN)

RÉU ART SERVICE EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - CICERA DO NASCIMENTO CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0c020b1

proferido nos autos.

DESPACHO (LG)

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele

e/ou suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos

necessários para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 17/09/2020, às 08h30, com o seguinte

l i nk  de  acesso  à  sa la  do  ap l i ca t i vo  Goog le  Mee t :

meet .goog le .com/g ju -d j fv - rse .

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar
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poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acirdi que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

14/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000030-09.2020.5.21.0007
AUTOR CICERA DO NASCIMENTO

CARVALHO

ADVOGADO ANDRE FELIPE DIAS DE
AZEVEDO(OAB: 7488/RN)

RÉU ART SERVICE EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0c020b1

proferido nos autos.

DESPACHO (LG)

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele

e/ou suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos

necessários para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 17/09/2020, às 08h30, com o seguinte

l i nk  de  acesso  à  sa la  do  ap l i ca t i vo  Goog le  Mee t :

meet .goog le .com/g ju -d j fv - rse .

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acirdi que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

14/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001088-86.2016.5.21.0007
AUTOR HELENA CRISTINA TAVARES ALVES

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

ADVOGADO RADIR AZEVEDO MEIRA
FILHO(OAB: 6049/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HELENA CRISTINA TAVARES ALVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 2baf069

proferida nos autos.

DECISÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO

(ABS)

Vistos, etc.

As partes foram devidamente intimadas para falar sobre os cálculos

de liquidação refeitos por este juízo, especificamente em relação às

modificações efetuadas por imposição do acórdão, conforme atesta
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a notificação ID. bd26870.

A reclamante apresentou petição ID. a569508, afirmando concordar

com os cálculos.

A reclamada, por sua vez, requereu através da petição ID. 05f2bf3,

as prerrogativas de fazenda pública e que a execução se processe

em regime de precatório.

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, conheço de ofício

a questão suscitada pela reclamada para, em consonância com a

decisão proferida recentemente pelo STF em 14/02/2020, no

julgamento da ADPF 556, determinar que a execução contra a

demandada prossiga na forma do art. 100 da CF/88, tendo em vista

a força vinculante daquela decisão, mantendo-se incólume, todavia,

a cobrança de custas processuais e a exigência de depósito

recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da impugnação aos cálculos apresentada

pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte –

CAERN e, no mérito, julgo-a procedente, conforme fundamentação

supra.

Por conseguinte, homologo os cálculos de liquidação de fls.

1729/1752, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Custas pela reclamada, no valor de R$ 55,35, conforme art. 789-A,

VII, da CLT.

Liberem-se em favor da reclamante os depósitos recursais, devendo

a mesma e seu patrono informar ao juízo os seus respectivos dados

bancários.

Saliento, ser imprescindível a juntada de eventual contrato de

honorários, a teor do § 4º, do art. 22, da Lei 8.906/94.

Após, a execução do saldo remanescente prosseguirá na forma do

art. 100 da CF /88.

Intimem-se as partes.

Natal, 08 de setembro de 2020.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001354-39.2017.5.21.0007
AUTOR MARIA DE FATIMA DA SILVA

ADVOGADO DILMA PESSOA DA SILVA(OAB:
1777/RN)

ADVOGADO GEYSON BEZERRA ALVES(OAB:
12123/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DE FATIMA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 8c79b49

proferida nos autos.

DECISÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO

(abs)

Vistos etc.

Cuida-se de impugnação aos cálculos de liquidação elaborados por

este juízo, apresentada pelo Estado do Rio Grande do Norte,

alegando que foi considerado no cálculo sob análise um período

divergente (02/01/1986 a 30/08/2017) do assentado na sentença

(26/06/1987 a 09/10/2017); diz que na liquidação apresentada,

aplicou-se a última remuneração para o cálculo, entretanto o

ESTADO aplica os salários mínimos da época; que não foi aplicada

a correção monetária pela taxa referencial e que tratando-se de

Fazenda Pública atualiza os valores são aplicados no cálculos de

liquidação juros de 11,52% de forma única, quando o ESTADO

encontrou 11,84% aplicado à poupança em todo período mensal.

Autos conclusos para julgamento.

É que importa relatar.

CONHECIMENTO

Conheço da impugnação, eis que tempestiva e regular.

FUNDAMENTOS

Alega o Estado reclamado que foi considerado no cálculo sob

análise um período divergente (02/01/1986 a 30/08/2017) do

assentado na sentença (26/06/1987 a 09/10/2017); diz que na

liquidação apresentada, aplicou-se a última remuneração para o

cálculo, entretanto o ESTADO aplica os salários mínimos da época;

que não foi aplicada a correção monetária pela taxa referencial e

que tratando-se de Fazenda Pública atualiza os valores são

aplicados no cálculos de liquidação juros de 11,52% de forma única,

quando o ESTADO encontrou 11,84% aplicado à poupança em todo

período mensal.

Analisa: No que tange ao período do cálculo, tem-se que a sentença

transitada em julgado condenou o reclamado a recolher na conta

vinculada de titularidade da reclamante o FGTS mensal referente ao

período de 09/10/1987 a 30/06/1994. Verifico que a planilha de

cálculos aqui combatida, apurou o FGTS referente a 80,7 meses,

exatamente a quantidade de meses compreendido no período da

condenação. A data de 02.01.1986 é a data de admissão da autora.

Portanto, sem razão o impugnante no particular.
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Em relação a utilização da última remuneração como base de

cálculos, tem-se que o Estado, através de sua Procuradoria, foi

intimado para juntar aos autos as fichas financeiras/contracheques

que comprovassem a evolução salarial da autora, referente ao

período abrangido pela condenação (10/1987 a 06/1994), no prazo

de 10 dias, sob pena da conta ser efetuada com base no único

contracheque constante dos autos (fls. 14).

A presente liquidação restou prejudicada, uma vez que a

documentação juntada pelo impugnante às fls. 277/295, estava

incompleta, eis que ausentes os anos de 1987 e 1990. Além disso,

alguns documentos não estavam legíveis e não indicavam a que se

mês se referiam e nem apresentavam a totalidade da remuneração.

Diante disso, o Estado do Rio Grande do Norte foi reiteradamente

intimado para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos documentação

de forma legível e que comprovasse toda a evolução salarial da

reclamante e referente ao período da condenação, com a

identificação dos meses a que se referem e com a totalidade da

remuneração. Foi salientado, que em caso de inércia do reclamado,

a conta seria elaborada com base no contracheque de fls. 14.

Assim, não acolho a insurgência do impugnante em relação a

utilização da última remuneração auferida pela autora, como base

de cálculo.

Também resta sem razão o Estado impugnante, quando afirma que

não foi utilizada a taxa referencial como índice de correção

monetária. Basta olhar o ítem 1 da fundamentação legal da planilha

de cálculos às fls. 303 –1. Valores corrigidos pelo índice 'Tabela

Única JT Diário', acumulado a partir do mês subsequente ao

vencimento, conforme súmula nº 381 do TST.

Finalmente, resta infundada a contestação quanto à aplicação dos

juros de mora, eis que conforme a fundamentação legal da planilha

de cálculos, foram aplicados Juros simples de 1% a.m., pro rata dia

(Art. 39, Lei 8177/91) até 09/10/2017 e juros aplicados à caderneta

de poupança (Art. 1º-F, Lei 9.494/1997) a partir de 10/10/2017.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da impugnação aos cálculos apresentada

pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e, no mérito, julgo-a

IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra, restando,

portanto, homologados os cálculos de liquidação de fls. 303/304,

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Atualize-se a conta e inicie-se a execução e intime-se o ente público

executado para impugnar a execução no prazo de 30 dias (art. 535

do CPC).

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre a

impugnação da executada pelo prazo de 5 dias.

Com ou sem manifestação do exequente, venham os autos

conclusos para julgamento.

Ausente a impugnação pela executada, ou transitando em julgado a

decisão respectiva, expeça-se precatório/RPV para pagamento das

dívidas.

Natal – RN, 09 de setembro de 2020.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº HTE-0000434-60.2020.5.21.0007
REQUERENTES ECOVIX CONSTRUCOES

OCEANICAS S/A.

ADVOGADO DANIEL CARVALHO JUNQUEIRA
CARDONE(OAB: 36519/DF)

ADVOGADO LEONARDO MULLER SIMAS(OAB:
178713/RJ)

REQUERENTES ABRAAO HENRIQUE DA SILVA
JUNIOR

ADVOGADO FRANKLIN ABREU SILVEIRA(OAB:
83732/RS)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a1cd05c

proferido nos autos.

LG

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o requerimento de ID. b74c0e1 devendo a parte anexar aos

presentes autos, até o dia da audiência, os documentos que ainda

estão pendentes.

Intimem-se.

Natal/RN, 08 de Setembro de 2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº HTE-0000434-60.2020.5.21.0007
REQUERENTES ECOVIX CONSTRUCOES

OCEANICAS S/A.

ADVOGADO DANIEL CARVALHO JUNQUEIRA
CARDONE(OAB: 36519/DF)

ADVOGADO LEONARDO MULLER SIMAS(OAB:
178713/RJ)

REQUERENTES ABRAAO HENRIQUE DA SILVA
JUNIOR

ADVOGADO FRANKLIN ABREU SILVEIRA(OAB:
83732/RS)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - ABRAAO HENRIQUE DA SILVA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a1cd05c

proferido nos autos.

LG

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o requerimento de ID. b74c0e1 devendo a parte anexar aos

presentes autos, até o dia da audiência, os documentos que ainda

estão pendentes.

Intimem-se.

Natal/RN, 08 de Setembro de 2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000963-30.2016.5.21.0004
AUTOR JOSE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

ADVOGADO JULIANA DA NOBREGA GALVAO
DUARTE(OAB: 12803/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE RIBEIRO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID afe490c

proferida nos autos.

DECISÃO

EDA

Vistos, etc.

Considerando que o agravo de petição da parte autora atende aos

pressupostos básicos de admissibilidade (tempestividade,

adequação,  in teresse,  cabimento e inex ig ib i l idade de

preparo/gratuidade judiciária), recebo-o no efeito devolutivo.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar razões de

contrariedade, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação,

remetam-se os autos ao E. TRT da 21ª Região, para

processamento do apelo, com as homenagens de esti lo.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000832-41.2019.5.21.0007
AUTOR GISELE ROCHA DA SILVA

ADVOGADO BRENO TILLON CACHOEIRA
DANTAS(OAB: 16888/RN)

RÉU FORMA FIT ACADEMIA LTDA - ME

ADVOGADO NAYONARA NUNES FERREIRA(OAB:
15940/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

Conselho Regional de Educação Física
da 16ª Região

Intimado(s)/Citado(s):

  - GISELE ROCHA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 02c6707

proferida nos autos.

DECISÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO

(abs)

Vistos etc.

Cuida-se de impugnação aos cálculos de liquidação elaborados por

este juízo, apresentada pela reclamada Forma Fit Academia – ME,

alegando que ao incluir nos cálculos os valores de Aviso Prévio,

Seguro Desemprego, Multa sob FGTS 40%, há inequívoca

ilegalidade, uma vez que não podem compor o valor da condenação

por extrapolar a sentença proferida. Conforme pode-se notar, os

valores aplicados a título de Aviso Prévio, Seguro Desemprego e

Multa sob FGTS, em nada condiz com o tempo determinado em

sentença que fora de 06 de julho de 2016 a 16 de outubro de 2019.

Houve pronunciamento da impugnadaID. d003225.

Autos conclusos para julgamento.

É que importa relatar.

CONHECIMENTO

Conheço da impugnação, eis que tempestiva e regular.

FUNDAMENTOS
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Alega a reclamada que ao incluir nos cálculos os valores de Aviso

Prévio, Seguro Desemprego, Multa sob FGTS 40%, há inequívoca

ilegalidade, uma vez que não podem compor o valor da condenação

por extrapolar a sentença proferida. Conforme pode-se notar, os

valores aplicados a título de Aviso Prévio, Seguro Desemprego e

Multa sob FGTS, em nada condiz com o tempo determinado em

sentença que fora de 06 de julho de 2016 a 16 de outubro de 2019.

Analisa: A presente sentença foi prolatada de forma líquida, tendo o

acórdão reconhecido a hipótese de rescisão indireta do contrato de

trabalho e acrescentado à condenação os seguintes títulos: aviso

prévio (39 dias), com reflexo em 13º salário, férias mais 1/3, FGTS

mais 40%. Devida ainda a condenação da ré no pagamento de 40%

sobre o FGTS de todo o pacto laboral, bem como de indenização

referente a cinco parcelas de seguro desemprego (conforme

entendimento da Súmula n. 389, II, do TST).

Assim, a conta de liquidação está em estrita consonância com a

sentença e o acórdão transitados em julgado.

Por fim, indefiro o pedido da autora de aplicação de honorários

sucumbenciais em sede de execução, no percentual de 20%, em

seu favor.

Não obstante a Lei 13.467/17 tenha alterado a redação do art. 878

da CLT, a iniciativa da parte que consta da nova redação do

dispositivo refere-se apenas ao início da execução, permanecendo

válido o impulso oficial pelo Juiz em relação aos autos seguintes,

conforme art. 765 da CLT.

Dessa forma, considerando que a atividade executiva é

desempenhada preponderantemente pela atuação oficiosa do

Judiciário, não há falar em remuneração do advogado do exeqüente

por honorários de sucumbência nessa fase.

Não bastasse isso, verifica-se que as recentes normas que

passaram a reger os honorários de sucumbência no processo do

trabalho (art. 791-A da CLT), apresentam teor diferente daquelas

que regem os honorários no processo civil.

Enquanto lá há previsão expressa de serem devidos os honorários

na fase de execução (art. 85, § 1º, do CPC), as normas da CLT

permitem concluir que são devidos apenas em relação ao valor da

condenação na sentença da fase de conhecimento.

Isso porque o art. 791-A faz referência ao valor que resultar da

liquidação da sentença ou do proveito econômico obtido para o

cálculo dos honorário, bem como a procedência parcial ao fixar a

sucumbência recíproca, expressões que aludem a institutos típicos

da fase de conhecimento.

O que até se pode admitir é a majoração dos honorários na fase de

execução quando a atuação e o empenho do advogado na

promoção da satisfação do crédito de seu cliente seja a tal ponto

significativa que justifique remuneração maior dos seus serviços.

Não é isso que se verifica nos autos até o presente momento.

De toda sorte, a conclusão a que se chega pelos argumentos

apresentados é no sentido de que não cabem no processo trabalho

novos honorários de sucumbência pelo simples início da fase de

execução sem pagamento espontâneo pelo devedor.

Aliás, vale ressaltar que caso se concluísse em sentido diverso, é

importante ponderar que a sucumbência se aplicaria não apenas à

executada, mas também ao exeqüente pelos requerimentos

formulados e indeferidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da impugnação aos cálculos apresentada

pela reclamada FORMA FIT ACADEMIA - ME. e, no mérito, julgo-a

IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra, restando,

portanto, homologados os cálculos de liquidação de fls. 405/412,

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Atualize-se a conta e intime-se a executada para, no prazo de 15

dias, comprovar o seu pagamento, sob pena de execução.

Natal – RN, 09 de setembro de 2020.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000832-41.2019.5.21.0007
AUTOR GISELE ROCHA DA SILVA

ADVOGADO BRENO TILLON CACHOEIRA
DANTAS(OAB: 16888/RN)

RÉU FORMA FIT ACADEMIA LTDA - ME

ADVOGADO NAYONARA NUNES FERREIRA(OAB:
15940/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

Conselho Regional de Educação Física
da 16ª Região

Intimado(s)/Citado(s):

  - FORMA FIT ACADEMIA LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 02c6707

proferida nos autos.

DECISÃO IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO

(abs)

Vistos etc.

Cuida-se de impugnação aos cálculos de liquidação elaborados por

este juízo, apresentada pela reclamada Forma Fit Academia – ME,

alegando que ao incluir nos cálculos os valores de Aviso Prévio,
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Seguro Desemprego, Multa sob FGTS 40%, há inequívoca

ilegalidade, uma vez que não podem compor o valor da condenação

por extrapolar a sentença proferida. Conforme pode-se notar, os

valores aplicados a título de Aviso Prévio, Seguro Desemprego e

Multa sob FGTS, em nada condiz com o tempo determinado em

sentença que fora de 06 de julho de 2016 a 16 de outubro de 2019.

Houve pronunciamento da impugnadaID. d003225.

Autos conclusos para julgamento.

É que importa relatar.

CONHECIMENTO

Conheço da impugnação, eis que tempestiva e regular.

FUNDAMENTOS

Alega a reclamada que ao incluir nos cálculos os valores de Aviso

Prévio, Seguro Desemprego, Multa sob FGTS 40%, há inequívoca

ilegalidade, uma vez que não podem compor o valor da condenação

por extrapolar a sentença proferida. Conforme pode-se notar, os

valores aplicados a título de Aviso Prévio, Seguro Desemprego e

Multa sob FGTS, em nada condiz com o tempo determinado em

sentença que fora de 06 de julho de 2016 a 16 de outubro de 2019.

Analisa: A presente sentença foi prolatada de forma líquida, tendo o

acórdão reconhecido a hipótese de rescisão indireta do contrato de

trabalho e acrescentado à condenação os seguintes títulos: aviso

prévio (39 dias), com reflexo em 13º salário, férias mais 1/3, FGTS

mais 40%. Devida ainda a condenação da ré no pagamento de 40%

sobre o FGTS de todo o pacto laboral, bem como de indenização

referente a cinco parcelas de seguro desemprego (conforme

entendimento da Súmula n. 389, II, do TST).

Assim, a conta de liquidação está em estrita consonância com a

sentença e o acórdão transitados em julgado.

Por fim, indefiro o pedido da autora de aplicação de honorários

sucumbenciais em sede de execução, no percentual de 20%, em

seu favor.

Não obstante a Lei 13.467/17 tenha alterado a redação do art. 878

da CLT, a iniciativa da parte que consta da nova redação do

dispositivo refere-se apenas ao início da execução, permanecendo

válido o impulso oficial pelo Juiz em relação aos autos seguintes,

conforme art. 765 da CLT.

Dessa forma, considerando que a atividade executiva é

desempenhada preponderantemente pela atuação oficiosa do

Judiciário, não há falar em remuneração do advogado do exeqüente

por honorários de sucumbência nessa fase.

Não bastasse isso, verifica-se que as recentes normas que

passaram a reger os honorários de sucumbência no processo do

trabalho (art. 791-A da CLT), apresentam teor diferente daquelas

que regem os honorários no processo civil.

Enquanto lá há previsão expressa de serem devidos os honorários

na fase de execução (art. 85, § 1º, do CPC), as normas da CLT

permitem concluir que são devidos apenas em relação ao valor da

condenação na sentença da fase de conhecimento.

Isso porque o art. 791-A faz referência ao valor que resultar da

liquidação da sentença ou do proveito econômico obtido para o

cálculo dos honorário, bem como a procedência parcial ao fixar a

sucumbência recíproca, expressões que aludem a institutos típicos

da fase de conhecimento.

O que até se pode admitir é a majoração dos honorários na fase de

execução quando a atuação e o empenho do advogado na

promoção da satisfação do crédito de seu cliente seja a tal ponto

significativa que justifique remuneração maior dos seus serviços.

Não é isso que se verifica nos autos até o presente momento.

De toda sorte, a conclusão a que se chega pelos argumentos

apresentados é no sentido de que não cabem no processo trabalho

novos honorários de sucumbência pelo simples início da fase de

execução sem pagamento espontâneo pelo devedor.

Aliás, vale ressaltar que caso se concluísse em sentido diverso, é

importante ponderar que a sucumbência se aplicaria não apenas à

executada, mas também ao exeqüente pelos requerimentos

formulados e indeferidos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço da impugnação aos cálculos apresentada

pela reclamada FORMA FIT ACADEMIA - ME. e, no mérito, julgo-a

IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação supra, restando,

portanto, homologados os cálculos de liquidação de fls. 405/412,

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos.

Atualize-se a conta e intime-se a executada para, no prazo de 15

dias, comprovar o seu pagamento, sob pena de execução.

Natal – RN, 09 de setembro de 2020.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000152-22.2020.5.21.0007
AUTOR ADRIANA MARCELINO DO

NASCIMENTO TOSCANO

ADVOGADO RENATO CARVALHO JORDAO(OAB:
10103/RN)

RÉU COMERCIAL PRAIAS BELAS LTDA

ADVOGADO BRUNO PACHECO
CAVALCANTI(OAB: 6280/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMERCIAL PRAIAS BELAS LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID fd6cfee

proferida nos autos.

SENTENÇA

RELATÓRIO

Adriana Marcelino do Nascimento Toscano ajuizou Reclamação

Trabalhista em face de Comercial Praias Belas Ltda., postulando

a condenação da reclamada ao pagamento da parcelas constantes

do rol de pedidos da inicial.

A reclamada apresentou defesa escrita e documentos, arguindo

prejudicial de prescrição e sustentando a total improcedência dos

pedidos.

Devidamente intimada (ID 93d905b), a reclamante não apresentou

réplica.

Razões finais pelas partes, conforme ID’s 4b4ac40 e fdcfe96.

Não foram apresentadas propostas de acordo.

A seguir, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

FUNDAMENTOS

Tempestividade da contestação

A reclamada recebeu a intimação para apresentação de defesa no

dia 2/7/2020, conforme certidão da secretaria no ID 8a05531 e

cópia do e-mail de confirmação anexada no ID 63c39ac, tendo

juntado aos autos a contestação de ID 95c73b4 no dia 20/7/2020,

dentro do prazo fixado no despacho de ID 2df8cb5.

Assim, rejeito o pedido de aplicação da confissão ficta apresentado

pela reclamante no ID 8555921 e em razões finais no ID fdcfe96.

Prescrição quinquenal

Tendo em vista o ajuizamento da presente ação trabalhista em

20/3/2020 e o que dispõe o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal,

estão prescritas as parcelas anteriores a 20/3/2015.

Assim, pronuncio a prescrição quinquenal de todas as parcelas

anteriores a 20/3/2015, julgando extinto o processo com resolução

de mérito quanto às referidas parcelas, na forma do art. 487, II, do

CPC.

Adicional de insalubridade

A reclamante postula o pagamento de adicional de insalubridade

durante o período no qual teria trabalhado como faxineira, da

admissão até 14/10/2015, alegando que nesse período “executava

as seguintes funções: limpeza de banheiros, dormitórios, da

gerencia; e carregava baldes de água com peso superior a vinte

quilos.”.

A reclamada defende-se alegando que a reclamante trabalhou

como faxineira somente até 29/10/2014, quando passou a exercer a

função de embaladora.

A reclamante não produziu provas no sentido de afastar a

presunção de veracidade da anotação da CTPS que comunica a

mudança de função a partir de 30/10/2014 (ID 3c098e4), ônus que

lhe cabia nos termos do art. 818, I, da CLT, c/c Súmula 12 do TST.

Diante disso, reconheço o exercício da função de faxineira pela

reclamante somente até 29/10/2014, período cujas pretensões

encontram-se fulminadas pela prescrição quinquenal decretada no

tópico anterior, sendo desnecessária a realização de perícia técnica

para deslinde da controvérsia.

Garantia de emprego acidentária

De acordo com o art. 118 da Lei nº 8.213/91, O segurado que

sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de

doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na

empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário,

independentemente de percepção de auxílio-acidente.

No presente caso, os documentos juntados no ID b05a6a3

demonstram que os afastamentos previdenciários da reclamante

deram-se todos com percepção de auxílio-doença comum (espécie

31), de modo que ausente o requisito necessário à configuração da

estabilidade provisória.

Os atestados indicam, ainda, que o últ imo afastamento

previdenciário deu-se por problemas renais (calculose do rim, CID

N200 – ID 7e3bd65), o que reforça a ausência de nexo de

causalidade comatividade laboral.

Antes disso, a reclamante havia percebido benefício previdenciário

cessado em 30/11/2017 (ID b05a6a3 - Pág. 6), de modo que, ainda

que viesse a ser reconhecida judicialmente a sua natureza

acidentária deste, não faria jus a autora à indenização de período

estabilitário, posto que transcorridos mais de 3 anos entre a

cessação do auxílio e a dispensa sem justa causa.

Assim, não evidenciada a natureza acidentária do afastamento findo

em 20/01/2020, não faz jus a reclamante à garantia de emprego

prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Por esses fundamentos, julgo improcedente o pedido referente à

indenização substitutiva da garantia de emprego acidentária.

Férias dos períodos aquisitivos 2014/2015 e 2015/2016

A reclamante postula o pagamento das férias dos períodos em

epígrafe alegando que “não gozou e não recebeu o pagamento

relativo às férias vencidas no período de 19 de maio de 2014 até 14

de maio de 2015, e de férias vencidas no proporcional 05/12avos,

até a data de 14 de outubro de 2015”.

A reclamada defende-se alegando que não concedeu férias à
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reclamante nos períodos em questão em decorrência de faltas ao

trabalho, atestadas pelos cartões de ponto juntados com a defesa.

Embora a reclamante tenha impugnado os cartões de ponto por sua

uniformidade, a atrair a aplicação da Súmula 338, III, do TST,

verifica-se que os contracheques do período trabalhado até

maio/2015 comprovam o desconto de 381,35 horas sob a rubrica

“horas faltas”, o que traduz 52 faltas ao trabalho no período

aquisitivo 2014/2015, considerando-se a jornada diária de 7h20min.

Vale ressaltar que essas faltas presumem-se não justificadas pelo

fato de terem repercutido desconto salarial, o que atrai a incidência

do art. 130 da CLT, do qual se infere a perda do direito às férias no

caso de mais de 32 faltas durante um mesmo período aquisitivo.

Portanto, não faz jus a reclamante à indenização de férias

acrescidas de um terço, referentes ao período aquisitivo 2014/2015.

Também não há falar em férias proporcionais referentes ao período

trabalhado a partir de 19/5/2015 (período aquisitivo 2015/2016),

uma vez que a ficha de registro de empregado no ID 1829374

demonstra que a reclamante entrou de licença-maternidade no

mesmo mês, em 26/5/2015, data de nascimento de sua filha

registrada no documento, não tendo trabalhado até o afastamento

previdenciário iniciado em 14/10/2015, como tenta fazer crer a

inicial.

O art. 133, II, da CLT, exclui o direito às férias do empregado que,

no curso do período aquisitivo “permanecer em gozo de licença,

com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias”.

Por esses fundamentos, julgo improcedentes os pedidos

referentes às férias do período aquisitivo 2014/2015 e férias

proporcionais (5/12) do período 2015/2016.

Diferença de verbas rescisórias e retificação da CTPS

A reclamante alega que a reclamada não computou no cálculo do

TRCT a projeção correta do aviso prévio indenizado, que deveria

ser de 48 dias, e não 45 dias. Alega, ainda, que o saldo de salário

foi pago a menor, considerando o mês de fevereiro como de 28

dias. Postula o pagamento de 3 dias de aviso prévio indenizado

com reflexos, além de 1/12 de 13º salário proporcional e retificação

da data de saída anotada na CTPS.

Examino. Considerando o período contratual de 19/5/2014 a

28/2/2020, correta a apuração do aviso prévio indenizado de 45

dias, devidamente pago no TRCT, sendo indevidas as diferenças

postuladas a tal título e reflexos, bem como a retificação da ata de

saída anotada na CTPS.

Correto, igualmente, o pagamento do saldo de salário, considerando

a reclamante não trabalhou o mês completo, encerrado em

29/2/2020, e que foram descontadas duas faltas ao trabalho.

Indevido, ainda, o pagamento de 13º salário proporcional, eis que

devidamente incluída essa rubrica no TRCT.

Assim, julgo improcedentes os pedidos de pagamento de

diferenças rescisórias e de retificação da CTPS.

Multa do art. 467 da CLT

Inexistindo verbas rescisórias incontroversas no presente feito, não

é devida a multa em epígrafe, razão pela qual julgo improcedente

o pedido.

Multa do art. 477, § 8º, da CLT

O termo de quitação do TRCT juntado pela reclamada no ID

a672c1d - Pág. 2 comprova o pagamento tempestivo das verbas

rescisórias ao reclamante, sendo indevida a aplicação da multa em

epígrafe.

Assim, julgo improcedente o pedido de pagamento da multa

prevista no art. 477, §8º, da CLT.

Justiça gratuita

Tendo em vista o patamar remuneratório da reclamante ao tempo

da contratação inferior a 40% do teto debenefícios do RGPS e a

declaração de hipossuficiência econômica firmada por procurador

legalmente habilitado e com poderes específicos para tanto

(ID465aead - Pág. 2), defiro à reclamante os benefícios da justiça

gratuita, na forma do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, c/c art. 1º da Lei

nº. 7.115/83, rejeitando, por conseguinte, a impugnação em sentido

contrário apresentada em defesa pela reclamada.

Honorários advocatícios sucumbenciais

Tratando-se de demanda ajuizada sob a vigência da Lei nº.

13.467/17, que estabeleceu a obrigatoriedade de condenação em

honorários de sucumbência, e considerando que houve

sucumbência exclusiva da parte autora, condeno esta ao

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a favor dos

advogados da reclamada, arbitrados em 5% sobre o valor da causa,

ora liquidados em R$1.519,32, os quais permanecerão sob

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser

executados se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado

da decisão que os certificou, o credor demonstrar que deixou de

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais

obrigações do beneficiário, conforme art. 791-A, §4º, da CLT.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, decido na reclamação trabalhista proposta

porAdriana Marcelino do Nascimento Toscano em face de

Comercial Praias Belas Ltda.:

1)Pronunciar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a

20/3/2015 e julgar extinto o processo com resolução de mérito

quanto às referidas parcelas, na forma do art. 487, II, do CPC;

2) Julgar totalmente improcedentes os demais pedidos

formulados pela reclamante;

3) Deferir à reclamante os benefícios da justiça gratuita;
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4) Condenar a reclamante ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais a favor dos advogados da reclamada,

arbitrados em 5% sobre o valor da causa, ora liquidados em

R$1.519,32, os quais permanecerão sob condição suspensiva de

exigibilidade, nos termos da fundamentação.

Custas pela reclamante, no valor de R$607,73, calculadas sobre o

valor atribuído à causa, de cujo recolhimento está dispensada.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000164-36.2020.5.21.0007
AUTOR FABIO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO PEDRO PAULO MACHADO
RODRIGUES(OAB: 48924/PE)

RÉU FIPEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL
PERNAMBUCANO LTDA

ADVOGADO BRUNO DE OLIVEIRA VELOSO
MAFRA(OAB: 18850/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FIPEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL PERNAMBUCANO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5c791eb

proferido nos autos.

DESPACHO (LG)

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele

e/ou suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos

necessários para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 17/09/2020, às 08h50, com o

seguinte link de acesso à sala do aplicativo Google Meet:

meet.google.com/jyd-odox-ikk.

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

14/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000164-36.2020.5.21.0007
AUTOR FABIO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO PEDRO PAULO MACHADO
RODRIGUES(OAB: 48924/PE)

RÉU FIPEL - FRIGORIFICO INDUSTRIAL
PERNAMBUCANO LTDA

ADVOGADO BRUNO DE OLIVEIRA VELOSO
MAFRA(OAB: 18850/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FABIO BARBOSA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5c791eb

proferido nos autos.

DESPACHO (LG)

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele

e/ou suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos

necessários para a participação.
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Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 17/09/2020, às 08h50, com o

seguinte link de acesso à sala do aplicativo Google Meet:

meet.google.com/jyd-odox-ikk.

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

14/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000152-22.2020.5.21.0007
AUTOR ADRIANA MARCELINO DO

NASCIMENTO TOSCANO

ADVOGADO RENATO CARVALHO JORDAO(OAB:
10103/RN)

RÉU COMERCIAL PRAIAS BELAS LTDA

ADVOGADO BRUNO PACHECO
CAVALCANTI(OAB: 6280/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADRIANA MARCELINO DO NASCIMENTO TOSCANO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID fd6cfee

proferida nos autos.

SENTENÇA

RELATÓRIO

Adriana Marcelino do Nascimento Toscano ajuizou Reclamação

Trabalhista em face de Comercial Praias Belas Ltda., postulando

a condenação da reclamada ao pagamento da parcelas constantes

do rol de pedidos da inicial.

A reclamada apresentou defesa escrita e documentos, arguindo

prejudicial de prescrição e sustentando a total improcedência dos

pedidos.

Devidamente intimada (ID 93d905b), a reclamante não apresentou

réplica.

Razões finais pelas partes, conforme ID’s 4b4ac40 e fdcfe96.

Não foram apresentadas propostas de acordo.

A seguir, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

FUNDAMENTOS

Tempestividade da contestação

A reclamada recebeu a intimação para apresentação de defesa no

dia 2/7/2020, conforme certidão da secretaria no ID 8a05531 e

cópia do e-mail de confirmação anexada no ID 63c39ac, tendo

juntado aos autos a contestação de ID 95c73b4 no dia 20/7/2020,

dentro do prazo fixado no despacho de ID 2df8cb5.

Assim, rejeito o pedido de aplicação da confissão ficta apresentado

pela reclamante no ID 8555921 e em razões finais no ID fdcfe96.

Prescrição quinquenal

Tendo em vista o ajuizamento da presente ação trabalhista em

20/3/2020 e o que dispõe o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal,

estão prescritas as parcelas anteriores a 20/3/2015.

Assim, pronuncio a prescrição quinquenal de todas as parcelas

anteriores a 20/3/2015, julgando extinto o processo com resolução

de mérito quanto às referidas parcelas, na forma do art. 487, II, do

CPC.

Adicional de insalubridade

A reclamante postula o pagamento de adicional de insalubridade

durante o período no qual teria trabalhado como faxineira, da

admissão até 14/10/2015, alegando que nesse período “executava

as seguintes funções: limpeza de banheiros, dormitórios, da

gerencia; e carregava baldes de água com peso superior a vinte

quilos.”.

A reclamada defende-se alegando que a reclamante trabalhou

como faxineira somente até 29/10/2014, quando passou a exercer a

função de embaladora.

A reclamante não produziu provas no sentido de afastar a

presunção de veracidade da anotação da CTPS que comunica a

mudança de função a partir de 30/10/2014 (ID 3c098e4), ônus que

lhe cabia nos termos do art. 818, I, da CLT, c/c Súmula 12 do TST.

Diante disso, reconheço o exercício da função de faxineira pela

reclamante somente até 29/10/2014, período cujas pretensões

encontram-se fulminadas pela prescrição quinquenal decretada no
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tópico anterior, sendo desnecessária a realização de perícia técnica

para deslinde da controvérsia.

Garantia de emprego acidentária

De acordo com o art. 118 da Lei nº 8.213/91, O segurado que

sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de

doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na

empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário,

independentemente de percepção de auxílio-acidente.

No presente caso, os documentos juntados no ID b05a6a3

demonstram que os afastamentos previdenciários da reclamante

deram-se todos com percepção de auxílio-doença comum (espécie

31), de modo que ausente o requisito necessário à configuração da

estabilidade provisória.

Os atestados indicam, ainda, que o últ imo afastamento

previdenciário deu-se por problemas renais (calculose do rim, CID

N200 – ID 7e3bd65), o que reforça a ausência de nexo de

causalidade comatividade laboral.

Antes disso, a reclamante havia percebido benefício previdenciário

cessado em 30/11/2017 (ID b05a6a3 - Pág. 6), de modo que, ainda

que viesse a ser reconhecida judicialmente a sua natureza

acidentária deste, não faria jus a autora à indenização de período

estabilitário, posto que transcorridos mais de 3 anos entre a

cessação do auxílio e a dispensa sem justa causa.

Assim, não evidenciada a natureza acidentária do afastamento findo

em 20/01/2020, não faz jus a reclamante à garantia de emprego

prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91.

Por esses fundamentos, julgo improcedente o pedido referente à

indenização substitutiva da garantia de emprego acidentária.

Férias dos períodos aquisitivos 2014/2015 e 2015/2016

A reclamante postula o pagamento das férias dos períodos em

epígrafe alegando que “não gozou e não recebeu o pagamento

relativo às férias vencidas no período de 19 de maio de 2014 até 14

de maio de 2015, e de férias vencidas no proporcional 05/12avos,

até a data de 14 de outubro de 2015”.

A reclamada defende-se alegando que não concedeu férias à

reclamante nos períodos em questão em decorrência de faltas ao

trabalho, atestadas pelos cartões de ponto juntados com a defesa.

Embora a reclamante tenha impugnado os cartões de ponto por sua

uniformidade, a atrair a aplicação da Súmula 338, III, do TST,

verifica-se que os contracheques do período trabalhado até

maio/2015 comprovam o desconto de 381,35 horas sob a rubrica

“horas faltas”, o que traduz 52 faltas ao trabalho no período

aquisitivo 2014/2015, considerando-se a jornada diária de 7h20min.

Vale ressaltar que essas faltas presumem-se não justificadas pelo

fato de terem repercutido desconto salarial, o que atrai a incidência

do art. 130 da CLT, do qual se infere a perda do direito às férias no

caso de mais de 32 faltas durante um mesmo período aquisitivo.

Portanto, não faz jus a reclamante à indenização de férias

acrescidas de um terço, referentes ao período aquisitivo 2014/2015.

Também não há falar em férias proporcionais referentes ao período

trabalhado a partir de 19/5/2015 (período aquisitivo 2015/2016),

uma vez que a ficha de registro de empregado no ID 1829374

demonstra que a reclamante entrou de licença-maternidade no

mesmo mês, em 26/5/2015, data de nascimento de sua filha

registrada no documento, não tendo trabalhado até o afastamento

previdenciário iniciado em 14/10/2015, como tenta fazer crer a

inicial.

O art. 133, II, da CLT, exclui o direito às férias do empregado que,

no curso do período aquisitivo “permanecer em gozo de licença,

com percepção de salários, por mais de 30 (trinta) dias”.

Por esses fundamentos, julgo improcedentes os pedidos

referentes às férias do período aquisitivo 2014/2015 e férias

proporcionais (5/12) do período 2015/2016.

Diferença de verbas rescisórias e retificação da CTPS

A reclamante alega que a reclamada não computou no cálculo do

TRCT a projeção correta do aviso prévio indenizado, que deveria

ser de 48 dias, e não 45 dias. Alega, ainda, que o saldo de salário

foi pago a menor, considerando o mês de fevereiro como de 28

dias. Postula o pagamento de 3 dias de aviso prévio indenizado

com reflexos, além de 1/12 de 13º salário proporcional e retificação

da data de saída anotada na CTPS.

Examino. Considerando o período contratual de 19/5/2014 a

28/2/2020, correta a apuração do aviso prévio indenizado de 45

dias, devidamente pago no TRCT, sendo indevidas as diferenças

postuladas a tal título e reflexos, bem como a retificação da ata de

saída anotada na CTPS.

Correto, igualmente, o pagamento do saldo de salário, considerando

a reclamante não trabalhou o mês completo, encerrado em

29/2/2020, e que foram descontadas duas faltas ao trabalho.

Indevido, ainda, o pagamento de 13º salário proporcional, eis que

devidamente incluída essa rubrica no TRCT.

Assim, julgo improcedentes os pedidos de pagamento de

diferenças rescisórias e de retificação da CTPS.

Multa do art. 467 da CLT

Inexistindo verbas rescisórias incontroversas no presente feito, não

é devida a multa em epígrafe, razão pela qual julgo improcedente

o pedido.

Multa do art. 477, § 8º, da CLT

O termo de quitação do TRCT juntado pela reclamada no ID

a672c1d - Pág. 2 comprova o pagamento tempestivo das verbas

rescisórias ao reclamante, sendo indevida a aplicação da multa em

epígrafe.
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Assim, julgo improcedente o pedido de pagamento da multa

prevista no art. 477, §8º, da CLT.

Justiça gratuita

Tendo em vista o patamar remuneratório da reclamante ao tempo

da contratação inferior a 40% do teto debenefícios do RGPS e a

declaração de hipossuficiência econômica firmada por procurador

legalmente habilitado e com poderes específicos para tanto

(ID465aead - Pág. 2), defiro à reclamante os benefícios da justiça

gratuita, na forma do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, c/c art. 1º da Lei

nº. 7.115/83, rejeitando, por conseguinte, a impugnação em sentido

contrário apresentada em defesa pela reclamada.

Honorários advocatícios sucumbenciais

Tratando-se de demanda ajuizada sob a vigência da Lei nº.

13.467/17, que estabeleceu a obrigatoriedade de condenação em

honorários de sucumbência, e considerando que houve

sucumbência exclusiva da parte autora, condeno esta ao

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a favor dos

advogados da reclamada, arbitrados em 5% sobre o valor da causa,

ora liquidados em R$1.519,32, os quais permanecerão sob

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser

executados se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado

da decisão que os certificou, o credor demonstrar que deixou de

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais

obrigações do beneficiário, conforme art. 791-A, §4º, da CLT.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, decido na reclamação trabalhista proposta

porAdriana Marcelino do Nascimento Toscano em face de

Comercial Praias Belas Ltda.:

1)Pronunciar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a

20/3/2015 e julgar extinto o processo com resolução de mérito

quanto às referidas parcelas, na forma do art. 487, II, do CPC;

2) Julgar totalmente improcedentes os demais pedidos

formulados pela reclamante;

3) Deferir à reclamante os benefícios da justiça gratuita;

4) Condenar a reclamante ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais a favor dos advogados da reclamada,

arbitrados em 5% sobre o valor da causa, ora liquidados em

R$1.519,32, os quais permanecerão sob condição suspensiva de

exigibilidade, nos termos da fundamentação.

Custas pela reclamante, no valor de R$607,73, calculadas sobre o

valor atribuído à causa, de cujo recolhimento está dispensada.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0066800-62.2012.5.21.0007
AUTOR CYNTHYA CARTIUXA DE SOUZA

LIMA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU VITAL CULTURAL COMERCIAL DE
LIVROS LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIO MORAES MAGALHAES
JUNIOR(OAB: 1004/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VITAL CULTURAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7835c48

proferido nos autos.

DESPACHO

Os documentos juntados pelo sócio executado Mácio de Andrade

não comprovam inequivocamente tratarem-se os valores

bloqueados de valores referentes ao auxílio emergencial concedido

pelo governo federal em decorrência da pandemia de COVID19.

Indefiro a liberação requerida.

Natal, 9 de setembro de 2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0066800-62.2012.5.21.0007
AUTOR CYNTHYA CARTIUXA DE SOUZA

LIMA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU VITAL CULTURAL COMERCIAL DE
LIVROS LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIO MORAES MAGALHAES
JUNIOR(OAB: 1004/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CYNTHYA CARTIUXA DE SOUZA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7835c48

proferido nos autos.

DESPACHO

Os documentos juntados pelo sócio executado Mácio de Andrade
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não comprovam inequivocamente tratarem-se os valores

bloqueados de valores referentes ao auxílio emergencial concedido

pelo governo federal em decorrência da pandemia de COVID19.

Indefiro a liberação requerida.

Natal, 9 de setembro de 2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0162400-52.2008.5.21.0007
AUTOR Márcio da Silva

ADVOGADO JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA
RABELO(OAB: 5848/RN)

RÉU JERONIMO JOSE DE MORAIS

ADVOGADO GILTON XAVIER DA SILVA(OAB:
2804/RN)

RÉU JERONIMO JOSE DE MORAIS - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - JERONIMO JOSE DE MORAIS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9aee02b

proferido nos autos.

DESPACHO

1. O executado JERONIMO JOSE DE MORAIS apresentou

requerimento de liberação de valores bloqueados de sua conta

bancária referentes ao auxílio emergencial recebido em razão da

pandemia de covid-19 (cc8edd8).

2 .  O o f íc io  da Caixa Econômica Federa l  jun tado no

ID447a75fcomprova a natureza dos valores como decorrentes do

auxílio emergencial, no valor de R$2.400,00.

3. Assim, em atenção à recomendação contida no art. 5º da

Resolução nº 318 do CNJ, defiro o pedido do executado e

determino o imediato desbloqueio dos valores referentes ao auxílio

emergencial da Lei 13.982/2020, creditados à conta bancária do

executado, conforme ofício da CEF, limitado ao valor de

R$2.400,00, devendo a Secretaria adotar as providências

necessárias.

4. Determino, ainda, a suspensão das ordens de bloqueio via

Bacenjud em face do executado enquanto perdurar o pagamento do

auxílio emergencial, a fim de evitar a reincidência da constrição.

Natal, 9 de setembro de 2020.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0162400-52.2008.5.21.0007
AUTOR Márcio da Silva

ADVOGADO JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA
RABELO(OAB: 5848/RN)

RÉU JERONIMO JOSE DE MORAIS

ADVOGADO GILTON XAVIER DA SILVA(OAB:
2804/RN)

RÉU JERONIMO JOSE DE MORAIS - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - Márcio da Silva

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9aee02b

proferido nos autos.

DESPACHO

1. O executado JERONIMO JOSE DE MORAIS apresentou

requerimento de liberação de valores bloqueados de sua conta

bancária referentes ao auxílio emergencial recebido em razão da

pandemia de covid-19 (cc8edd8).

2 .  O o f íc io  da Caixa Econômica Federa l  jun tado no

ID447a75fcomprova a natureza dos valores como decorrentes do

auxílio emergencial, no valor de R$2.400,00.

3. Assim, em atenção à recomendação contida no art. 5º da

Resolução nº 318 do CNJ, defiro o pedido do executado e

determino o imediato desbloqueio dos valores referentes ao auxílio

emergencial da Lei 13.982/2020, creditados à conta bancária do

executado, conforme ofício da CEF, limitado ao valor de

R$2.400,00, devendo a Secretaria adotar as providências

necessárias.

4. Determino, ainda, a suspensão das ordens de bloqueio via

Bacenjud em face do executado enquanto perdurar o pagamento do

auxílio emergencial, a fim de evitar a reincidência da constrição.

Natal, 9 de setembro de 2020.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000788-90.2017.5.21.0007
AUTOR CARLA MICHELE BENTO DE

OLIVEIRA

ADVOGADO DANIEL AUGUSTO DE ALCANIZ
SANTOS(OAB: 12951/RN)

RÉU EDUARDO NASCIMENTO FARIAS
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ADVOGADO ROBERTO ARAUJO CABRAL
GOMES(OAB: 23791/BA)

RÉU IBERKON EOLICO
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA

RÉU JOSE ANTONIO GARCIA
CABALLERO

RÉU FERNANDO ALBERTO DIEZ
RIPOLLES

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLA MICHELE BENTO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0884112

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

1. O executado EDUARDO NASCIMENTO FARIAS apresentou

requerimento de liberação de valores bloqueados de sua conta

bancária referentes ao auxílio emergencial recebido em razão da

pandemia de covid-19 (ID f252794).

2. O documento juntado no ID3c2f758comprova a natureza dos

valores como decorrentes do auxílio emergencial, no valor de

R$1.200,00.

3. Assim, em atenção à recomendação contida no art. 5º da

Resolução nº 318 do CNJ, defiro o pedido do executado e

determino o imediato desbloqueio dos valores referentes ao auxílio

emergencial da Lei 13.982/2020, creditados à conta bancária do

executado, limitado ao valor de R$1.200,00, devendo a Secretaria

adotar as providências necessárias.

4. Determino, ainda, a suspensão das ordens de bloqueio via

Bacenjud em face do executado enquanto perdurar o pagamento do

auxílio emergencial, a fim de evitar a reincidência da constrição.

Natal, 9 de setembro de 2020.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000727-69.2016.5.21.0007
AUTOR LO RUAMA DA SILVA MEDEIROS

FERNANDES

ADVOGADO RAFAEL PAULO AZEVEDO
GOMES(OAB: 10265/RN)

RÉU WLADIMIR FERNANDES FILHO

ADVOGADO RUBEM FREIRE DE VASCONCELOS
FILHO(OAB: 2788/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LO RUAMA DA SILVA MEDEIROS FERNANDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

DESTINATÁRIA (PARTE EXEQUENTE):LO RUAMA DA SILVA

MEDEIROS FERNANDES.

ADVOGADO:RAFAEL PAULO AZEVEDO GOMES - OAB:

RN10265.

Fica a parte exequente, através de sua representação, intimada,

para incluir aos autos, os seus dados bancários e os da

representação, inclusive, contrato de honorários, caso haja, para

possibilitar a liberação dos valores que lhes são devidos.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO BORGES DE ARAUJO NETO

Servidor

Processo Nº ATSum-0000788-90.2017.5.21.0007
AUTOR CARLA MICHELE BENTO DE

OLIVEIRA

ADVOGADO DANIEL AUGUSTO DE ALCANIZ
SANTOS(OAB: 12951/RN)

RÉU EDUARDO NASCIMENTO FARIAS

ADVOGADO ROBERTO ARAUJO CABRAL
GOMES(OAB: 23791/BA)

RÉU IBERKON EOLICO
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA

RÉU JOSE ANTONIO GARCIA
CABALLERO

RÉU FERNANDO ALBERTO DIEZ
RIPOLLES

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDUARDO NASCIMENTO FARIAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0884112

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.
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1. O executado EDUARDO NASCIMENTO FARIAS apresentou

requerimento de liberação de valores bloqueados de sua conta

bancária referentes ao auxílio emergencial recebido em razão da

pandemia de covid-19 (ID f252794).

2. O documento juntado no ID3c2f758comprova a natureza dos

valores como decorrentes do auxílio emergencial, no valor de

R$1.200,00.

3. Assim, em atenção à recomendação contida no art. 5º da

Resolução nº 318 do CNJ, defiro o pedido do executado e

determino o imediato desbloqueio dos valores referentes ao auxílio

emergencial da Lei 13.982/2020, creditados à conta bancária do

executado, limitado ao valor de R$1.200,00, devendo a Secretaria

adotar as providências necessárias.

4. Determino, ainda, a suspensão das ordens de bloqueio via

Bacenjud em face do executado enquanto perdurar o pagamento do

auxílio emergencial, a fim de evitar a reincidência da constrição.

Natal, 9 de setembro de 2020.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000323-76.2020.5.21.0007
AUTOR MARINEIDE GOMES RIBEIRO

PEREIRA

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

ADVOGADO LUANA CRISTINA SILVA DA
FONSECA(OAB: 16850/RN)

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3242fb8

proferido nos autos.

(tl)

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando o requerimento formulado pela parte reclamada (ID

9c7ac06) e que se encontra vedada a realização de audiências

presenciais, por tempo indeterminado, como medida de prevenção

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos das

Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça, Ato

Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT GP Nº

54/2020, instituído o regime extraordinário de trabalho de forma

remota, e visando imprimir maior celeridade ao feito, DECIDO:

Fica designada audiência para a tentativa de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 17/09/2020, às 09h10, com link:

meet.google.com/xau-zhei-zmp de acesso à sala de reuniões do

aplicativo Google Meet, cientes as partes a partir da publicação

deste despacho.

As partes poderão se fazer representar na audiência

exclusivamente por seus advogados em cujos instrumentos de

mandatos deve constar poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

14/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000323-76.2020.5.21.0007
AUTOR MARINEIDE GOMES RIBEIRO

PEREIRA

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

ADVOGADO LUANA CRISTINA SILVA DA
FONSECA(OAB: 16850/RN)

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARINEIDE GOMES RIBEIRO PEREIRA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3242fb8

proferido nos autos.

(tl)

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando o requerimento formulado pela parte reclamada (ID

9c7ac06) e que se encontra vedada a realização de audiências

presenciais, por tempo indeterminado, como medida de prevenção

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos das

Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça, Ato

Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT GP Nº

54/2020, instituído o regime extraordinário de trabalho de forma

remota, e visando imprimir maior celeridade ao feito, DECIDO:

Fica designada audiência para a tentativa de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 17/09/2020, às 09h10, com link:

meet.google.com/xau-zhei-zmp de acesso à sala de reuniões do

aplicativo Google Meet, cientes as partes a partir da publicação

deste despacho.

As partes poderão se fazer representar na audiência

exclusivamente por seus advogados em cujos instrumentos de

mandatos deve constar poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

14/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000944-10.2019.5.21.0007
AUTOR PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU SOUZA CRUZ LTDA

ADVOGADO PATRICIA MACHADO VIEIRA DE
ALMEIDA(OAB: 17315/DF)

TESTEMUNHA JOAO ANTONIO FELIX DA SILVA

TESTEMUNHA ROMILDO DOS SANTOS COSTA
JUNIOR

TESTEMUNHA LUIZ GUSTAVO DA SILVA XAVIER

Intimado(s)/Citado(s):

  - PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6aadb14

proferido nos autos.

(tl)

DESPACHO

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que suas

testemunhas não dispõem dos meios técnicos necessários para a

participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 17/09/2020, às 09h30, com o

seguinte link de acesso à sala do aplicativo Google Meet:

meet.google.com/tgw-jpuq-svj.

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

14/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais
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impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000944-10.2019.5.21.0007
AUTOR PAULO MAURICIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU SOUZA CRUZ LTDA

ADVOGADO PATRICIA MACHADO VIEIRA DE
ALMEIDA(OAB: 17315/DF)

TESTEMUNHA JOAO ANTONIO FELIX DA SILVA

TESTEMUNHA ROMILDO DOS SANTOS COSTA
JUNIOR

TESTEMUNHA LUIZ GUSTAVO DA SILVA XAVIER

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOUZA CRUZ LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6aadb14

proferido nos autos.

(tl)

DESPACHO

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que suas

testemunhas não dispõem dos meios técnicos necessários para a

participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 17/09/2020, às 09h30, com o

seguinte link de acesso à sala do aplicativo Google Meet:

meet.google.com/tgw-jpuq-svj.

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

14/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000974-45.2019.5.21.0007
AUTOR GLEIDE DA SILVA CAETANO

ADVOGADO DANIELLE CRISTINE PADILHA
COSTA(OAB: 12733/RN)

RÉU JUSSARA BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

RÉU MIRLA BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JUSSARA BARBOSA DA SILVA

  - MIRLA BARBOSA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c25f175

proferido nos autos.

(tl)

DESPACHO

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.
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Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação da reclamante de que suas

testemunhas não dispõem dos meios técnicos necessários para a

participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 24/09/2020, às 08h30, com o

seguinte link de acesso à sala do aplicativo Google Meet:

meet.google.com/tye-nugf-qff.

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

21/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000043-08.2020.5.21.0007
AUTOR JAILSON CARDOSO BONIFACIO DA

SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU LORENBERG VILAR DE QUEIROZ
SOARES

ADVOGADO HYSAAC MANUEL SPENCER
SOBREIRA BATISTA(OAB: 4440/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LORENBERG VILAR DE QUEIROZ SOARES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e86f5f1

proferido nos autos.

(tl)

DESPACHO

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele e

suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos necessários

para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 24/09/2020, às 08h50, com o

seguinte link de acesso à sala do aplicativo Google Meet:

meet.google.com/sjk-qncr-qac.

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

21/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000974-45.2019.5.21.0007
AUTOR GLEIDE DA SILVA CAETANO

ADVOGADO DANIELLE CRISTINE PADILHA
COSTA(OAB: 12733/RN)

RÉU JUSSARA BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

RÉU MIRLA BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GLEIDE DA SILVA CAETANO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c25f175

proferido nos autos.

(tl)

DESPACHO

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação da reclamante de que suas

testemunhas não dispõem dos meios técnicos necessários para a

participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 24/09/2020, às 08h30, com o

seguinte link de acesso à sala do aplicativo Google Meet:

meet.google.com/tye-nugf-qff.

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

21/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000043-08.2020.5.21.0007
AUTOR JAILSON CARDOSO BONIFACIO DA

SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU LORENBERG VILAR DE QUEIROZ
SOARES

ADVOGADO HYSAAC MANUEL SPENCER
SOBREIRA BATISTA(OAB: 4440/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAILSON CARDOSO BONIFACIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e86f5f1

proferido nos autos.

(tl)

DESPACHO

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele e

suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos necessários

para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 24/09/2020, às 08h50, com o

seguinte link de acesso à sala do aplicativo Google Meet:

meet.google.com/sjk-qncr-qac.

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

21/09/2020, número de telefone para contato com os advogados
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que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000222-39.2020.5.21.0007
AUTOR MARCOS ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO LEONARDO BRUNO MACIEL DE
ARAUJO CRUZ(OAB: 7568/RN)

RÉU AFICAL INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO RAUL ANIZ ASSAD(OAB: 15388/PR)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AFICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9e49241

proferido nos autos.

DESPACHO (LG)

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele

e/ou suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos

necessários para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 24/09/2020, às 09h10, com o seguinte

l i nk  de  acesso  à  sa la  do  ap l i ca t i vo  Goog le  Mee t :

meet .goog le .com/v t j -gwbx-c re

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

21/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000328-98.2020.5.21.0007
AUTOR FRANCISCO SALES GUIMARAES

ADVOGADO SILVIO CAMARA DE OLIVEIRA(OAB:
2613/RN)

ADVOGADO BEATRIZ BARRETO CAMARA DE
OLIVEIRA(OAB: 16887/RN)

RÉU TRANSFLOR LTDA

ADVOGADO KATIA KERON FIDELIS
BULHOES(OAB: 8557/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TRANSFLOR LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 61b202c

proferido nos autos.

DESPACHO (LG)

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de
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Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele

e/ou suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos

necessários para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 24/09/2020, às 09h30, com o seguinte

l i nk  de  acesso  à  sa la  do  ap l i ca t i vo  Goog le  Mee t :

meet .goog le .com/er t -mqnq-meo

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

21/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000111-55.2020.5.21.0007
AUTOR MARCOS BATISTA DA SILVA

ADVOGADO DINA EMMANUELLE PÉREZ
MEDEIROS(OAB: 5915/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS BATISTA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 898c5ab

proferida nos autos.

SENTENÇA

RELATÓRIO

Marcos Batista da Silva ajuizou Reclamação Trabalhista em face

de Companhia Brasileira de Trens Urbanos, postulando a

condenação da reclamada ao pagamento da parcelas constantes do

rol de pedidos da inicial.

A reclamada apresentou defesa escrita e documentos, arguindo

prejudicial de prescrição e sustentando a total improcedência dos

pedidos.

O reclamante apresentou réplica no ID f8fcf78.

Razões finais pelas partes, conforme ID’s 69ac07e e 6f600ec.

Não foram apresentadas propostas de acordo.

A seguir, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

FUNDAMENTOS

Prescrição total

A reclamada sustenta a prescrição total da pretensão invocando a

aplicação da Súmula 294 do TST, argumentando que “o pedido da

parte reclamante remonta-se a declaração da natureza salarial da

verba auxílio alimentação, bem como as diferenças e reflexos dela

provenientes”, tratando-se de ação que envolve o pagamento de

prestações sucessivas, decorrente de alteração do pactuado.

Em que pese a alegação defensiva, uma leitura atenta da petição

inicial revela que a pretensão autoral, na verdade, cinge-se ao

restabelec imento do pagamento de parcela supr imida

unilateralmente pela reclamada, não se relacionando, pois, com a

declaração da natureza salarial do vale-alimentação atualmente

percebido. Tanto é assim que a conta apresentada na inicial

engloba, além dos reflexos, o pagamento da parcela em si (auxílio-

alimentação), no valor de R$102.464,10.

A questão restou ainda mais clara após a apresentação da réplica

pelo autor, quando o mesmo alegou que “Tal fato diverge do

alegado pela reclamada em sua defesa. Não está se questionando

o vale alimentação, pois este é recebido pelo autor. O que se

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 284
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

discute é o auxilio alimentação, que o autor recebia antes de sua

demissão e com o seu retorno deixou de receber a referida

verba”.(ID f8fcf78 - Pág. 2)

O pedido, portanto, é de pagamento da verba em si, firmado na

alegação de que foi suprimida a partir de 8/11/2010, a atrair a

aplicação da Súmula 294 do TST, ainda que por argumento diverso

do alegado na defesa, salientando-se que a parcela não tem

previsão legal. Nesse sentido:

SUMULA 294. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

TRABALHADOR URBANO. Tratando-se de ação que envolva

pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do

pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela

esteja também assegurado por preceito de lei.

Considerando que alteração contratual consumou-se com a

readmissão ao emprego em 8/11/2010 e que a presente ação

trabalhista foi ajuizada mais de cinco anos depois, em 2/3/2020,

impõe-se reconhecer a prescrição total da pretensão, conforme art.

7º, XXIX, da CF e verbete sumular transcrito acima.

Assim, acolho a prejudicial arguida em defesa e pronuncio a

prescrição total da pretensão, julgando extinto o processo com

resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Justiça gratuita

Tendo em vista o patamar remuneratório do autor superior a 40%

do teto de benefícios do RGPS, e ausente nos autos prova da

hipossuficiência econômica, declaração do próprio interessado ou

outorga de poderes específicos para a declaração por intermédio de

procurador, indefiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do

art. 790, §§3º e 4º da CLT c/c Súmula nº 463, I, do TST.

Honorários advocatícios sucumbenciais

Tratando-se de demanda ajuizada sob a vigência da Lei nº.

13.467/17, que estabeleceu a obrigatoriedade de condenação em

honorários de sucumbência, e considerando que houve

sucumbência exclusiva da parte autora, condeno esta ao

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a favor dos

advogados da reclamada, arbitrados em 5% sobre o valor da causa,

ora liquidados em R$8.080,10.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, decido na reclamação trabalhista proposta por

Marcos Batista da Silva em face de Companhia Brasileira de Trens

Urbanos:

1)Pronunciara prescrição total da pretensão, julgando extinto o

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC;

2) Condenar o reclamante ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais a favor dos advogados da reclamada,

arbitrados em 5% sobre o valor da causa, ora liquidados em

R$8.080,10.

Custas pelo reclamante, no valor de R$3.232,04, calculadas sobre o

valor atribuído à causa.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000111-55.2020.5.21.0007
AUTOR MARCOS BATISTA DA SILVA

ADVOGADO DINA EMMANUELLE PÉREZ
MEDEIROS(OAB: 5915/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 898c5ab

proferida nos autos.

SENTENÇA

RELATÓRIO

Marcos Batista da Silva ajuizou Reclamação Trabalhista em face

de Companhia Brasileira de Trens Urbanos, postulando a

condenação da reclamada ao pagamento da parcelas constantes do

rol de pedidos da inicial.

A reclamada apresentou defesa escrita e documentos, arguindo

prejudicial de prescrição e sustentando a total improcedência dos

pedidos.

O reclamante apresentou réplica no ID f8fcf78.

Razões finais pelas partes, conforme ID’s 69ac07e e 6f600ec.

Não foram apresentadas propostas de acordo.

A seguir, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

FUNDAMENTOS

Prescrição total

A reclamada sustenta a prescrição total da pretensão invocando a

aplicação da Súmula 294 do TST, argumentando que “o pedido da

parte reclamante remonta-se a declaração da natureza salarial da

verba auxílio alimentação, bem como as diferenças e reflexos dela

provenientes”, tratando-se de ação que envolve o pagamento de

prestações sucessivas, decorrente de alteração do pactuado.
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Em que pese a alegação defensiva, uma leitura atenta da petição

inicial revela que a pretensão autoral, na verdade, cinge-se ao

restabelec imento do pagamento de parcela supr imida

unilateralmente pela reclamada, não se relacionando, pois, com a

declaração da natureza salarial do vale-alimentação atualmente

percebido. Tanto é assim que a conta apresentada na inicial

engloba, além dos reflexos, o pagamento da parcela em si (auxílio-

alimentação), no valor de R$102.464,10.

A questão restou ainda mais clara após a apresentação da réplica

pelo autor, quando o mesmo alegou que “Tal fato diverge do

alegado pela reclamada em sua defesa. Não está se questionando

o vale alimentação, pois este é recebido pelo autor. O que se

discute é o auxilio alimentação, que o autor recebia antes de sua

demissão e com o seu retorno deixou de receber a referida

verba”.(ID f8fcf78 - Pág. 2)

O pedido, portanto, é de pagamento da verba em si, firmado na

alegação de que foi suprimida a partir de 8/11/2010, a atrair a

aplicação da Súmula 294 do TST, ainda que por argumento diverso

do alegado na defesa, salientando-se que a parcela não tem

previsão legal. Nesse sentido:

SUMULA 294. PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.

TRABALHADOR URBANO. Tratando-se de ação que envolva

pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do

pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela

esteja também assegurado por preceito de lei.

Considerando que alteração contratual consumou-se com a

readmissão ao emprego em 8/11/2010 e que a presente ação

trabalhista foi ajuizada mais de cinco anos depois, em 2/3/2020,

impõe-se reconhecer a prescrição total da pretensão, conforme art.

7º, XXIX, da CF e verbete sumular transcrito acima.

Assim, acolho a prejudicial arguida em defesa e pronuncio a

prescrição total da pretensão, julgando extinto o processo com

resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Justiça gratuita

Tendo em vista o patamar remuneratório do autor superior a 40%

do teto de benefícios do RGPS, e ausente nos autos prova da

hipossuficiência econômica, declaração do próprio interessado ou

outorga de poderes específicos para a declaração por intermédio de

procurador, indefiro os benefícios da justiça gratuita, na forma do

art. 790, §§3º e 4º da CLT c/c Súmula nº 463, I, do TST.

Honorários advocatícios sucumbenciais

Tratando-se de demanda ajuizada sob a vigência da Lei nº.

13.467/17, que estabeleceu a obrigatoriedade de condenação em

honorários de sucumbência, e considerando que houve

sucumbência exclusiva da parte autora, condeno esta ao

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a favor dos

advogados da reclamada, arbitrados em 5% sobre o valor da causa,

ora liquidados em R$8.080,10.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, decido na reclamação trabalhista proposta por

Marcos Batista da Silva em face de Companhia Brasileira de Trens

Urbanos:

1)Pronunciara prescrição total da pretensão, julgando extinto o

processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC;

2) Condenar o reclamante ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais a favor dos advogados da reclamada,

arbitrados em 5% sobre o valor da causa, ora liquidados em

R$8.080,10.

Custas pelo reclamante, no valor de R$3.232,04, calculadas sobre o

valor atribuído à causa.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

Inácio André de Oliveira

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000222-39.2020.5.21.0007
AUTOR MARCOS ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO LEONARDO BRUNO MACIEL DE
ARAUJO CRUZ(OAB: 7568/RN)

RÉU AFICAL INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO RAUL ANIZ ASSAD(OAB: 15388/PR)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS ANTONIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9e49241

proferido nos autos.

DESPACHO (LG)

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 286
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

e/ou suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos

necessários para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 24/09/2020, às 09h10, com o seguinte

l i nk  de  acesso  à  sa la  do  ap l i ca t i vo  Goog le  Mee t :

meet .goog le .com/v t j -gwbx-c re

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

21/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000328-98.2020.5.21.0007
AUTOR FRANCISCO SALES GUIMARAES

ADVOGADO SILVIO CAMARA DE OLIVEIRA(OAB:
2613/RN)

ADVOGADO BEATRIZ BARRETO CAMARA DE
OLIVEIRA(OAB: 16887/RN)

RÉU TRANSFLOR LTDA

ADVOGADO KATIA KERON FIDELIS
BULHOES(OAB: 8557/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO SALES GUIMARAES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 61b202c

proferido nos autos.

DESPACHO (LG)

A realização de audiências presenciais está suspensa por tempo

indeterminado como medida de prevenção para a COVID-19, nos

termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de

Justiça, Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

Não obstante o presente feito necessite de coleta de provas em

audiência, não foi possível a realização de audiência de instrução

telepresencial diante da manifestação do reclamante de que ele

e/ou suas testemunhas não dispõem dos meios técnicos

necessários para a participação.

Diante disso, na tentativa de alcançar solução mais célere para o

presente feito, fica designada audiência de CONCILIAÇÃO por

videoconferência para o dia 24/09/2020, às 09h30, com o seguinte

l i nk  de  acesso  à  sa la  do  ap l i ca t i vo  Goog le  Mee t :

meet .goog le .com/er t -mqnq-meo

Tendo em vista as dificuldades técnicas alegadas, as partes

poderão se fazer representar na audiência exclusivamente por

seus advogados em cujos instrumentos de mandatos deve constar

poderes para transigir.

Não obstante seja facultada a presença das partes na audiência, é

recomendável que os advogados lhe dêem ciência da data e horário

da prática do ato e tenham algum contato pelo qual possam se

comunicar com elas para tratar das propostas de acordo que forem

formuladas.

Ficam as partes intimadas para fornecer nos autos, até o dia

21/09/2020, número de telefone para contato com os advogados

que participarão da audiência, bem como para informar eventuais

impedimentos para participação.

Natal/RN, 09/09/2020.
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INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000216-66.2019.5.21.0007
AUTOR MARIA DAS GRACAS VERAS DE

ABREU

ADVOGADO RAFAELLI TEIXEIRA CAMARA(OAB:
16482/RN)

RÉU CONSTRUTORA SOLARES LTDA -
EPP

ADVOGADO CAMILA SHIRLEY MONTEIRO DE
LIMA(OAB: 17000/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

RÉU MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

ADVOGADO FERNANDO JOSE MEDEIROS DE
ARAUJO(OAB: 4066/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO CAMILA SHIRLEY MONTEIRO DE
LIMA(OAB: 17000/RN)

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSTRUTORA SOLARES LTDA - EPP

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 928692b

proferido nos autos.

Despacho (EDA)

Vistos, etc.

Considerando os termos da certidão de id 740b864 e sentença de

extinção da execução no processo conexo n° 0000626-

27.2019.5.21.0007 em anexo, chamo o feito à ordem para

determinar a desconsideração do despacho de id 61703e9.

Intime-se a reclamada para informar seus dados bancários no prazo

de cinco dias. Após, expeça-se alvará de transferência eletrônica

para devolução do depósito de id ef8ea98.

Comprovado a devolução do depósito e, considerando a quitação

da dívida do presente processo nos autos do Cumprimento de

Sentença n° 0000626-27.2019.5.21.0007, venham os autos

conclusos para prolação de sentença de extinção da execução.

07/09/2020

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000216-66.2019.5.21.0007
AUTOR MARIA DAS GRACAS VERAS DE

ABREU

ADVOGADO RAFAELLI TEIXEIRA CAMARA(OAB:
16482/RN)

RÉU CONSTRUTORA SOLARES LTDA -
EPP

ADVOGADO CAMILA SHIRLEY MONTEIRO DE
LIMA(OAB: 17000/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

RÉU MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

ADVOGADO FERNANDO JOSE MEDEIROS DE
ARAUJO(OAB: 4066/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO CAMILA SHIRLEY MONTEIRO DE
LIMA(OAB: 17000/RN)

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DAS GRACAS VERAS DE ABREU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 928692b

proferido nos autos.

Despacho (EDA)

Vistos, etc.

Considerando os termos da certidão de id 740b864 e sentença de

extinção da execução no processo conexo n° 0000626-

27.2019.5.21.0007 em anexo, chamo o feito à ordem para

determinar a desconsideração do despacho de id 61703e9.

Intime-se a reclamada para informar seus dados bancários no prazo

de cinco dias. Após, expeça-se alvará de transferência eletrônica

para devolução do depósito de id ef8ea98.

Comprovado a devolução do depósito e, considerando a quitação

da dívida do presente processo nos autos do Cumprimento de

Sentença n° 0000626-27.2019.5.21.0007, venham os autos

conclusos para prolação de sentença de extinção da execução.

07/09/2020

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000815-05.2019.5.21.0007
AUTOR FRANCISCO CANINDE DE LIMA

ADVOGADO JANAINA RANGEL MONTEIRO(OAB:
482-A/RN)

ADVOGADO SYLVIA PATRICIA FELIX(OAB:
16828/RN)

RÉU T C C I - TERRAPLANAGEM,
CONSTRUCOES, CONSULTORIA E
INFORMATICA EIRELI - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CANINDE DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: FRANCISCO CANINDE DE LIMA

INTIMAÇÃO

Fica VSa. intimada, por meio de seu(ua) advogado(a), para ciência

da certidão de ID. 7df393c e documento de ID. 3484aed, referente à

autorização do seguro-desemprego.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

LUZIMAR GUTIERRES DE OLIVEIRA MONTEIRO

Secretário de Audiência

8ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATOrd-0108300-71.2013.5.21.0008
AUTOR JOSIAS INACIO DA SILVA

ADVOGADO PATRICIA SOUZA DE
OLIVEIRA(OAB: 6518-A/RN)

RÉU B. A. SABACK GUNTERN - ME

RÉU BERNARDO AVILA SABACK
GUNTERN

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSIAS INACIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: JOSIAS INACIO DA SILVA

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica Vossa Senhoria intimada para, no prazo de 15 dias,

apresentar meios para prosseguimento da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

IZAEL FERNANDES GUILHERME

Servidor

Processo Nº ATOrd-0001004-48.2017.5.21.0008
AUTOR LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA

SILVA

ADVOGADO PRISCILA LUCENA VERISSIMO
BARROSO(OAB: 11768/RN)

ADVOGADO CID BEZERRA DE OLIVEIRA
NETO(OAB: 6248/RN)

RÉU NILSON BRAMBILLA - ME

ADVOGADO ALESSANDRO MAGNUS SOARES
DE SOUSA(OAB: 5322/RN)

RÉU NILSON BRAMBILLA

Intimado(s)/Citado(s):

  - NILSON BRAMBILLA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO PJe-JT

DESTINATÁRIO: NILSON BRAMBILLA - ME

Fica a parte executada, identificada no campo "DESTINATÁRIO",

intimada para tomar ciência de que foi(ram) realizado(s) bloqueio(s)

de valores em sua(s) conta(s) bancária(s), para, querendo,

apresentar embargos à execução no prazo legal.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

IZAEL FERNANDES GUILHERME

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000287-31.2020.5.21.0008
AUTOR NALBA MARIA HOLANDA DE ABREU

ADVOGADO MAURO CELIO LACERDA
CARNEIRO DE BARROS(OAB:
9857/RN)

RÉU DATANORTE CIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO R
G DO NORTE

ADVOGADO REBECA NUNES TORQUATO
NOGUEIRA(OAB: 10964/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - NALBA MARIA HOLANDA DE ABREU

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: NALBA MARIA HOLANDA DE ABREU

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica o RECLAMANTE intimado para apresentar manifestação

acerca das contestações e documentos juntados pelas reclamadas,

no prazo de 05 dias.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RACHEL NASCIMENTO FREIRE DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATSum-0000231-95.2020.5.21.0008
AUTOR ELINAURA BATISTA DE LIMA

ADVOGADO AGOSTINHO DOS SANTOS BRITO
DA SILVA(OAB: 15312/RN)

RÉU AGOSTINHO MAGNO BARBOSA
FELIPE

ADVOGADO SIMONE LEITE DANTAS(OAB:
3261/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AGOSTINHO MAGNO BARBOSA FELIPE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: AGOSTINHO MAGNO BARBOSA FELIPE

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica a parte reclamada, notificada através de seu advogado, para

se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pelo autor,

pelo prazo de 08 dias, ficando advertido que o silêncio será

entendido como concordância.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RACHEL NASCIMENTO FREIRE DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000347-04.2020.5.21.0008
AUTOR WATSON DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO DINA EMMANUELLE PÉREZ
MEDEIROS(OAB: 5915/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WATSON DE OLIVEIRA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4af79b2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Nos termos do Ato TRT21 GP nº 54/2020 e de acordo com o plano

de ação de retomada das ações presenciais deste E.Tribunal, o

qual estabelece em sua primeira fase a manutenção das audiências

por meio virtual, determino o aprazamento de audiência de

instrução, que será realizada através de videoconferência, no dia

29.09.2020 às 14h.

As partes deverão se logar através da plataforma google meet,

realizando o acesso por meio de computadores, tablets ou telefones

celulares, recomendando-se a utilização de uma rede wi-fi com

velocidade adequada.

Concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes informem

os seus endereços de e-mail e telefones de contato.

Na data e horário agendados para realização da audiência, as

par tes  e  seus procuradores  deverão acessar  o  l ink :

meet.google.com/pdq-utqk-oev, que será enviado para os e-mails

fornecidos.

Qualquer dificuldade técnica que inviabilize a realização da

audiência telepresencial, deverá ser comunicada nos autos com

antecedência.

Intimem-se.

NATAL/RN, 04 de setembro de 2020.

JOANILSON DE PAULA REGO JUNIOR

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000533-95.2018.5.21.0008
AUTOR MARIA RISONETE DE MELO VITAL

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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ADVOGADO DOUGLAS GERALDO MEIRA
PEREIRA DE FREITAS(OAB:
9132/RN)

RÉU GUARARAPES CONFECCOES S/A

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

PERITO BRUNO ROBERTO SOARES DE
MAGALHAES

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUARARAPES CONFECCOES S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 28d6489

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido (id c3d6b31).

Assim, dou força de alvará judicial ao presente despacho e

AUTORIZO a Caixa Econômica Federal, agência 2230, a levantar o

SALDO INTEGRAL existente na conta de DEPÓSITO JUDICIAL nº

04975645-3, vinculada a este processo, devendo, de imediato, a

referida instituição financeira proceder a Transferência ao Banco

Bradesco - Agência: 00321 – Conta Corrente: 0031865-5, para

crédito em favor de OMG ASSESSORIA E CONSULTORIA EM

RECURSOS – CNPJ 27.717.577/0001-75.

Encaminhe-se o presente, por e-mail, àquela instituição bancária

para cumprimento, devendo, em 10 dias, remeter à Vara os

comprovantes das transferências.

Fica ciente a reclamada que deverá, no prazo de 5 dias, proceder

ao pagamento do saldo remanescente em favor do patrono

OSVALDO DE MEIROZ GRILO JÚNIOR ou depósito na conta

bancária com comprovação nos autos, como consignado no

despacho de id e828275. 

Dê-se ciência.

Natal/RN, 04 de setembro de 2020.

JOANILSON DE PAULA RÊGO JÚNIOR

JUIZ DO TRABALHO

rsaa

Processo Nº ATOrd-0000347-04.2020.5.21.0008
AUTOR WATSON DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO DINA EMMANUELLE PÉREZ
MEDEIROS(OAB: 5915/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO RICARDO LOPES GODOY(OAB:
77167/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4af79b2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Nos termos do Ato TRT21 GP nº 54/2020 e de acordo com o plano

de ação de retomada das ações presenciais deste E.Tribunal, o

qual estabelece em sua primeira fase a manutenção das audiências

por meio virtual, determino o aprazamento de audiência de

instrução, que será realizada através de videoconferência, no dia

29.09.2020 às 14h.

As partes deverão se logar através da plataforma google meet,

realizando o acesso por meio de computadores, tablets ou telefones

celulares, recomendando-se a utilização de uma rede wi-fi com

velocidade adequada.

Concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes informem

os seus endereços de e-mail e telefones de contato.

Na data e horário agendados para realização da audiência, as

par tes  e  seus procuradores  deverão acessar  o  l ink :

meet.google.com/pdq-utqk-oev, que será enviado para os e-mails

fornecidos.

Qualquer dificuldade técnica que inviabilize a realização da

audiência telepresencial, deverá ser comunicada nos autos com

antecedência.

Intimem-se.

NATAL/RN, 04 de setembro de 2020.

JOANILSON DE PAULA REGO JUNIOR

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0060700-59.2010.5.21.0008
AUTOR GILSON HIGINO DA SILVA

ADVOGADO AUGUSTO CESAR BESSA DE
ANDRADE(OAB: 3442/RN)

RÉU CAPUCHE SPE 2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU CONSTRUTIVAS INSTALACOES
LTDA ME - ME

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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RÉU CAPUCHE EMPREENDIMENTOS
CANDELARIA LTDA

ADVOGADO ELLEN CAROLINE ARAUJO DANTAS
CRUZ(OAB: 7443/RN)

RÉU ANDRE LUIZ GOMES CANDIDO

RÉU GILBERTO EMILIANO DA ROCHA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAPUCHE EMPREENDIMENTOS CANDELARIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a10b11d

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de acordo extrajudicial celebrado entre as partes litigantes,

as quais submetem a mencionada transação à homologação deste

Juízo.

Considerando a razoabilidade da transação apresentada, ante a

natureza conciliatória da Justiça do Trabalho, homologo o acordo

celebrado entre as partes (Id. 0c0eb14), no valor de R$ 7.000,00

(sete mil reais), em 12 parcelas mais a liberação dos valores

bloqueados nos autos relacionados nas contas judiciais

(id0741421, 1127a2a e 228a4b0).

Assim, determino à Secretaria da Vara que proceda a expedição de

alvará eletrônico utilizando o Sistema de Controle de Depósitos

Judiciais - SISCONDJ, para rateio de todo o saldo existente nas

contas judiciais nº 100132880216 e 3800119853404, da seguinte

forma:

1. Transferência da importância de R$ 72,87, com acréscimos, à

Caixa Econômica Federal, agência: 2010, operação: 013, conta

poupança: 00167883-5, para crédito em favor de GILSON HIGINO

DA SILVA - CPF: 406.846.524-04.

2. Transferência da importância de R$ 24,29, com acréscimos, à

Caixa Econômica Federal, agência: 2230, operação: 013, conta

poupança: 397-0, para crédito em favor de MAURÍLIO BESSA DE

DEUS - CPF: 025.640.174-87.

Dou força de alvará judicial ao presente despacho e AUTORIZO

a Caixa Econômica Federal, agência 2230, a levantar o SALDO

INTEGRAL existente nas contas de DEPÓSITOS JUDICIAIS nºs

04969196-3; 04972054-8; 04961394-6; 04964398-5; 04972457-8; e

04972458-6 vinculadas a este processo, devendo, de imediato, a

referida instituição financeira proceder o rateio de todo o saldo

existente na conta judicial, da seguinte forma:

1. Transferência à Caixa Econômica Federal, agência: 2010,

operação: 013, conta poupança: 00167883-5, para crédito em favor

de GILSON HIGINO DA SILVA - CPF: 406.846.524-04, no

percentual de 75%.

2. Transferência à Caixa Econômica Federal, agência: 2230,

operação: 013, conta poupança: 397-0, para crédito em favor de

MAURÍLIO BESSA DE DEUS - CPF: 025.640.174-87, no percentual

de 25%.

Encaminhe-se a presente, por e-mail, àquela instituição

bancária, para cumprimento.

A Agência Bancária deverá, em 10 dias, remeter à secretaria da

vara os comprovantes das transferências.

A parte reclamada assume, por este Termo, a responsabilidade

integral quanto às contribuições previdenciárias no valor de R$

995,54(id. b10db85), devendo providenciar o recolhimento das

Contribuições Previdenciárias, mediante guia GPS, sob o código

1708, identificador - NIT: 26865156046, no prazo de 30 dias após o

pagamento da última parcela, sob pena de execução.

A parte reclamada deverá recolher, via guia GRU, sob o código

18740-2, o valor de R$ 110,15 (id b10db85), bem como fazer sua

comprovação nos autos no prazo de 30 dias após o pagamento da

última parcela, sob pena de execução.

A parte autora deverá informar o inadimplemento das parcelas no

prazo máximo de 05 dias após o respectivo vencimento, sob pena

de presunção de quitação.

Em caso de inadimplência, determino que se proceda à execução,

sendo desnecessária a citação da reclamada, ou sua notificação

nos termos do art. 523 do CPC, já que regularmente ciente da

dívida. Nesta hipótese, deverá ser imediatamente providenciada a

efetivação dos atos de constrição, dando-se prioridade à utilização

das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário

(BacenJud, RenaJud e InfoJud). Da mesma forma caracterizada a

inadimplência, deverá ser imediatamente incluído o nome da parte

reclamada no banco de dados relativo ao rol de devedores para fins

de expedição da CNDT.

Por sua vez, na hipótese de total quitação do presente acordo,

concluso os autos.

Dê-se ciência às partes.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

JOANILSON DE PAULA RÊGO JÚNIOR

JUIZ DO TRABALHO

Rsaa

Processo Nº ATSum-0000891-26.2019.5.21.0008
AUTOR HALISSON PAULINO LEMOS

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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ADVOGADO DOMINGOS SAVIO SEGUNDO DE
FREITAS(OAB: 16940/RN)

RÉU A M DIAS EIRELI

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A M DIAS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2cb043e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a existência de valores passíveis de liberação,

depositados no Banco do Brasil S/A em conta judicial à disposição

deste Juízo (valor original R$ 3.856,81), assim como o teor do

Provimento TRT-CR 01/2019, determino à Secretaria da Vara que

utilize o Sistema de Controle de Depósitos Judiciais - SISCONDJ -

"alvará eletrônico", para:

1 - Transferir o valor de R$ 2.892,61 (dois mil oitocentos e noventa

e dois reais e sessenta e um centavos), mais correções legais,

equivalente a 75% do valor depositado, em favor do reclamante

HALISSON PAULINO LEMOS, CPF: 033.193.784-06, com conta

bancária de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, Agência

0033, Operação 013, Conta Poupança 10177-1.

2 - Transferir o valor de R$ 964,20 ( novecentos e sessenta e quatro

reais e vinte centavos), mais correções legais, equivalente a 25% do

valor depositado, em favor do advogado DOMINGOS SÁVIO

SEGUNDO DE FREITAS, CPF: 812.334.774-04, com conta

bancária de sua titularidade no Banco do Brasil, Agência 0716-1,

Conta Corrente 174.058-X, a título de honorários advocatícios

contratuais.

CUMPRA-SE na forma da lei, após o prazo de ciência do presente

despacho.

Aguarde-se o pagamento das demais parcelas.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ATSum-0000891-26.2019.5.21.0008
AUTOR HALISSON PAULINO LEMOS

ADVOGADO DOMINGOS SAVIO SEGUNDO DE
FREITAS(OAB: 16940/RN)

RÉU A M DIAS EIRELI

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HALISSON PAULINO LEMOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2cb043e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a existência de valores passíveis de liberação,

depositados no Banco do Brasil S/A em conta judicial à disposição

deste Juízo (valor original R$ 3.856,81), assim como o teor do

Provimento TRT-CR 01/2019, determino à Secretaria da Vara que

utilize o Sistema de Controle de Depósitos Judiciais - SISCONDJ -

"alvará eletrônico", para:

1 - Transferir o valor de R$ 2.892,61 (dois mil oitocentos e noventa

e dois reais e sessenta e um centavos), mais correções legais,

equivalente a 75% do valor depositado, em favor do reclamante

HALISSON PAULINO LEMOS, CPF: 033.193.784-06, com conta

bancária de sua titularidade na Caixa Econômica Federal, Agência

0033, Operação 013, Conta Poupança 10177-1.

2 - Transferir o valor de R$ 964,20 ( novecentos e sessenta e quatro

reais e vinte centavos), mais correções legais, equivalente a 25% do

valor depositado, em favor do advogado DOMINGOS SÁVIO

SEGUNDO DE FREITAS, CPF: 812.334.774-04, com conta

bancária de sua titularidade no Banco do Brasil, Agência 0716-1,

Conta Corrente 174.058-X, a título de honorários advocatícios

contratuais.

CUMPRA-SE na forma da lei, após o prazo de ciência do presente

despacho.

Aguarde-se o pagamento das demais parcelas.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ATSum-0060700-59.2010.5.21.0008
AUTOR GILSON HIGINO DA SILVA

ADVOGADO AUGUSTO CESAR BESSA DE
ANDRADE(OAB: 3442/RN)

RÉU CAPUCHE SPE 2
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU CONSTRUTIVAS INSTALACOES
LTDA ME - ME
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RÉU CAPUCHE EMPREENDIMENTOS
CANDELARIA LTDA

ADVOGADO ELLEN CAROLINE ARAUJO DANTAS
CRUZ(OAB: 7443/RN)

RÉU ANDRE LUIZ GOMES CANDIDO

RÉU GILBERTO EMILIANO DA ROCHA

Intimado(s)/Citado(s):

  - GILSON HIGINO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a10b11d

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de acordo extrajudicial celebrado entre as partes litigantes,

as quais submetem a mencionada transação à homologação deste

Juízo.

Considerando a razoabilidade da transação apresentada, ante a

natureza conciliatória da Justiça do Trabalho, homologo o acordo

celebrado entre as partes (Id. 0c0eb14), no valor de R$ 7.000,00

(sete mil reais), em 12 parcelas mais a liberação dos valores

bloqueados nos autos relacionados nas contas judiciais

(id0741421, 1127a2a e 228a4b0).

Assim, determino à Secretaria da Vara que proceda a expedição de

alvará eletrônico utilizando o Sistema de Controle de Depósitos

Judiciais - SISCONDJ, para rateio de todo o saldo existente nas

contas judiciais nº 100132880216 e 3800119853404, da seguinte

forma:

1. Transferência da importância de R$ 72,87, com acréscimos, à

Caixa Econômica Federal, agência: 2010, operação: 013, conta

poupança: 00167883-5, para crédito em favor de GILSON HIGINO

DA SILVA - CPF: 406.846.524-04.

2. Transferência da importância de R$ 24,29, com acréscimos, à

Caixa Econômica Federal, agência: 2230, operação: 013, conta

poupança: 397-0, para crédito em favor de MAURÍLIO BESSA DE

DEUS - CPF: 025.640.174-87.

Dou força de alvará judicial ao presente despacho e AUTORIZO

a Caixa Econômica Federal, agência 2230, a levantar o SALDO

INTEGRAL existente nas contas de DEPÓSITOS JUDICIAIS nºs

04969196-3; 04972054-8; 04961394-6; 04964398-5; 04972457-8; e

04972458-6 vinculadas a este processo, devendo, de imediato, a

referida instituição financeira proceder o rateio de todo o saldo

existente na conta judicial, da seguinte forma:

1. Transferência à Caixa Econômica Federal, agência: 2010,

operação: 013, conta poupança: 00167883-5, para crédito em favor

de GILSON HIGINO DA SILVA - CPF: 406.846.524-04, no

percentual de 75%.

2. Transferência à Caixa Econômica Federal, agência: 2230,

operação: 013, conta poupança: 397-0, para crédito em favor de

MAURÍLIO BESSA DE DEUS - CPF: 025.640.174-87, no percentual

de 25%.

Encaminhe-se a presente, por e-mail, àquela instituição

bancária, para cumprimento.

A Agência Bancária deverá, em 10 dias, remeter à secretaria da

vara os comprovantes das transferências.

A parte reclamada assume, por este Termo, a responsabilidade

integral quanto às contribuições previdenciárias no valor de R$

995,54(id. b10db85), devendo providenciar o recolhimento das

Contribuições Previdenciárias, mediante guia GPS, sob o código

1708, identificador - NIT: 26865156046, no prazo de 30 dias após o

pagamento da última parcela, sob pena de execução.

A parte reclamada deverá recolher, via guia GRU, sob o código

18740-2, o valor de R$ 110,15 (id b10db85), bem como fazer sua

comprovação nos autos no prazo de 30 dias após o pagamento da

última parcela, sob pena de execução.

A parte autora deverá informar o inadimplemento das parcelas no

prazo máximo de 05 dias após o respectivo vencimento, sob pena

de presunção de quitação.

Em caso de inadimplência, determino que se proceda à execução,

sendo desnecessária a citação da reclamada, ou sua notificação

nos termos do art. 523 do CPC, já que regularmente ciente da

dívida. Nesta hipótese, deverá ser imediatamente providenciada a

efetivação dos atos de constrição, dando-se prioridade à utilização

das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Poder Judiciário

(BacenJud, RenaJud e InfoJud). Da mesma forma caracterizada a

inadimplência, deverá ser imediatamente incluído o nome da parte

reclamada no banco de dados relativo ao rol de devedores para fins

de expedição da CNDT.

Por sua vez, na hipótese de total quitação do presente acordo,

concluso os autos.

Dê-se ciência às partes.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

JOANILSON DE PAULA RÊGO JÚNIOR

JUIZ DO TRABALHO

Rsaa

Processo Nº ATSum-0000913-84.2019.5.21.0008
AUTOR MARCIO DA SILVA LUCENA
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ADVOGADO FRANCISCO FRANCIMAR DOS REIS
JUNIOR(OAB: 13749/RN)

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU MONTEFORTE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO Jose Evandro Lacerda Zaranza
Filho(OAB: 3850/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MONTEFORTE VIGILANCIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 076b1db

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Considerando a inércia do exequente sobre os comprovantes

juntados, bem como a adaptação e atualização da planilha de

liquidação, ficam HOMOLOGADOS os cálculos sob Id. 9d0dbb4

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Cite-se a executada para pagamento do crédito, no prazo de 48h.

Dê-se ciência às partes.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000055-19.2020.5.21.0008
AUTOR EVERTON DO NASCIMENTO

FERNANDES

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A.

RÉU NORSA REFRIGERANTES S.A

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

PERITO MAXWELLK DA SILVA MELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - NORSA REFRIGERANTES S.A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 15e3b34

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando o teor da petição apresentada pela reclamada, Id.

8ac9379, esclareço os seguintes pontos:

1 - A perícia técnica é agendada diretamente pelo profissional

nomeado por este Juízo, o qual necessita realizar tanto o exame

médico quanto analisar as condições de trabalho do reclamante.

Por conseguinte, o expert marcou a realização do ato na sede da

empresa para que pudesse avaliar todas as circunstâncias que se

fazem necessárias para o fornecimento de um laudo técnico

completo e elucidativo que possa auxiliar esse Juízo na formação

de seu convencimento.

Indefiro, portanto, o pedido de mudança no local da realização do

exame pericial.

2 - Cumpre apontar, ainda, que a perícia será realizada por médico

do trabalho e todos os envolvidos deverão observar as normas de

higiene e os protocolos de segurança que são essenciais

especialmente durante esse período de pandemia, tais como o uso

de máscaras, álcool gel e distanciamento social dentro de limites de

convivência que já estão sendo amplamente adotados.

3 - Por fim, não há como indeferir o comparecimento do advogado

do autor com base nos princípios da livre produção de prova, do

contraditório e da ampla defesa.

Reitera-se, ainda, que a presença apenas da parte reclamante, de

seu advogado e de um médico do trabalho nomeado pelo Juízo não

constitui aglomeração e que essas partes estão devidamente

advertidas das necessidades de cumprimento dos protocolos de

segurança adotados durante a pandemia.

Mantenha-se a perícia.

Ciência às partes.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ATSum-0000117-64.2017.5.21.0008
AUTOR ANA KELLY LOPES DA SILVA

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

RÉU LOTERIA OLIVEIRA E FRANÇA

ADVOGADO RENATO ANDRE MENDONCA
RODRIGUES(OAB: 8776/RN)

RÉU SUPERMERCADO ATUAL

ADVOGADO RENATO ANDRE MENDONCA
RODRIGUES(OAB: 8776/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA KELLY LOPES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO
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Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 16db0fa

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Considerando a inércia da reclamante, autorizo a reclamada efetuar

o pagamento do INSS por meio do código 1708, não sendo

necessário, assim, a informação do PIS da autora.

Dê-se ciência ao interessado.

Comprovado o pagamento, arquivem-se os autos.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000913-84.2019.5.21.0008
AUTOR MARCIO DA SILVA LUCENA

ADVOGADO FRANCISCO FRANCIMAR DOS REIS
JUNIOR(OAB: 13749/RN)

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU MONTEFORTE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO Jose Evandro Lacerda Zaranza
Filho(OAB: 3850/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCIO DA SILVA LUCENA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 076b1db

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Considerando a inércia do exequente sobre os comprovantes

juntados, bem como a adaptação e atualização da planilha de

liquidação, ficam HOMOLOGADOS os cálculos sob Id. 9d0dbb4

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Cite-se a executada para pagamento do crédito, no prazo de 48h.

Dê-se ciência às partes.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000137-55.2017.5.21.0008
AUTOR JOSE BATISTA RANGEL

ADVOGADO BARBARA CANDIDA BRANDAO DE
ARAUJO(OAB: 8885/RN)

ADVOGADO MARIA LUCIA CAVALCANTI JALES
SOARES(OAB: 2734/RN)

RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE BATISTA RANGEL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 84d0d7c

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando o trânsito em julgado da demanda e o teor do

acórdão de Id. 4f78fa3, fica intimada a reclamada, através deste

despacho, para que, no prazo de 05 dias, indique conta bancária de

titularidade própria para que possa ser devolvido o valor constante

no depósito recursal de Id. e565296.

Após expeça-se alvará de transferência e, inexistindo pendências,

determino o arquivamento definitivo do feito.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ATOrd-0000055-19.2020.5.21.0008
AUTOR EVERTON DO NASCIMENTO

FERNANDES

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU SOLAR.BR PARTICIPACOES S.A.

RÉU NORSA REFRIGERANTES S.A

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

PERITO MAXWELLK DA SILVA MELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - EVERTON DO NASCIMENTO FERNANDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 15e3b34

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando o teor da petição apresentada pela reclamada, Id.

8ac9379, esclareço os seguintes pontos:

1 - A perícia técnica é agendada diretamente pelo profissional

nomeado por este Juízo, o qual necessita realizar tanto o exame
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médico quanto analisar as condições de trabalho do reclamante.

Por conseguinte, o expert marcou a realização do ato na sede da

empresa para que pudesse avaliar todas as circunstâncias que se

fazem necessárias para o fornecimento de um laudo técnico

completo e elucidativo que possa auxiliar esse Juízo na formação

de seu convencimento.

Indefiro, portanto, o pedido de mudança no local da realização do

exame pericial.

2 - Cumpre apontar, ainda, que a perícia será realizada por médico

do trabalho e todos os envolvidos deverão observar as normas de

higiene e os protocolos de segurança que são essenciais

especialmente durante esse período de pandemia, tais como o uso

de máscaras, álcool gel e distanciamento social dentro de limites de

convivência que já estão sendo amplamente adotados.

3 - Por fim, não há como indeferir o comparecimento do advogado

do autor com base nos princípios da livre produção de prova, do

contraditório e da ampla defesa.

Reitera-se, ainda, que a presença apenas da parte reclamante, de

seu advogado e de um médico do trabalho nomeado pelo Juízo não

constitui aglomeração e que essas partes estão devidamente

advertidas das necessidades de cumprimento dos protocolos de

segurança adotados durante a pandemia.

Mantenha-se a perícia.

Ciência às partes.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ConPag-0001583-98.2014.5.21.0008
CONSIGNANTE DROGUISTAS POTIGUARES

REUNIDOS LTDA

ADVOGADO VICENTE BRUNO DE OLIVEIRA
MONTEIRO(OAB: 7994/RN)

CONSIGNATÁRIO JORGE ANTONIO BIANCHI

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 3084f2a

proferida nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Compulsando-se os autos, verifica-se que foi homologado acordo

judicial, a ser cumprido de forma parcelada, sendo que o

pagamento da última parcela está previsto para 21/002/2020.

Referido prazo, embora decorra de composição entre as partes, por

ser bastante alongado influenciará negativamente nos índices de

avaliação desta unidade judiciária, na medida em que o processo

teria que permanecer rigorosamente parado vários anos, quando

somente então poderia ser arquivado, salvo se o reclamante

informasse o inadimplemento de alguma parcela durante este

interstício.

Assim, tendo em vista a particularidade da situação, e tratando-se

de processo eletrônico, cuja movimentação resta sobremaneira

facilitada, considerando, ademais, que a inércia forçada, por tantos

meses, só traria prejuízos institucionais a esta unidade, posto que

ref le t i r ia  negat ivamente em seus prazos processuais ,

impossibilitando o atingimento das metas anuais estabelecidas para

o Judiciário, em especial a que mensura o tempo médio de duração

dos processos em 1ª Instância, determino que sejam efetuados,

pela Secretaria da Vara, os lançamentos pertinentes no PJE-JT e,

ato contínuo, o seu arquivamento provisório.

Ressalvo que o arquivamento provisório do processo, neste

momento, não acarreta nenhum prejuízo às partes, em especial ao

reclamante/exequente, uma vez que não modifica a obrigação de

pagar o crédito devidamente constituído e reconhecido na

Reclamação Trabalhista, mediante acordo, permanecendo este

exigível, bastando que o credor informe o descumprimento para que

seja determinado o desarquivamento e o início da execução.

Cumpra-se.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ConPag-0001583-98.2014.5.21.0008
CONSIGNANTE DROGUISTAS POTIGUARES

REUNIDOS LTDA

ADVOGADO VICENTE BRUNO DE OLIVEIRA
MONTEIRO(OAB: 7994/RN)

CONSIGNATÁRIO JORGE ANTONIO BIANCHI

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JORGE ANTONIO BIANCHI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 3084f2a

proferida nos autos.
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DESPACHO

Determinei a conclusão.

Compulsando-se os autos, verifica-se que foi homologado acordo

judicial, a ser cumprido de forma parcelada, sendo que o

pagamento da última parcela está previsto para 21/002/2020.

Referido prazo, embora decorra de composição entre as partes, por

ser bastante alongado influenciará negativamente nos índices de

avaliação desta unidade judiciária, na medida em que o processo

teria que permanecer rigorosamente parado vários anos, quando

somente então poderia ser arquivado, salvo se o reclamante

informasse o inadimplemento de alguma parcela durante este

interstício.

Assim, tendo em vista a particularidade da situação, e tratando-se

de processo eletrônico, cuja movimentação resta sobremaneira

facilitada, considerando, ademais, que a inércia forçada, por tantos

meses, só traria prejuízos institucionais a esta unidade, posto que

ref le t i r ia  negat ivamente em seus prazos processuais ,

impossibilitando o atingimento das metas anuais estabelecidas para

o Judiciário, em especial a que mensura o tempo médio de duração

dos processos em 1ª Instância, determino que sejam efetuados,

pela Secretaria da Vara, os lançamentos pertinentes no PJE-JT e,

ato contínuo, o seu arquivamento provisório.

Ressalvo que o arquivamento provisório do processo, neste

momento, não acarreta nenhum prejuízo às partes, em especial ao

reclamante/exequente, uma vez que não modifica a obrigação de

pagar o crédito devidamente constituído e reconhecido na

Reclamação Trabalhista, mediante acordo, permanecendo este

exigível, bastando que o credor informe o descumprimento para que

seja determinado o desarquivamento e o início da execução.

Cumpra-se.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000117-64.2017.5.21.0008
AUTOR ANA KELLY LOPES DA SILVA

ADVOGADO RADAMIRES JOSE DA SILVA(OAB:
12463/RN)

RÉU LOTERIA OLIVEIRA E FRANÇA

ADVOGADO RENATO ANDRE MENDONCA
RODRIGUES(OAB: 8776/RN)

RÉU SUPERMERCADO ATUAL

ADVOGADO RENATO ANDRE MENDONCA
RODRIGUES(OAB: 8776/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LOTERIA OLIVEIRA E FRANÇA

  - SUPERMERCADO ATUAL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 16db0fa

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Considerando a inércia da reclamante, autorizo a reclamada efetuar

o pagamento do INSS por meio do código 1708, não sendo

necessário, assim, a informação do PIS da autora.

Dê-se ciência ao interessado.

Comprovado o pagamento, arquivem-se os autos.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000903-40.2019.5.21.0008
AUTOR JULIANA DA SILVA ADELINO

ADVOGADO LUIZ MENDES DE FREITAS
NETO(OAB: 16194/RN)

ADVOGADO ELIZA MONICA LOPES DA
SILVA(OAB: 15991/RN)

ADVOGADO ENRIC FARIAS RUBIO PALET(OAB:
11358/RN)

RÉU ERNESTO DIAVAN NETO

ADVOGADO RODRIGO GUIMARAES DE
SOUZA(OAB: 19554-O/MT)

ADVOGADO EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA
ZEFERINO DA SILVA(OAB: 15863-
O/MT)

ADVOGADO RODRIGO LUIS FERREIRA(OAB:
20452-O/MT)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JULIANA DA SILVA ADELINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 981a8b0

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando a oposição de embargos de declaração pela

reclamada com a possibilidade de efeito modificativo do julgado,

intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar

impugnação aos embargos, no prazo legal.

Após, conclusos para julgamento.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.
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Processo Nº ATOrd-0000667-93.2016.5.21.0008
AUTOR FRANCISCO LEANDRO DE

OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU BOLLO BRASIL PRODUCAO E
COMERCIALIZACAO DE FRUTAS
EIRELI

ADVOGADO Francisco Marcos de Araújo(OAB:
2359/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BOLLO BRASIL PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE
FRUTAS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID be6eeef

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Homologados os cálculos, a parte credora apresenta manifestação,

alegando que a contadoria não realizou as alterações determinadas

em acórdão.

Indefiro o requerido, posto que a parte insurgente não especifica

qual o erro no número de horas apurados pela contadoria, muito

menos apresenta quais valores entende como corretos.

Dê-se ciência ao interessado.

Prossiga-se a execução.  

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000549-15.2019.5.21.0008
AUTOR FRANCISCA IVANEIDE BATISTA DA

SILVA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU PADARIA SABOR DE PAO LTDA -
EPP

ADVOGADO ROBERTA NORONHA
BARBALHO(OAB: 13327/RN)

PERITO MAXWELLK DA SILVA MELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - PADARIA SABOR DE PAO LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8a2e5b3

proferido nos autos.

DESPACHO

Compulsando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que a

reclamada efetuou, por equívoco, o pagamento, através de GRU, de

adiantamento dos honorários pericias, em que pese a ata de

audiência ter sido expressa ao afirmar que: “Determino que o

adiantamento dos honorários periciais, no valor de R$ 536,90, seja

realizado pela União, nos termos do §2º do art. 2º da Resolução

CSJT nº 66/2010 e do Provimento 07/2017 deste E. TRT 21ª

Região.”

Nesse sentido, determino a restituição dos valores recolhidos

erroneamente, via GRU, datados de 14/10/2019, conforme

documentos de Id. 5d7c8df (fls. 119) e Id. 84e0aa4 (fls. 262).

Atribuo força de ofício ao presente despacho, que deverá ser

remetido à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, por meio do

PROAD, juntamente com o comprovante de pagamento e da guia

GRU supra referidos, data do pagamento: 14/10/2019, valor R$

536,90; solicitando à Coordenadoria de Orçamento e Finanças

desse E. TRT 21ª Região para providenciar a restituição do valor de

R$ 536,90 (quinhentos e trinta e seis reais e noventa centavos), que

deverá ser transferido para uma conta judicial no Banco do Brasil,

Agência 22-1, Conta Corrente 111.756-4, de titularidade da

rec lamada PADARIA SABOR DE PÃO-  LTDA (CNPJ

02.398 .404 /0001-00) .

Dê-se ciência à parte interessada.

Após, sem mais pendências, arquive-se definitivamente a presente

demanda, com as cautelas de praxe.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ATOrd-0001197-34.2015.5.21.0008
AUTOR IVONALDO DO NASCIMENTO

ADVOGADO VIVIANA MARILETI MENNA
DIAS(OAB: 3177/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IVONALDO DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fe405f6

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando a improcedência e o trânsito em julgado da demanda,

além da inexistência de pendências, determino o arquivamento

definitivo do feito.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ATOrd-0000903-40.2019.5.21.0008
AUTOR JULIANA DA SILVA ADELINO

ADVOGADO LUIZ MENDES DE FREITAS
NETO(OAB: 16194/RN)

ADVOGADO ELIZA MONICA LOPES DA
SILVA(OAB: 15991/RN)

ADVOGADO ENRIC FARIAS RUBIO PALET(OAB:
11358/RN)

RÉU ERNESTO DIAVAN NETO

ADVOGADO RODRIGO GUIMARAES DE
SOUZA(OAB: 19554-O/MT)

ADVOGADO EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA
ZEFERINO DA SILVA(OAB: 15863-
O/MT)

ADVOGADO RODRIGO LUIS FERREIRA(OAB:
20452-O/MT)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ERNESTO DIAVAN NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 981a8b0

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando a oposição de embargos de declaração pela

reclamada com a possibilidade de efeito modificativo do julgado,

intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar

impugnação aos embargos, no prazo legal.

Após, conclusos para julgamento.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ATOrd-0000249-53.2019.5.21.0008
AUTOR CICERO PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

RÉU URBANA COMPANHIA DE
SERVICOS URBANOS DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - CICERO PEREIRA DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5bf3414

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A parte executada interpôs Embargos à Execução, Id. 3bf4656.

Notifique-se a parte contrária para, caso queira, apresentar suas

contrarrazões, no prazo legal.

Após, com ou sem manifestação, remetam-se os autos conclusos

para julgamento.

NATAL/RN, 07 de setembro de 2020.

JOANILSON DE PAULA RÊGO JÚNIOR

JUIZ DO TRABALHO

rsaa

Processo Nº ATOrd-0001197-34.2015.5.21.0008
AUTOR IVONALDO DO NASCIMENTO

ADVOGADO VIVIANA MARILETI MENNA
DIAS(OAB: 3177/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
TRENS URBANOS

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fe405f6

proferido nos autos.

DESPACHO
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Considerando a improcedência e o trânsito em julgado da demanda,

além da inexistência de pendências, determino o arquivamento

definitivo do feito.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

rnfa

Processo Nº ATOrd-0000667-93.2016.5.21.0008
AUTOR FRANCISCO LEANDRO DE

OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU BOLLO BRASIL PRODUCAO E
COMERCIALIZACAO DE FRUTAS
EIRELI

ADVOGADO Francisco Marcos de Araújo(OAB:
2359/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO LEANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID be6eeef

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Homologados os cálculos, a parte credora apresenta manifestação,

alegando que a contadoria não realizou as alterações determinadas

em acórdão.

Indefiro o requerido, posto que a parte insurgente não especifica

qual o erro no número de horas apurados pela contadoria, muito

menos apresenta quais valores entende como corretos.

Dê-se ciência ao interessado.

Prossiga-se a execução.  

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000914-11.2015.5.21.0008
AUTOR IVANETA VICENTE DA SILVA PAZ

ADVOGADO RUBENS DANTAS DE
CARVALHO(OAB: 18362/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ANDRE FERNANDES
SILVEIRA(OAB: 17439/RN)

ADVOGADO CHRISTIANN RENATO DE QUEIROZ
TORRES(OAB: 8632/RN)

ADVOGADO HILIANE SOARES DE SOUZA(OAB:
12957/RN)

ADVOGADO THIAGO MACEDO DE ARAUJO(OAB:
10669/RN)

ADVOGADO George Arthur Fernandes
Silveira(OAB: 6516/RN)

RÉU CM3 CONSTRUCOES & SERVICOS
LTDA. - EPP

ADVOGADO KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS
SANTOS(OAB: 4867/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - CM3 CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: CM3 CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA. - EPP

Endereço desconhecido

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica(m) a(s) parte(s) intimada(s) para, querendo, apresentar, no

prazo legal, impugnação aos Embargos a Execução interpostos

pela parte oposta, cujo inteiro teor poderá ser acessado pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/list

View.seam.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

KATIA ROSSANA DE LIMA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000914-11.2015.5.21.0008
AUTOR IVANETA VICENTE DA SILVA PAZ

ADVOGADO RUBENS DANTAS DE
CARVALHO(OAB: 18362/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ANDRE FERNANDES
SILVEIRA(OAB: 17439/RN)

ADVOGADO CHRISTIANN RENATO DE QUEIROZ
TORRES(OAB: 8632/RN)

ADVOGADO HILIANE SOARES DE SOUZA(OAB:
12957/RN)

ADVOGADO THIAGO MACEDO DE ARAUJO(OAB:
10669/RN)

ADVOGADO George Arthur Fernandes
Silveira(OAB: 6516/RN)

RÉU CM3 CONSTRUCOES & SERVICOS
LTDA. - EPP

ADVOGADO KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS
SANTOS(OAB: 4867/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - IVANETA VICENTE DA SILVA PAZ
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: IVANETA VICENTE DA SILVA PAZ

Endereço desconhecido

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica(m) a(s) parte(s) intimada(s) para, querendo, apresentar, no

prazo legal, impugnação aos Embargos a Execução interpostos

pela parte oposta, cujo inteiro teor poderá ser acessado pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/list

View.seam.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

KATIA ROSSANA DE LIMA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000255-26.2020.5.21.0008
AUTOR JOAO BATISTA SOARES FILHO

ADVOGADO RAPHAELLA DAYANNA CORTEZ
CABRAL(OAB: 11818/RN)

RÉU ELZA PRISCILA SALES DOS
SANTOS

ADVOGADO RAMIZUED SILVA DE
MEDEIROS(OAB: 4273/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO BATISTA SOARES FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: JOAO BATISTA SOARES FILHO

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica a parte RECLAMANTE intimada para apresentar manifestação

acerca da contestação e documentos, pelo prazo de 05 dias.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RACHEL NASCIMENTO FREIRE DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATOrd-0040100-22.2007.5.21.0008
AUTOR WELIGHTON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO NOBREGA DA
SILVA(OAB: 4156/RN)

RÉU MARIA DO SOCORRO DA SILVA

RÉU MARIA DO SOCORRO DA SILVA
LAVA JATO - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - WELIGHTON PEREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: WELIGHTON PEREIRA DA SILVA

Endereço desconhecido

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica intimado o reclamante, através de seu patrono, para, no prazo

de 15 dias, apresentar meios para prosseguimento da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

KATIA ROSSANA DE LIMA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000250-02.2020.5.21.0041
AUTOR EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO MARCELO ROMEIRO DE CARVALHO
CAMINHA(OAB: 12736/RN)

RÉU M BEZERRA DEDETIZACOES E
SERVICOS - ME

ADVOGADO FELIPE GUSTAVO LEITE(OAB:
3839/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - M BEZERRA DEDETIZACOES E SERVICOS - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: M BEZERRA DEDETIZACOES E SERVICOS - ME

INTIMAÇÃO PJe-JT
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Fica a reclamada intimada, através de seu advogado, para

apresentar manifestação, no prazo de 05 dias, acerca do pedido de

desistência formulado pelo autor, ficando desde já ciente que seu

silêncio será interpretado como anuência.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

RACHEL NASCIMENTO FREIRE DE ANDRADE

Servidor

Processo Nº ATOrd-0040100-22.2007.5.21.0008
AUTOR WELIGHTON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO NOBREGA DA
SILVA(OAB: 4156/RN)

RÉU MARIA DO SOCORRO DA SILVA

RÉU MARIA DO SOCORRO DA SILVA
LAVA JATO - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - WELIGHTON PEREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: WELIGHTON PEREIRA DA SILVA

Endereço desconhecido

INTIMAÇÃO PJe-JT

Através do presente, fica V. Sa. notificado, na condição de patrono

do beneficiário, de que se encontra disponível para a impressão da

Certidão de Crédito para fins de recebimento de crédito, o qual

deverá ser impresso por V. Sa junto ao Sistema Pje-JT.

Após o prazo de 10 (dez) dias da expedição da presente

notificação, os autos serão arquivados,

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

KATIA ROSSANA DE LIMA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0139800-63.2010.5.21.0008
AUTOR ELIS REGINA ELIAS DA SILVA

ADVOGADO ELISABETH MUJALLI(OAB: 4385-
B/RN)

RÉU JERFFERSON JOSE MEDEIROS
SILVA

RÉU J. J. MEDEIROS SILVA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELIS REGINA ELIAS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Destinatário: ELIS REGINA ELIAS DA SILVA

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica a parte autora notificada, por meio de sua advogada, para

informar, nos autos do processo eletrônico, no prazo de 05 (cinco)

dias, seus dados bancários e os dados bancários do causídico, a

fim de se proceder as transferências de valores bloqueados no

importe de R$ 73,03.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DAVI ARAUJO DO NASCIMENTO

Servidor

Processo Nº ATSum-0000297-75.2020.5.21.0008
AUTOR ISABEL CRISTINA DE MELO COSTA

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ISABEL CRISTINA DE MELO COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID f4f4cff

proferida nos autos.

DECISÃO

Recebo o Recurso Ordinário interposto pela reclamada, por

preencher os pressupostos de admissibilidade, no efeito devolutivo.

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar suas

contrarrazões.

Após, com ou sem manifestação, remetam-se os presentes autos

ao Egrégio TRT da 21ª Região.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.
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rnfa

Processo Nº ATSum-0000297-75.2020.5.21.0008
AUTOR ISABEL CRISTINA DE MELO COSTA

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID f4f4cff

proferida nos autos.

DECISÃO

Recebo o Recurso Ordinário interposto pela reclamada, por

preencher os pressupostos de admissibilidade, no efeito devolutivo.

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar suas

contrarrazões.

Após, com ou sem manifestação, remetam-se os presentes autos

ao Egrégio TRT da 21ª Região.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

rnfa

9ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ETCiv-0000363-52.2020.5.21.0009
EMBARGANTE ANDRE LUIS DE MEDEIROS

PEREIRA

ADVOGADO KATHIANA ISABELLE LIMA DA
SILVA(OAB: 8530/RN)

EMBARGADO PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A

ADVOGADO GLEYDSON KLEBER LOPES DE
OLIVEIRA(OAB: 3686/RN)

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

EMBARGADO JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS

  - PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d65da72

proferida nos autos.

RELATÓRIO

ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA ajuizou OS PRESENTES

EMBARGOS DE TERCEIRO conforme razões de Id. df10474.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Argumenta o embargante, em síntese, que adquiriu junto à PAIVA

GOMES o imóvel consubstanciado na unidade 611 do Centro

Empresarial Office Tower, em 22/08/2013, tendo sido emitida a

declaração de quitação do imóvel. Diz que, entretanto, quando foi

providenciar a transferência de titularidade, tomou conhecimento da

restrição de indisponibilidade sobre o imóvel

O compromisso particular de compra e venda de imóveis,

comprovado documentalmente nos autos, é largamente utilizado no

País e possui nítido compromisso social. Favorece o aumento de

transações imobiliárias mediante a quitação a prazo, adiando a

transferência do domínio.

Ao longo do último século foi preocupação constante do legislador

robustecer a posição do compromissário comprador frente a abusos

praticados pelo alienante. Prova disso é a criação do direito real

oponível a terceiros, decorrente da inscrição do contrato no registro

público e também a posição do STJ, cristalizada na súmula 84: "É

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em

alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de

imóvel , ainda que desprovido do registro.

Vê-se portanto que o Superior Tribunal de Justiça prestigiou a

defesa do direito a posse do promitente comprador, exercida em

decorrência da pactuação de instrumento particular de promessa de

compra e venda, embora não registrado. Destarte, preferiu o

Tribunal prestigiar a posse e relativizar a obrigatoriedade do

registro.

Neste sentido confira-se a decisão do TRT da 3ª Região:

Processo 0812-2005-035-03-00-5 AP

Data de Publicação 31/01/2006 DJMG Página: 13

Órgão Julgador: Sétima Turma

Relator: Paulo Roberto de Castro
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Revisor: Alice Monteiro de Barros

Tema EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM - PROPRIEDADE -

P R O V A  E M E N T A :  E M B A R G O S  D E  T E R C E I R O  -

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – Ainda que discutível a

propriedade de bem imóvel , em face da ausência de transcrição de

registro no cartório competente, mas existindo nos autos elementos

fiéis comprovando que o imóvel encontrava-se na posse do

terceiro embargante, de longa data, dele usufruindo inclusive

percebendo aluguéis, antes mesmo da propositura da presente

reclamação trabalhista, cumpre declarar insubsistente a penhora.

Em sendo assim, presentes as hipóteses de conhecimento da

demanda como embargos de terceiro, deve ser acolhido o interesse

do acionante, pelas razões expostas, liberando-se de imediato a

restrição imposta sobre o imóvel .

Por essas razões, ratifico os termos da decisão exarada no Id.

274a65a e julgo PROCEDENTES os EMBARGOS DE TERCEIRO

propostos por ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA,

confirmando o levantamento da ordem de indisponibilidade da

unidade 611 do Centro Empresarial Office Tower, situada na

Avenida Jaguarari, 45, Lagoa Nova, Natal/RN, matrícula R1 31.230.

Ressalto que o levantamento da restrição já fora efetuado, conforme

se verifica no Id. 1a0ca97.

Certifique-se nos autos principais o resultado dos presentes

embargos.

Custas no valor de R$ 44,26, nos termos do inciso V, do art. 789-A,

da CLT, pelo embargante, dispensadas.

Dê-se ciência.

Processo Nº ATSum-0000305-49.2020.5.21.0009
AUTOR CASSIANA GONCALVES DE MELO

ADVOGADO ADELE ESTRELA MARTINS(OAB:
5961/RN)

ADVOGADO JOSÉ ESTRELA MARTINS(OAB:
1360/RN)

ADVOGADO ADELIANE ESTRELA MARTINS
PIRES(OAB: 7818/RN)

RÉU ANTUNES PALMEIRA LTDA

ADVOGADO DIEGO GUEDES DE ARAUJO
LIMA(OAB: 33716/PE)

ADVOGADO MARIA LAURA FERREIRA MARTIR
GOMES(OAB: 47253/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CASSIANA GONCALVES DE MELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID c20082d

proferida nos autos.

SENTENÇA

Aos 08 de setembro de 2020, às 15h, estando aberta a audiência da

9ª Vara do Trabalho de Natal, em sua sede, com a presença da

Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho, Dra. LYGIA MARIA DE

GODOY BATISTA CAVALCANTI, por ordem da Juíza Titular, foram

apregoados os litigantes a seguir nominados:

RECLAMANTE:CASSIANA GONCALVES DE MELO

RECLAMADO:ANTUNES PALMEIRA LTDA

Aberta a audiência e ausentes as partes, passou o Juízo a proferir a

seguinte decisão:

Vistos, etc.

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do artigo 852, I, da CLT.

II – FUNDAMENTAÇÃO

CHAMAMENTO AO PROCESSO

A reclamada requer o chamamento ao processo do Estado do Rio

Grande do Norte, sob o fundamento de ser o responsável pela

paral isação e suspensão das atividades da empresa e,

consequentemente, responsável pela demissão da autora.

Não obstante os argumentos aduzidos, ao entender deste Juízo o

direito de ação é subjetivo, com base na teoria da asserção, de

forma que não compete à demandada escolher quem figura no polo

passivo. Destarte, é prerrogativa da reclamante a delimitação da

lide e escolher contra quem pretende litigar, não se podendo obrigar

nenhuma pessoa a litigar contra sua vontade.

Outrossim, a hipótese cabível ao processo do trabalho de

chamamento ao processo refere-se ao responsável solidário. Neste

contexto, não tendo o autor incluído o Estado no polo passivo, caso

a reclamada se sinta prejudicada pelos atos estatais arguidos,

deverá ajuizar ação regressiva no juízo competente.

Importa aduzir, ainda, que a reclamada logrou êxito em defender-se

das pretensões da reclamante, de modo específico, combatendo

cada pedido, não havendo prejuízo para o direito de defesa da

parte.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Em virtude da não aceitação do Estado do Rio Grande do Norte

como integrante da lide, resta prejudicada a preliminar de

incompetência material da justiça do trabalho, mormente por se

estar diante de lide cujo objeto é relação celetista.

DA NATUREZA DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

Narra a Reclamante que fora contratada pela Reclamada em

02/10/2018, na função de operadora de caixa, com salário de R$

1.149,50, e demitida em 02/05/2020, constando como causa da

rescisão contratual o “falecimento do empregador individual sem
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continuação da atividade da empresa”. Afirma que não ocorrera a

morte do empregador ou o fim das atividades da empresa, sendo

um artifício utilizado pela Empresa para não realizar o pagamento

das verbas rescisórias a que faz jus. Postula a conversão para

dispensa sem justa causa e o correto pagamento das verbas

rescisórias.

A parte reclamada, a seu turno, pretende a caracterização de força

maior para o desligamento do reclamante, com lastro nos artigos

486, 501 e seguintes, da CLT, assim como a Decretos Estaduais

que reconheceram o estado de calamidade pública. Entende que a

responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias recai

sobre o Estado do Rio Grande do Norte, invocando a teoria do fato

do príncipe e pugnando pela improcedência das pretensões

autorais.

A situação submetida a exame deve ser analisada à luz dos

princípios que norteiam o direito do trabalho e a atividade

interpretativa dos tribunais. De início, o princípio da proteção deve

servir de baliza interpretativa para os dispositivos legais invocados

pela ré, apontando para o norte da preservação da dignidade do

trabalhador, assim como da prevalência da interpretação e da

norma mais favorável ao empregado - hipossuficiente das relações

de trabalho. Nada há que justifique a relativização do princípio da

proteção no presente cenário, a fim de reduzir os custos do

empregador. Deveras, é exatamente em cenários de crise tais quais

a decorrente da presente pandemia que se aprofundam ainda mais

as desigualdades sociais que justificam o princípio protetivo.

Imperioso destacar que este Juízo defende um Judiciário que

promova o papel de garantidor dos direitos fundamentais. E, neste

momento de atual crise econômica e de saúde, a proteção à

dignidade humana, a proteção à vida inclui não somente o direito de

não adoecer, de não se contaminar, também o direito de sobreviver,

o que se torna cada vez mais difícil diante da recusa do poder

econômico em honrar os seus deveres trabalhistas em face do

trabalhador.

Para isso serve a independência do juiz, num Estado Democrático

de Direito. O poder de garantir direitos fundantes da República, em

especial a dignidade da pessoa humana, erigida a princípio

absoluto, aquele que confere suporte axiológico a todo o sistema

jurídico brasileiro.

Como bem ensina Flávia Piovesan (2000, p. 54):

“A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio

matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido,

condicionando a interpretação das suas normas e revelando-se, ao

lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone

constitucional que incorpora “as exigências de justiça e dos valores

éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico

brasileiro.”

Ao lado disso, é de se notar que a parte Reclamada não logrou

êxito em demonstrar que a decretação do estado de calamidade

pública resultou na demissão da Autora.

É verdade que a redução das atividades comerciais causa

diminuição da margem de lucro do empregador. Contudo, tal

situação encontra-se respaldada no direito à proteção à vida e

saúde tanto dos consumidores quando dos funcionários da

empresa, sendo medida excepcional e necessária. Assim, o quadro

de redução das atividades do comércio inclui-se no risco

empresarial, não havendo motivos para o acionamento do Estado

com base na teoria do fato do príncipe. Destarte, a redução parcial

das atividades da reclamada e eventual redução dos lucros são

inerentes ao risco assumido pelo empregador, não podendo ser

transferidos ao obreiro.

Dentro deste contexto de tutela ao empregado e assunção dos

riscos do empreendimento pela empresa, a redução parcial e

temporária das atividades da Reclamada não possui o condão de

justificar a rescisão contratual nos moldes requeridos pela ré,

sequer a isenção de verbas rescisórias, mormente por se tratar de

créditos com natureza alimentar.

             Ora, no sistema capitalista de produção, o acesso

aos recursos mínimos de sobrevivência – alimentação, moradia

habitável, saúde, educação – são alcançáveis, para a generalidade

das pessoas, por meio do resultado do trabalho.

            Produz-se e se paga pela comida, pela água, pelo

local em que se habita, pela energia que se utiliza, pelos remédios

com que se medica, pelo aprendizado que se tem.

            A esse kit básico de sobrevivência, associam-se

outros itens necessários a um grau mínimo de vida civilizada,

igualmente dependentes do resultado do trabalho para serem

alcançados.

            A essa dimensão econômica do trabalho agrega-se,

ainda, o aspecto de transcendência humana que está implicado no

trabalho, que não se reduz a mero meio de subsistência: é através

do trabalho que o ser humano alcança sua autonomia como sujeito

integrante das relações sociais, da vida em comunidade.

           A pessoa humana ganha identidade social, realiza e

se realiza pelo trabalho, ainda que as possibilidades do ser não se

limitem às dimensões do trabalho.

         Justamente por todos esses aspectos é que o trabalho

tem sido reconhecido como um direito humano fundamental

        A primazia da pessoa humana e o reconhecimento de sua

dignidade, expressos em instrumentos internacionais que partem da

concepção do traço distintivo e igualitário que todo ser humano

possui, tem centrado no valor social do trabalho as possibilidades

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 306
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

de concretude dos direitos humanos concernentes à condição de

uma vida digna de ser vivida.

        Daí a Declaração Universal dos Direitos Humanos

anunciar, no artigo XXIII, item 1, que “toda pessoa tem direito ao

trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”.

Pontue-se ainda a tentativa de fraude do Termo de Rescisão do

Contrato de Trabalho juntado pela própria Ré, que indicou como

causa da rescisão o falecimento do empregador e fim das

atividades da empresa, o que revelou-se inverídico, conforme

depoimento da preposta da empresa em audiência de instrução (ID

bec6467), tendo essa informado que “não tem conhecimento do

falecimento do proprietário, e fechamento da empresa”.

Ademais, o arcabouço normativo que confere lastro à força maior é

composto por normas restritivas de direitos fundamentais. Como

tais, as normas relativas à força maior devem sofrer interpretação

restritiva, sendo aplicáveis apenas nas situações expressamente

previstas em lei, não se admitindo extensão interpretativa.

Partindo-se destas premissas, passa-se à análise das normas

infraconstitucionais que disciplinam a questão.

O art. 501/CLT assim prevê:

  Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento

inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a

realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.

  § 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de força

maior.

  § 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar

substâncialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a

situação econômica e financeira da empresa não se aplicam as

restrições desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo.

Deste modo, na forma do art. 501, da CLT, a força maior trabalhista

demanda: a) fato inevitável; b) sem concorrência do empregador; c)

imprevisível; d) suscetível de afetar substancialmente a situação

econômica e financeira da empresa.

O art. 502 da CLT, a seu turno, normatiza uma hipótese especial de

força maior :  "a  ext inção da empresa,  ou de um dos

estabelecimentos em que trabalhe o empregado". Nestes casos, o

empregador tem parte da responsabilidade em razão da alteridade

da relação de emprego, permitindo-se uma divisão das parcelas que

seriam específicas da dispensa imotivada. Assim, o aviso prévio e a

indenização rescisória de FGTS são pagas pela metade, sem

prejuízo do pagamento integral dos direitos que independem da

modalidade de desligamento, como décimo terceiro salário, férias,

saldo de salário, etc.

Não é esta, contudo, a hipótese em comento, já que não se trata de

extinção de estabelecimento, mas de redução temporária das

atividades.

É imperioso destacar que apenas a hipótese de paralisação das

atividades por fato imputado exclusivamente ao Estado dá azo à

aplicação do referido dispositivo, não se estendendo tal

interpretação à mera redução do serviço, por imperativo de proteção

à saúde dos consumidores e dos profissionais expostos a risco.

Nesse cenário, o ato estatal deve decorrer de escolha discricionária

do Administrador, em juízo de conveniência e oportunidade. Isso

porque a lógica que informa tal preceito é a de que os ônus das

escolhas da Administração Pública devem ser compartilhados com

toda a sociedade, que suporta a Administração através dos tributos.

A hipótese legal, assim, não compreende catástrofes naturais, tais

quais a pandemia de Covid-19. Isso porque o verdadeiro agente

causal da paralisação ou interrupção de atividades é a catástrofe

humana ou natural – e não o ato administrativo que a reconhece.

 Desta feita, não tendo a redução das atividades do empregador

decorrido de ato discricionário da Administração Pública, não se

está diante de caso de força maior para fins do art. 486, da CLT.

Improcede, portanto, a pretensão de direcionamento das

indenizações rescisórias a qualquer ente público.

Nesse cenário, à luz dos princípios da proteção e da alteridade,

reverto a forma de extinção contratual para dispensa sem justa

causa. Para tanto, considera-se como data de concessão do aviso

prévio 01/04/2020, correspondente à data de afastamento do TRCT

(ID. 162d7cf) e alegada na petição inicial.

Considerando o inicio do contrato de trabalho em 02/10/2018, o

aviso prévio projeta-se para 04/05/2020. Por se tratar de matéria de

ordem pública, necessária a retificação da data de baixa na CTPS

do reclamante.

Condeno, assim, a reclamada a retificar a data de baixa na CTPS

do autor, dela fazendo constar 04/05/2020, face à projeção do aviso

prévio. Para tanto, no prazo de 5 dias contados do trânsito em

julgado da sentença, deve o reclamante depositar a CTPS na

Secretaria da Vara, após o que, terá o reclamado o prazo

consecutivo e improrrogável de 5 dias, devendo aguardar intimação

para tanto. A reclamada deverá efetuar a anotação e devolvê-la,

sob pena de pagamento de multa diária de R$ 30,00, limitada a 30

dias-multa.

Sem prejuízo da multa acima cominada, decorridos 5 dias sem

entrega da documentação, deverá a Secretaria da Vara proceder à

anotação, nos termos do art. 39, parágrafo 1º, da CLT.

VERBAS RESCISÓRIAS E DEPÓSITOS DO FGTS

Conforme reconhecimento da dispensa sem justa causa, nos

termos do capítulo anterior, faz jus a reclamante às verbas

rescisórias não quitadas. No mais, por intermédio do extrato do
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FGTS (ID. ccaec7f), constata-se a veracidade das narrativas

prefaciais em relação à ausência de recolhimento de várias

competências.

Não obstante a reversão da natureza da demissão para a justa

causa ter ocorrido apenas na presente sentença, é de se notar que

houve tentativa de fraude na extinção do contrato de trabalho, por

parte da Reclamada, sendo incontroversa a obrigação de pagar as

verbas rescisórias no prazo legal, bem como o caráter incontroverso

das mesmas quando da autuação processual. Pensamento

contrário resultaria em permitir que a parte se beneficie da própria

torpeza, coroando a fraude contratual para obtenção de vantagens.

Por tais razões condeno a parte Ré ao pagamento das multas dos

artigos 467 e 477 da CLT.

Por consequência, condeno a parte reclamada ao pagamento das

seguintes parcelas, nos limites dos pedidos:

a) Aviso prévio indenizado, integrado ao tempo de serviço;

b) Férias proporcionais, considerando a projeção do aviso prévio;

c) 13º salário proporcional, considerando a projeção do aviso prévio;

d) saldo salarial de 1 (hum) dia;

e) FGTS, dos meses faltantes;

f) Multa de 40% do FGTS;

g) Multa do artigo 467 da CLT;

h) Multa do artigo 477 da CLT;

i) Multa da cláusula sétima da CCT, incidente sobre o saldo salarial.

A habilitação no Programa Social do Seguro Desemprego já fora

deferida em decisão de ID b0aad51, bem como deferido o pedido

de alvará para saque dos depósitos de FGTS.

JUSTIÇA GRATUITA

Defiro à Reclamante os benefícios da Justiça Gratuita, com base na

Constituição Federal (arts.1º, incisos III e VI, 5º, caput e incisos

XXXV, LIV, LV, LXXIV, art. 7º, caput, art. 9º, art. 114, art. 170 e art.

193) e do CPC (art. 98, caput).

Ademais, é de se notar que a Reclamante sempre recebeu salário

inferior a 40% do teto do benefício previdenciário do INSS, razão

pela qual faz jus ao benefício.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Pretende o reclamante a condenação da reclamada em honorários

advocatícios de sucumbência.

Desde que a presente ação judicial foi ajuizada quando vigente a

Lei nº. 13.467/2017, cabíveis honorários de sucumbência conforme

previsão do artigo 79-A, da CLT, que dispõe que "ao advogado,

ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de

sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o

máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da

liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não

sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

Assim, defiro os honorários de 15% sobre o valor que resultar da

liquidação desta sentença em favor do advogado do autor.

DAS CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS.

As contribuições previdenciárias deverão incidir consoante o art. 28,

da Lei 8.212/1991, e devem ser calculadas na forma do art. 43 da

Lei 8.212/1991.

De igual modo, deve incidir imposto de renda na forma do art. 46 da

Lei 8.541/1992, observadas as disposições estabelecidas pela IN

1.127/2011, no sentido de que pode ser utilizado o regime de

competência quanto a tais rendimentos recebidos acumuladamente.

Por fim, não incide imposto de renda sobre os juros de mora, por

não representar acréscimo ao patrimônio do Reclamante, consoante

art. 404 do Código Civil Brasileiro. Nesse sentido, a Orientação

Jurisprudencial da Subseção de Dissídios Individuais 1 nº 400.

Em relação à responsabilidade pelo recolhimento das contribuições

previdenciárias, a cota-parte do empregado deve ser deduzida à

época própria pelo empregador. Havendo novos fatos geradores, ou

seja, sendo reconhecida posteriormente hipótese em que deva

incidir o tributo, após decorrido o prazo legal de recolhimento, deve

ser aplicado o art. 33, §5º da Lei 8.212/1993 que disciplina:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,

executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,

à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das

contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta

Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das

devidas a outras entidades e fundos.

(...)

§ 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente

autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela

empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para

se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela

importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com

o disposto nesta Lei.

Assim, não deve ser deduzida das contribuições sociais ora

cobradas a cota-parte do empregado.

Do mesmo, com base na leitura atenta do art. 43, §3º da Lei

8.212/1993, com a redação dada pela Lei 11.941 de 27 de maio de

2009, determina-se que os acréscimos legais incidirão a partir da

prestação do serviço.

III - DISPOSITIVO.

Em face do exposto, nos autos da Reclamatória Trabalhista

proposta porCASSIANA GONCALVES DE MELO, julgo

PROCEDENTES as pretensões iniciais para condenarANTUNES

PALMEIRA LTDA,nas seguintes obrigações,tudo consoante

fundamentação e planilha anexa, que passam a integrar in

totumeste dispositivo:
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De Pagar:

a) Aviso prévio indenizado, integrado ao tempo de serviço;

b) Férias proporcionais, considerando a projeção do aviso prévio;

c) 13º salário proporcional, considerando a projeção do aviso prévio;

d) saldo salarial de 1 (hum) dia;

e) FGTS, dos meses faltantes;

f) Multa de 40% do FGTS;

g) Multa do artigo 467 da CLT;

h) Multa do artigo 477 da CLT;

i) Multa da cláusula sétima da CCT, incidente sobre o saldo salarial.

j) Honorários advocatícios;

De Fazer:

a) retificar a CTPS da Autora, fazendo constar como data de

demissão: 04/05/2020, considerando a projeção do aviso prévio, e

motivo da dispensa sem justa causa.

A obrigação de retificação da CTPS do Autor deverá ser cumprida

pela Reclamada, sob pena de multa diária de 1/30 do salário do

obreiro, por dia de atraso, até o limite de 30 dias.

A fim de que seja cumprida a obrigação, deverá a parte autora

trazer aos autos sua CTPS, no prazo de até 5 dias após o trânsito

em julgado, sendo desnecessária a intimação do réu acaso

entregue o documento neste tempo. Sem prejuízo da multa acima

cominada, decorridos 30 dias sem cumprimento do registro

contratual, deverá a Secretaria da Vara: a) proceder à retificação

contratual, nos termos do art. 39, parágrafo 1º, da CLT; b) haja vista

os termos da RECOMENDAÇÃO TRT/CR Nº 01/2008, oficiar a

Secretaria à Superintendência do Trabalho e Emprego no Rio

Grande do Norte, para que promova às retificações necessárias no

CNIS através da alteração dos dados alusivos ao CAGED.

Concedem-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Deverá a reclamada recolher e comprovar nos autos o recolhimento

de contribuições previdenciárias e fiscais sobre os salários a serem

pagos.

Contribuição previdenciária incidente sobre as verbas salariais ora

deferidas, a cargo exclusivo da parte reclamada, por aplicação do

disposto no artigo 33, § 5º, da Lei nº. 8.212/91. Atualização com

observância aos índices da tabela SELIC (Sistema Especial de

Liquidação e Custódia) e na forma dos parágrafos acrescentados ao

art. 43 da Lei nº. 8.212/91 pela Lei nº. 11.941/09, combinado com o

art. 195, I, a, da CF (o fato gerador da contribuição ocorre no

momento em que o empregado realiza o serviço, não obstante,

receba seu pagamento posteriormente, uma vez que se aplica o

regime de competência).

Custas, pela reclamada, no importe correspondente a 2% sobre o

valor da condenação, conforme planilha anexa.

Juros e atualização monetária na forma da Lei.

Descumprida a sentença, proceda a Secretaria da Vara à inclusão

dos dados da reclamada no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, conforme Lei 12.440/11.

Acaso não interpostos quaisquer apelos, registre-se o trânsito em

julgado e aguarde-se o prazo definido para cumprimento das

obrigações, após o que, registre seu pagamento no sistema PJE,

com arquivamento dos autos, ou, inadimplente a ré, à Contadoria

Judicial para atualização com inclusão das correspondentes multas,

dando-se início à execução forçada, nos termos do Provimento

01/2011, artigo 1º, a partir da alínea "b".

Para fins do art. 489, parágrafo 1º, do novel CPC, reputo que os

demais argumentos invocados pelas partes nos autos não possuem

a potencialidade de infirmar a conclusão adotada na fundamentação

deste julgado.

Intimem-se as partes.

LYGIA MARIA DE GODOY BATISTA CAVALCANTI

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000305-49.2020.5.21.0009
AUTOR CASSIANA GONCALVES DE MELO

ADVOGADO ADELE ESTRELA MARTINS(OAB:
5961/RN)

ADVOGADO JOSÉ ESTRELA MARTINS(OAB:
1360/RN)

ADVOGADO ADELIANE ESTRELA MARTINS
PIRES(OAB: 7818/RN)

RÉU ANTUNES PALMEIRA LTDA

ADVOGADO DIEGO GUEDES DE ARAUJO
LIMA(OAB: 33716/PE)

ADVOGADO MARIA LAURA FERREIRA MARTIR
GOMES(OAB: 47253/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTUNES PALMEIRA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID c20082d

proferida nos autos.

SENTENÇA

Aos 08 de setembro de 2020, às 15h, estando aberta a audiência da

9ª Vara do Trabalho de Natal, em sua sede, com a presença da

Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho, Dra. LYGIA MARIA DE

GODOY BATISTA CAVALCANTI, por ordem da Juíza Titular, foram

apregoados os litigantes a seguir nominados:

RECLAMANTE:CASSIANA GONCALVES DE MELO

RECLAMADO:ANTUNES PALMEIRA LTDA

Aberta a audiência e ausentes as partes, passou o Juízo a proferir a
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seguinte decisão:

Vistos, etc.

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do artigo 852, I, da CLT.

II – FUNDAMENTAÇÃO

CHAMAMENTO AO PROCESSO

A reclamada requer o chamamento ao processo do Estado do Rio

Grande do Norte, sob o fundamento de ser o responsável pela

paral isação e suspensão das atividades da empresa e,

consequentemente, responsável pela demissão da autora.

Não obstante os argumentos aduzidos, ao entender deste Juízo o

direito de ação é subjetivo, com base na teoria da asserção, de

forma que não compete à demandada escolher quem figura no polo

passivo. Destarte, é prerrogativa da reclamante a delimitação da

lide e escolher contra quem pretende litigar, não se podendo obrigar

nenhuma pessoa a litigar contra sua vontade.

Outrossim, a hipótese cabível ao processo do trabalho de

chamamento ao processo refere-se ao responsável solidário. Neste

contexto, não tendo o autor incluído o Estado no polo passivo, caso

a reclamada se sinta prejudicada pelos atos estatais arguidos,

deverá ajuizar ação regressiva no juízo competente.

Importa aduzir, ainda, que a reclamada logrou êxito em defender-se

das pretensões da reclamante, de modo específico, combatendo

cada pedido, não havendo prejuízo para o direito de defesa da

parte.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Em virtude da não aceitação do Estado do Rio Grande do Norte

como integrante da lide, resta prejudicada a preliminar de

incompetência material da justiça do trabalho, mormente por se

estar diante de lide cujo objeto é relação celetista.

DA NATUREZA DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

Narra a Reclamante que fora contratada pela Reclamada em

02/10/2018, na função de operadora de caixa, com salário de R$

1.149,50, e demitida em 02/05/2020, constando como causa da

rescisão contratual o “falecimento do empregador individual sem

continuação da atividade da empresa”. Afirma que não ocorrera a

morte do empregador ou o fim das atividades da empresa, sendo

um artifício utilizado pela Empresa para não realizar o pagamento

das verbas rescisórias a que faz jus. Postula a conversão para

dispensa sem justa causa e o correto pagamento das verbas

rescisórias.

A parte reclamada, a seu turno, pretende a caracterização de força

maior para o desligamento do reclamante, com lastro nos artigos

486, 501 e seguintes, da CLT, assim como a Decretos Estaduais

que reconheceram o estado de calamidade pública. Entende que a

responsabilidade pelo pagamento das verbas rescisórias recai

sobre o Estado do Rio Grande do Norte, invocando a teoria do fato

do príncipe e pugnando pela improcedência das pretensões

autorais.

A situação submetida a exame deve ser analisada à luz dos

princípios que norteiam o direito do trabalho e a atividade

interpretativa dos tribunais. De início, o princípio da proteção deve

servir de baliza interpretativa para os dispositivos legais invocados

pela ré, apontando para o norte da preservação da dignidade do

trabalhador, assim como da prevalência da interpretação e da

norma mais favorável ao empregado - hipossuficiente das relações

de trabalho. Nada há que justifique a relativização do princípio da

proteção no presente cenário, a fim de reduzir os custos do

empregador. Deveras, é exatamente em cenários de crise tais quais

a decorrente da presente pandemia que se aprofundam ainda mais

as desigualdades sociais que justificam o princípio protetivo.

Imperioso destacar que este Juízo defende um Judiciário que

promova o papel de garantidor dos direitos fundamentais. E, neste

momento de atual crise econômica e de saúde, a proteção à

dignidade humana, a proteção à vida inclui não somente o direito de

não adoecer, de não se contaminar, também o direito de sobreviver,

o que se torna cada vez mais difícil diante da recusa do poder

econômico em honrar os seus deveres trabalhistas em face do

trabalhador.

Para isso serve a independência do juiz, num Estado Democrático

de Direito. O poder de garantir direitos fundantes da República, em

especial a dignidade da pessoa humana, erigida a princípio

absoluto, aquele que confere suporte axiológico a todo o sistema

jurídico brasileiro.

Como bem ensina Flávia Piovesan (2000, p. 54):

“A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio

matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido,

condicionando a interpretação das suas normas e revelando-se, ao

lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone

constitucional que incorpora “as exigências de justiça e dos valores

éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico

brasileiro.”

Ao lado disso, é de se notar que a parte Reclamada não logrou

êxito em demonstrar que a decretação do estado de calamidade

pública resultou na demissão da Autora.

É verdade que a redução das atividades comerciais causa

diminuição da margem de lucro do empregador. Contudo, tal

situação encontra-se respaldada no direito à proteção à vida e

saúde tanto dos consumidores quando dos funcionários da

empresa, sendo medida excepcional e necessária. Assim, o quadro

de redução das atividades do comércio inclui-se no risco
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empresarial, não havendo motivos para o acionamento do Estado

com base na teoria do fato do príncipe. Destarte, a redução parcial

das atividades da reclamada e eventual redução dos lucros são

inerentes ao risco assumido pelo empregador, não podendo ser

transferidos ao obreiro.

Dentro deste contexto de tutela ao empregado e assunção dos

riscos do empreendimento pela empresa, a redução parcial e

temporária das atividades da Reclamada não possui o condão de

justificar a rescisão contratual nos moldes requeridos pela ré,

sequer a isenção de verbas rescisórias, mormente por se tratar de

créditos com natureza alimentar.

             Ora, no sistema capitalista de produção, o acesso

aos recursos mínimos de sobrevivência – alimentação, moradia

habitável, saúde, educação – são alcançáveis, para a generalidade

das pessoas, por meio do resultado do trabalho.

            Produz-se e se paga pela comida, pela água, pelo

local em que se habita, pela energia que se utiliza, pelos remédios

com que se medica, pelo aprendizado que se tem.

            A esse kit básico de sobrevivência, associam-se

outros itens necessários a um grau mínimo de vida civilizada,

igualmente dependentes do resultado do trabalho para serem

alcançados.

            A essa dimensão econômica do trabalho agrega-se,

ainda, o aspecto de transcendência humana que está implicado no

trabalho, que não se reduz a mero meio de subsistência: é através

do trabalho que o ser humano alcança sua autonomia como sujeito

integrante das relações sociais, da vida em comunidade.

           A pessoa humana ganha identidade social, realiza e

se realiza pelo trabalho, ainda que as possibilidades do ser não se

limitem às dimensões do trabalho.

         Justamente por todos esses aspectos é que o trabalho

tem sido reconhecido como um direito humano fundamental

        A primazia da pessoa humana e o reconhecimento de sua

dignidade, expressos em instrumentos internacionais que partem da

concepção do traço distintivo e igualitário que todo ser humano

possui, tem centrado no valor social do trabalho as possibilidades

de concretude dos direitos humanos concernentes à condição de

uma vida digna de ser vivida.

        Daí a Declaração Universal dos Direitos Humanos

anunciar, no artigo XXIII, item 1, que “toda pessoa tem direito ao

trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”.

Pontue-se ainda a tentativa de fraude do Termo de Rescisão do

Contrato de Trabalho juntado pela própria Ré, que indicou como

causa da rescisão o falecimento do empregador e fim das

atividades da empresa, o que revelou-se inverídico, conforme

depoimento da preposta da empresa em audiência de instrução (ID

bec6467), tendo essa informado que “não tem conhecimento do

falecimento do proprietário, e fechamento da empresa”.

Ademais, o arcabouço normativo que confere lastro à força maior é

composto por normas restritivas de direitos fundamentais. Como

tais, as normas relativas à força maior devem sofrer interpretação

restritiva, sendo aplicáveis apenas nas situações expressamente

previstas em lei, não se admitindo extensão interpretativa.

Partindo-se destas premissas, passa-se à análise das normas

infraconstitucionais que disciplinam a questão.

O art. 501/CLT assim prevê:

  Art. 501 - Entende-se como força maior todo acontecimento

inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a

realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.

  § 1º - A imprevidência do empregador exclui a razão de força

maior.

  § 2º - À ocorrência do motivo de força maior que não afetar

substâncialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a

situação econômica e financeira da empresa não se aplicam as

restrições desta Lei referentes ao disposto neste Capítulo.

Deste modo, na forma do art. 501, da CLT, a força maior trabalhista

demanda: a) fato inevitável; b) sem concorrência do empregador; c)

imprevisível; d) suscetível de afetar substancialmente a situação

econômica e financeira da empresa.

O art. 502 da CLT, a seu turno, normatiza uma hipótese especial de

força maior :  "a  ext inção da empresa,  ou de um dos

estabelecimentos em que trabalhe o empregado". Nestes casos, o

empregador tem parte da responsabilidade em razão da alteridade

da relação de emprego, permitindo-se uma divisão das parcelas que

seriam específicas da dispensa imotivada. Assim, o aviso prévio e a

indenização rescisória de FGTS são pagas pela metade, sem

prejuízo do pagamento integral dos direitos que independem da

modalidade de desligamento, como décimo terceiro salário, férias,

saldo de salário, etc.

Não é esta, contudo, a hipótese em comento, já que não se trata de

extinção de estabelecimento, mas de redução temporária das

atividades.

É imperioso destacar que apenas a hipótese de paralisação das

atividades por fato imputado exclusivamente ao Estado dá azo à

aplicação do referido dispositivo, não se estendendo tal

interpretação à mera redução do serviço, por imperativo de proteção

à saúde dos consumidores e dos profissionais expostos a risco.

Nesse cenário, o ato estatal deve decorrer de escolha discricionária

do Administrador, em juízo de conveniência e oportunidade. Isso

porque a lógica que informa tal preceito é a de que os ônus das
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escolhas da Administração Pública devem ser compartilhados com

toda a sociedade, que suporta a Administração através dos tributos.

A hipótese legal, assim, não compreende catástrofes naturais, tais

quais a pandemia de Covid-19. Isso porque o verdadeiro agente

causal da paralisação ou interrupção de atividades é a catástrofe

humana ou natural – e não o ato administrativo que a reconhece.

 Desta feita, não tendo a redução das atividades do empregador

decorrido de ato discricionário da Administração Pública, não se

está diante de caso de força maior para fins do art. 486, da CLT.

Improcede, portanto, a pretensão de direcionamento das

indenizações rescisórias a qualquer ente público.

Nesse cenário, à luz dos princípios da proteção e da alteridade,

reverto a forma de extinção contratual para dispensa sem justa

causa. Para tanto, considera-se como data de concessão do aviso

prévio 01/04/2020, correspondente à data de afastamento do TRCT

(ID. 162d7cf) e alegada na petição inicial.

Considerando o inicio do contrato de trabalho em 02/10/2018, o

aviso prévio projeta-se para 04/05/2020. Por se tratar de matéria de

ordem pública, necessária a retificação da data de baixa na CTPS

do reclamante.

Condeno, assim, a reclamada a retificar a data de baixa na CTPS

do autor, dela fazendo constar 04/05/2020, face à projeção do aviso

prévio. Para tanto, no prazo de 5 dias contados do trânsito em

julgado da sentença, deve o reclamante depositar a CTPS na

Secretaria da Vara, após o que, terá o reclamado o prazo

consecutivo e improrrogável de 5 dias, devendo aguardar intimação

para tanto. A reclamada deverá efetuar a anotação e devolvê-la,

sob pena de pagamento de multa diária de R$ 30,00, limitada a 30

dias-multa.

Sem prejuízo da multa acima cominada, decorridos 5 dias sem

entrega da documentação, deverá a Secretaria da Vara proceder à

anotação, nos termos do art. 39, parágrafo 1º, da CLT.

VERBAS RESCISÓRIAS E DEPÓSITOS DO FGTS

Conforme reconhecimento da dispensa sem justa causa, nos

termos do capítulo anterior, faz jus a reclamante às verbas

rescisórias não quitadas. No mais, por intermédio do extrato do

FGTS (ID. ccaec7f), constata-se a veracidade das narrativas

prefaciais em relação à ausência de recolhimento de várias

competências.

Não obstante a reversão da natureza da demissão para a justa

causa ter ocorrido apenas na presente sentença, é de se notar que

houve tentativa de fraude na extinção do contrato de trabalho, por

parte da Reclamada, sendo incontroversa a obrigação de pagar as

verbas rescisórias no prazo legal, bem como o caráter incontroverso

das mesmas quando da autuação processual. Pensamento

contrário resultaria em permitir que a parte se beneficie da própria

torpeza, coroando a fraude contratual para obtenção de vantagens.

Por tais razões condeno a parte Ré ao pagamento das multas dos

artigos 467 e 477 da CLT.

Por consequência, condeno a parte reclamada ao pagamento das

seguintes parcelas, nos limites dos pedidos:

a) Aviso prévio indenizado, integrado ao tempo de serviço;

b) Férias proporcionais, considerando a projeção do aviso prévio;

c) 13º salário proporcional, considerando a projeção do aviso prévio;

d) saldo salarial de 1 (hum) dia;

e) FGTS, dos meses faltantes;

f) Multa de 40% do FGTS;

g) Multa do artigo 467 da CLT;

h) Multa do artigo 477 da CLT;

i) Multa da cláusula sétima da CCT, incidente sobre o saldo salarial.

A habilitação no Programa Social do Seguro Desemprego já fora

deferida em decisão de ID b0aad51, bem como deferido o pedido

de alvará para saque dos depósitos de FGTS.

JUSTIÇA GRATUITA

Defiro à Reclamante os benefícios da Justiça Gratuita, com base na

Constituição Federal (arts.1º, incisos III e VI, 5º, caput e incisos

XXXV, LIV, LV, LXXIV, art. 7º, caput, art. 9º, art. 114, art. 170 e art.

193) e do CPC (art. 98, caput).

Ademais, é de se notar que a Reclamante sempre recebeu salário

inferior a 40% do teto do benefício previdenciário do INSS, razão

pela qual faz jus ao benefício.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Pretende o reclamante a condenação da reclamada em honorários

advocatícios de sucumbência.

Desde que a presente ação judicial foi ajuizada quando vigente a

Lei nº. 13.467/2017, cabíveis honorários de sucumbência conforme

previsão do artigo 79-A, da CLT, que dispõe que "ao advogado,

ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de

sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o

máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da

liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não

sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

Assim, defiro os honorários de 15% sobre o valor que resultar da

liquidação desta sentença em favor do advogado do autor.

DAS CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS.

As contribuições previdenciárias deverão incidir consoante o art. 28,

da Lei 8.212/1991, e devem ser calculadas na forma do art. 43 da

Lei 8.212/1991.

De igual modo, deve incidir imposto de renda na forma do art. 46 da

Lei 8.541/1992, observadas as disposições estabelecidas pela IN

1.127/2011, no sentido de que pode ser utilizado o regime de

competência quanto a tais rendimentos recebidos acumuladamente.
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Por fim, não incide imposto de renda sobre os juros de mora, por

não representar acréscimo ao patrimônio do Reclamante, consoante

art. 404 do Código Civil Brasileiro. Nesse sentido, a Orientação

Jurisprudencial da Subseção de Dissídios Individuais 1 nº 400.

Em relação à responsabilidade pelo recolhimento das contribuições

previdenciárias, a cota-parte do empregado deve ser deduzida à

época própria pelo empregador. Havendo novos fatos geradores, ou

seja, sendo reconhecida posteriormente hipótese em que deva

incidir o tributo, após decorrido o prazo legal de recolhimento, deve

ser aplicado o art. 33, §5º da Lei 8.212/1993 que disciplina:

Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,

executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,

à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das

contribuições sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta

Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das

devidas a outras entidades e fundos.

(...)

§ 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente

autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela

empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para

se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela

importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com

o disposto nesta Lei.

Assim, não deve ser deduzida das contribuições sociais ora

cobradas a cota-parte do empregado.

Do mesmo, com base na leitura atenta do art. 43, §3º da Lei

8.212/1993, com a redação dada pela Lei 11.941 de 27 de maio de

2009, determina-se que os acréscimos legais incidirão a partir da

prestação do serviço.

III - DISPOSITIVO.

Em face do exposto, nos autos da Reclamatória Trabalhista

proposta porCASSIANA GONCALVES DE MELO, julgo

PROCEDENTES as pretensões iniciais para condenarANTUNES

PALMEIRA LTDA,nas seguintes obrigações,tudo consoante

fundamentação e planilha anexa, que passam a integrar in

totumeste dispositivo:

De Pagar:

a) Aviso prévio indenizado, integrado ao tempo de serviço;

b) Férias proporcionais, considerando a projeção do aviso prévio;

c) 13º salário proporcional, considerando a projeção do aviso prévio;

d) saldo salarial de 1 (hum) dia;

e) FGTS, dos meses faltantes;

f) Multa de 40% do FGTS;

g) Multa do artigo 467 da CLT;

h) Multa do artigo 477 da CLT;

i) Multa da cláusula sétima da CCT, incidente sobre o saldo salarial.

j) Honorários advocatícios;

De Fazer:

a) retificar a CTPS da Autora, fazendo constar como data de

demissão: 04/05/2020, considerando a projeção do aviso prévio, e

motivo da dispensa sem justa causa.

A obrigação de retificação da CTPS do Autor deverá ser cumprida

pela Reclamada, sob pena de multa diária de 1/30 do salário do

obreiro, por dia de atraso, até o limite de 30 dias.

A fim de que seja cumprida a obrigação, deverá a parte autora

trazer aos autos sua CTPS, no prazo de até 5 dias após o trânsito

em julgado, sendo desnecessária a intimação do réu acaso

entregue o documento neste tempo. Sem prejuízo da multa acima

cominada, decorridos 30 dias sem cumprimento do registro

contratual, deverá a Secretaria da Vara: a) proceder à retificação

contratual, nos termos do art. 39, parágrafo 1º, da CLT; b) haja vista

os termos da RECOMENDAÇÃO TRT/CR Nº 01/2008, oficiar a

Secretaria à Superintendência do Trabalho e Emprego no Rio

Grande do Norte, para que promova às retificações necessárias no

CNIS através da alteração dos dados alusivos ao CAGED.

Concedem-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Deverá a reclamada recolher e comprovar nos autos o recolhimento

de contribuições previdenciárias e fiscais sobre os salários a serem

pagos.

Contribuição previdenciária incidente sobre as verbas salariais ora

deferidas, a cargo exclusivo da parte reclamada, por aplicação do

disposto no artigo 33, § 5º, da Lei nº. 8.212/91. Atualização com

observância aos índices da tabela SELIC (Sistema Especial de

Liquidação e Custódia) e na forma dos parágrafos acrescentados ao

art. 43 da Lei nº. 8.212/91 pela Lei nº. 11.941/09, combinado com o

art. 195, I, a, da CF (o fato gerador da contribuição ocorre no

momento em que o empregado realiza o serviço, não obstante,

receba seu pagamento posteriormente, uma vez que se aplica o

regime de competência).

Custas, pela reclamada, no importe correspondente a 2% sobre o

valor da condenação, conforme planilha anexa.

Juros e atualização monetária na forma da Lei.

Descumprida a sentença, proceda a Secretaria da Vara à inclusão

dos dados da reclamada no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, conforme Lei 12.440/11.

Acaso não interpostos quaisquer apelos, registre-se o trânsito em

julgado e aguarde-se o prazo definido para cumprimento das

obrigações, após o que, registre seu pagamento no sistema PJE,

com arquivamento dos autos, ou, inadimplente a ré, à Contadoria

Judicial para atualização com inclusão das correspondentes multas,

dando-se início à execução forçada, nos termos do Provimento

01/2011, artigo 1º, a partir da alínea "b".
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Para fins do art. 489, parágrafo 1º, do novel CPC, reputo que os

demais argumentos invocados pelas partes nos autos não possuem

a potencialidade de infirmar a conclusão adotada na fundamentação

deste julgado.

Intimem-se as partes.

LYGIA MARIA DE GODOY BATISTA CAVALCANTI

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Processo Nº ETCiv-0000363-52.2020.5.21.0009
EMBARGANTE ANDRE LUIS DE MEDEIROS

PEREIRA

ADVOGADO KATHIANA ISABELLE LIMA DA
SILVA(OAB: 8530/RN)

EMBARGADO PAIVA GOMES & COMPANHIA S/A

ADVOGADO GLEYDSON KLEBER LOPES DE
OLIVEIRA(OAB: 3686/RN)

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

EMBARGADO JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d65da72

proferida nos autos.

RELATÓRIO

ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA ajuizou OS PRESENTES

EMBARGOS DE TERCEIRO conforme razões de Id. df10474.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Argumenta o embargante, em síntese, que adquiriu junto à PAIVA

GOMES o imóvel consubstanciado na unidade 611 do Centro

Empresarial Office Tower, em 22/08/2013, tendo sido emitida a

declaração de quitação do imóvel. Diz que, entretanto, quando foi

providenciar a transferência de titularidade, tomou conhecimento da

restrição de indisponibilidade sobre o imóvel

O compromisso particular de compra e venda de imóveis,

comprovado documentalmente nos autos, é largamente utilizado no

País e possui nítido compromisso social. Favorece o aumento de

transações imobiliárias mediante a quitação a prazo, adiando a

transferência do domínio.

Ao longo do último século foi preocupação constante do legislador

robustecer a posição do compromissário comprador frente a abusos

praticados pelo alienante. Prova disso é a criação do direito real

oponível a terceiros, decorrente da inscrição do contrato no registro

público e também a posição do STJ, cristalizada na súmula 84: "É

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em

alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de

imóvel , ainda que desprovido do registro.

Vê-se portanto que o Superior Tribunal de Justiça prestigiou a

defesa do direito a posse do promitente comprador, exercida em

decorrência da pactuação de instrumento particular de promessa de

compra e venda, embora não registrado. Destarte, preferiu o

Tribunal prestigiar a posse e relativizar a obrigatoriedade do

registro.

Neste sentido confira-se a decisão do TRT da 3ª Região:

Processo 0812-2005-035-03-00-5 AP

Data de Publicação 31/01/2006 DJMG Página: 13

Órgão Julgador: Sétima Turma

Relator: Paulo Roberto de Castro

Revisor: Alice Monteiro de Barros

Tema EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM - PROPRIEDADE -

P R O V A  E M E N T A :  E M B A R G O S  D E  T E R C E I R O  -

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – Ainda que discutível a

propriedade de bem imóvel , em face da ausência de transcrição de

registro no cartório competente, mas existindo nos autos elementos

fiéis comprovando que o imóvel encontrava-se na posse do

terceiro embargante, de longa data, dele usufruindo inclusive

percebendo aluguéis, antes mesmo da propositura da presente

reclamação trabalhista, cumpre declarar insubsistente a penhora.

Em sendo assim, presentes as hipóteses de conhecimento da

demanda como embargos de terceiro, deve ser acolhido o interesse

do acionante, pelas razões expostas, liberando-se de imediato a

restrição imposta sobre o imóvel .

Por essas razões, ratifico os termos da decisão exarada no Id.

274a65a e julgo PROCEDENTES os EMBARGOS DE TERCEIRO

propostos por ANDRE LUIS DE MEDEIROS PEREIRA,

confirmando o levantamento da ordem de indisponibilidade da

unidade 611 do Centro Empresarial Office Tower, situada na

Avenida Jaguarari, 45, Lagoa Nova, Natal/RN, matrícula R1 31.230.

Ressalto que o levantamento da restrição já fora efetuado, conforme

se verifica no Id. 1a0ca97.

Certifique-se nos autos principais o resultado dos presentes

embargos.

Custas no valor de R$ 44,26, nos termos do inciso V, do art. 789-A,

da CLT, pelo embargante, dispensadas.

Dê-se ciência.

Processo Nº ATSum-0000523-14.2019.5.21.0009
AUTOR COSME SILVA DE FRANCA
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ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU PLANO URBANISMO LTDA

ADVOGADO JOAO VICTOR DE HOLLANDA
DIOGENES(OAB: 7538/RN)

RÉU V. L. - CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO Tâmara Tamyres Nunes Barbosa
Miranda(OAB: 9256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PLANO URBANISMO LTDA

  - V. L. - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 4a9b016

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Razão assiste à reclamada.

De fato, na ata de Id. 51698e8, ficou acertado que:

A litisconsorte não concorda com a composição, motivo pelo qual o

Juízo, por ora, deixa de homologá-la. Via de consequência, os autos

ficam suspensos até o cumprimento integral do pactuado. Na

hipótese de descumprimento, os autos retornarão ao estado em que

se encontravam antes da conciliação.

Dessa forma, chamo o feito à boa ordem processual para tornar

sem efeito a decisão de Id. bc0334e, retirando-se a restrição junto

ao BNDT, bem como o retorno dos autos à instrução, conforme

pactuado.

Processo Nº ACum-0000049-43.2019.5.21.0009
AUTOR SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP

DE VIG E SEG PRIV,MONIT.ELET,AG
TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,
CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E
CINOFILOS DO RN-SINDSEGUR

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU EMPRESSERV EMPRESA DE
SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP DE VIG E SEG
PRIV,MONIT.ELET,AG TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,
CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E CINOFILOS DO RN-
SINDSEGUR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cade2c8

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Ficam as partes notificadas acerca do novo informativo da

contadoria, promovendo as adequações na conta no prazo de 30

dias.

Processo Nº ATOrd-0001231-32.2017.5.21.0010
AUTOR MARCOS TAVARES DA SILVA

JUNIOR

ADVOGADO RODRIGO DE BRITTO PAIVA(OAB:
5303/RN)

ADVOGADO ADELIANE ESTRELA MARTINS
PIRES(OAB: 7818/RN)

RÉU G4S MONITORAMENTO E
SISTEMAS LTDA

ADVOGADO FABIO ROMEU CANTON FILHO(OAB:
106312/SP)

ADVOGADO JOSE GUILHERME CARNEIRO
QUEIROZ(OAB: 163613/SP)

ADVOGADO LIZANI DE SOUZA SANTOS(OAB:
423173/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7145c23

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Ciente do despacho de Id. 6dba0cd, a reclamada efetuou o

pagamento de valor remanescente, sem recurso.

Libere-se o crédito do autor, bem como as demais retenções legais,

observando a Secretaria que não foi ainda realizada a dedução dos

valores recebidos, não havendo planilha atualizada dos cálculos.

Quitada a obrigação de pagar, registrem-se os valores e arquivem-

se, em seguida.

Havendo saldo, notifique-se a reclamada para efetuar o pagamento.

Processo Nº ATOrd-0000489-10.2017.5.21.0009
AUTOR SEVERINO SERGIO DE OLIVEIRA

CHAGAS

ADVOGADO ERIC TORQUATO NOGUEIRA(OAB:
11760/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

RÉU CERTARI SOLUCAO EM GESTAO DE
PESSOAS E SERVICOS LTDA
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RÉU NILSON TEIXEIRA RODRIGUES

RÉU NOSLIN SILVA RODRIGUES

Intimado(s)/Citado(s):

  - SEVERINO SERGIO DE OLIVEIRA CHAGAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b6fa136

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Intimada para se manifestar sobre o bloqueio efetivado em sua

conta bancária, a ECT requereu que antes que os atos executórios

sejam dirigidos contra si, devem ser esgotadas todas as

possibilidades de execução da devedora principal e seus sócios.

Ressalte-se que a investigação patrimonial em desfavor da

executada CERTARI e seus sócios não restou frutífera.

Ademais, da  responsabilização  subsidiária  exsurge  apenas 

que,  em  não  sendo encontrados bens do devedor principal,

responderá o subsidiário pelo adimplemento. Trata-se, em

verdade, de uma responsabilidade solidária com benefício de

ordem. Destarte, em havendo adimplemento do devedor

principal, o que se afere apenas pela ausência de

cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal, não há como

se cogitar de qualquer outra exigência para a continuidade da

execução, tal qual a desconsideração de personalidade jurídica

ou o exaurimento de pesquisas patrimoniais em relação à devedora

principal.

Cumpre asseverar que a chamada responsabilidade subsidiária em

terceiro grau não se harmoniza com os princípios que norteiam esta

Justiça Especializada. Além do mais, se real possibilidade de

execução do devedor principal houver, bastará à litisconsorte

valer-se do benefício de ordem, indicando bens passíveis de

execução, a fim de eximir-se da obrigação de satisfação

subsidiária da dívida.

De mais a mais, impende registrar que o propósito essencial da

responsabilidade subsidiária é reforçar a garantia do

pagamento dos créditos trabalhistas, os quais são de natureza

alimentar. Logo, não pode o reclamante suportar a

perpetuação indefinida do iter executório, com o exaurimento de

todas as possibilidades de recebimento de seus créditos junto à

devedora principal ou seus sócios, somente para se atender

ao interesse do tomador dos serviços, o qual já se beneficiou da

atividade despendida pelo Autor, sendo certo que o princípio

norteador do Direito Trabalhista é voltado para o trabalhador

e não para o beneficiário de seus serviços.

Posto isso, correto o direcionamento da execução à responsável

subsidiária.

Aguarde-se o prazo recursal. Sem insurgência, libere-se o crédito

ao reclamante.

Processo Nº ATSum-0000845-68.2018.5.21.0009
AUTOR DALIANA CECILIA NAJARA SOARES

DE CARVALHO

RÉU MARIA LUCIA PEREIRA DE
SANTANA - ME

ADVOGADO ADRIANA ABRAAO LARIU(OAB:
3697/RN)

RÉU ESCOLA BOA IDEIA LTDA

RÉU MARIA LUCIA PEREIRA DE
SANTANA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA LUCIA PEREIRA DE SANTANA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cf6f42c

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Os argumentos trazidos pela reclamada no Id. 5a13158 tratam de

matéria devidamente analisada em sentença transitada em julgado,

não sendo possível revolvê-las, considerando o princípio da coisa

julgada.

Renove-se o mandado de Id. c7e0ad3.

al

Processo Nº ATSum-0001455-07.2016.5.21.0009
AUTOR MARA GIOVANNA ARAUJO

MARTINS

ADVOGADO WALKECIO FERREIRA DEODATO DA
SILVA(OAB: 13896/RN)

RÉU MARIA DA PENHA JORDAO
EMERENCIANO ARRUDA

RÉU IVO DE ARRUDA FILHO

RÉU DPTO PROMOCOES LTDA - EPP

ADVOGADO DENISE DE SOUSA E SILVA
ALVARENGA(OAB: 181241/SP)

RÉU PADARIA EMAUS LTDA - ME

RÉU JADER BERTO HOLANDA DONATO
JUNIOR

RÉU RN CAMINHOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - DPTO PROMOCOES LTDA - EPP
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 27cde4c

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Considerando a indicação dos dados bancários, libere-se o crédito

relativo à DPTO PROMOÇÕES LTDA - EPP.

Dou força de ALVARÁ ao presente despacho para determinar que a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL levante o valor existente nas

contas 2230.042.04965823-0 e 2230.042.04965942-3, mais os

acréscimos legais e DEPOSITE na conta da empresa DPTO

PROMOCOES LTDA - EPP, CNPJ: 03.490.964/0001-53, no Banco

Itaú, Agência 0150, CC:73869-8.

Cumpra-se.

Após a devolução do presente alvará, exclua-se a referida empresa

do polo passivo e prossiga-se com a execução em desfavor dos

demais executados.

Processo Nº ATOrd-0000081-19.2017.5.21.0009
AUTOR MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO FLAVIO LIMA GUERREIRO(OAB:
13422/RN)

ADVOGADO RENANN DE CARVALHO HOLANDA
LEITE(OAB: 13294/RN)

RÉU SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
S/A

ADVOGADO LEONARDO FREIRE DE MELO
XIMENES(OAB: 6389/RN)

PERITO ROGERIO MACIEL NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7de58c5

proferido nos autos.

DESPACHO PJe

Vistos, etc.

Os autos retornaram do E. TRT com o trânsito em julgado da

Decisão que deu parcial provimento ao recurso patronal para

reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00,

cuja quantia já foi paga, conforme certidão retro.

Diante disso, ficam as partes notificadas para, no prazo de 05

(cinco) dias, a partir da publicação do presente despacho: a Autora,

comprovar o pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, em

favor da Reclamada, sob pena de Execução e esta indicar seus

dados bancários visando a devolução do remanescente do depósito

recursal.

Processo Nº ATOrd-0000503-91.2017.5.21.0009
AUTOR ANDREA GOMES DE ALMEIDA LUZ

SANTOS

ADVOGADO PEDRO RAMON JOSE
BERNARDINO(OAB: 34740/PE)

RÉU KIRTON BANK S.A. - BANCO
MULTIPLO

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO ANDRE LUIS ANDRADE DE
OLIVEIRA(OAB: 29223/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d9b0220

proferido nos autos.

DESPACHO PJe

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que, na verdade, não houve

equívoco da secretaria. Quando da confecção do alvará se identifica

a parte beneficiária e, por isso, consta no documento de id. 3d3ec4b

o nome do advogado do reclamante, porém os dados bancários

foram inseridos corretamente, inclusive com a devida transferência

ocorrida em 15/06/2020, às 10:03.

Desta forma, torno sem efeito o despacho de id. 99e4828.

No mais, deve o escritório de advocacia atentar para o crédito no

valor igual ou aproximado de R$ 755,51 no dia 15/06/2020.

Caso não conste o crédito acima, deve o escritório de advocacia, no

prazo de 5 dias, juntar aos autos o extrato do dia para que a

secretaria possa verificar a ocorrência junto ao Banco do Brasil.

Após, não havendo havendo manifestação, arquive-se, com as

cautelas de praxe.

bm

Processo Nº ATOrd-0001231-32.2017.5.21.0010
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AUTOR MARCOS TAVARES DA SILVA
JUNIOR

ADVOGADO RODRIGO DE BRITTO PAIVA(OAB:
5303/RN)

ADVOGADO ADELIANE ESTRELA MARTINS
PIRES(OAB: 7818/RN)

RÉU G4S MONITORAMENTO E
SISTEMAS LTDA

ADVOGADO FABIO ROMEU CANTON FILHO(OAB:
106312/SP)

ADVOGADO JOSE GUILHERME CARNEIRO
QUEIROZ(OAB: 163613/SP)

ADVOGADO LIZANI DE SOUZA SANTOS(OAB:
423173/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS TAVARES DA SILVA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7145c23

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Ciente do despacho de Id. 6dba0cd, a reclamada efetuou o

pagamento de valor remanescente, sem recurso.

Libere-se o crédito do autor, bem como as demais retenções legais,

observando a Secretaria que não foi ainda realizada a dedução dos

valores recebidos, não havendo planilha atualizada dos cálculos.

Quitada a obrigação de pagar, registrem-se os valores e arquivem-

se, em seguida.

Havendo saldo, notifique-se a reclamada para efetuar o pagamento.

Processo Nº ATSum-0000077-11.2019.5.21.0009
AUTOR LUIZ CARLOS PAZ DA SILVA

ADVOGADO GENILSON JOSE DA CRUZ(OAB:
11945/RN)

RÉU FLASH VIGILANCIA EIRELI

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FLASH VIGILANCIA EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 6152178

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Tem-se dos autos que a reclamada apresentou comprovante do

pagamento integral da execução, sem apresentação de recurso.

Observe-se, contudo, que houve pagamento a maior do valor

devido, considerando que a conta referia o valor de R$4.545,00

como total, compreendendo o valor da previdência, custas e

honorários, e a reclamada efetuou o depósito deste valor total mais

o recolhimento da previdência, devendo ser devolvido à reclamada

o valor de R$644,30, observando-se os dados bancários já

informados.

Posto isso, determino a devolução do valor de R$644,30 à

reclamada, bem como o depósito do valor devido ao reclamante,

com as retenções legais.

Ao final, registrem-se os valores pagos e arquivem-se, com baixa.

Processo Nº ATSum-0000077-11.2019.5.21.0009
AUTOR LUIZ CARLOS PAZ DA SILVA

ADVOGADO GENILSON JOSE DA CRUZ(OAB:
11945/RN)

RÉU FLASH VIGILANCIA EIRELI

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIZ CARLOS PAZ DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 6152178

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Tem-se dos autos que a reclamada apresentou comprovante do

pagamento integral da execução, sem apresentação de recurso.

Observe-se, contudo, que houve pagamento a maior do valor

devido, considerando que a conta referia o valor de R$4.545,00

como total, compreendendo o valor da previdência, custas e

honorários, e a reclamada efetuou o depósito deste valor total mais

o recolhimento da previdência, devendo ser devolvido à reclamada

o valor de R$644,30, observando-se os dados bancários já

informados.

Posto isso, determino a devolução do valor de R$644,30 à

reclamada, bem como o depósito do valor devido ao reclamante,

com as retenções legais.

Ao final, registrem-se os valores pagos e arquivem-se, com baixa.

Processo Nº ACum-0000049-43.2019.5.21.0009
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AUTOR SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP
DE VIG E SEG PRIV,MONIT.ELET,AG
TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,
CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E
CINOFILOS DO RN-SINDSEGUR

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU EMPRESSERV EMPRESA DE
SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESSERV EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cade2c8

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Ficam as partes notificadas acerca do novo informativo da

contadoria, promovendo as adequações na conta no prazo de 30

dias.

Processo Nº ATSum-0000523-14.2019.5.21.0009
AUTOR COSME SILVA DE FRANCA

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU PLANO URBANISMO LTDA

ADVOGADO JOAO VICTOR DE HOLLANDA
DIOGENES(OAB: 7538/RN)

RÉU V. L. - CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO Tâmara Tamyres Nunes Barbosa
Miranda(OAB: 9256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COSME SILVA DE FRANCA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 4a9b016

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Razão assiste à reclamada.

De fato, na ata de Id. 51698e8, ficou acertado que:

A litisconsorte não concorda com a composição, motivo pelo qual o

Juízo, por ora, deixa de homologá-la. Via de consequência, os autos

ficam suspensos até o cumprimento integral do pactuado. Na

hipótese de descumprimento, os autos retornarão ao estado em que

se encontravam antes da conciliação.

Dessa forma, chamo o feito à boa ordem processual para tornar

sem efeito a decisão de Id. bc0334e, retirando-se a restrição junto

ao BNDT, bem como o retorno dos autos à instrução, conforme

pactuado.

Processo Nº ATOrd-0068100-98.2008.5.21.0007
AUTOR DENISE FERREIRA DE MORAIS

ADVOGADO ADELE ESTRELA MARTINS(OAB:
5961/RN)

AUTOR FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

AUTOR PRISCILA DA SILVA LIMA

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA(OAB:
954/RN)

AUTOR ELIONE ACURCIO TORRES

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

AUTOR ILZA GOMES MORAIS

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

RÉU A RICARDO ARANTES MARTINS -
ME

ADVOGADO ANA PAULA BRAGA MARREIROS DE
OLIVEIRA(OAB: 3232/RN)

RÉU ANDRE RICARDO ARANTES
MARTINS

RÉU SANTA RITA COMERCIO E
IMPORTACAO DE ELETRO
ELETRONICOS LTDA - ME

RÉU JOAO MARIA AZEVEDO DE
OLIVEIRA

RÉU BAVIERA BAR E RESTAURANTE
LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - A RICARDO ARANTES MARTINS - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f1a2afd

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Defiro o pedido.

Fica a reclamante notificada para indicar a sua conta bancária a fim

de possibilitar a transferência eletrônica do crédito.

Fica desde já autorizado o levantamento dos valores seguintes a

serem depositados, respeitado o limite do crédito da autora e as

retenções legais.
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Processo Nº ATOrd-0068100-98.2008.5.21.0007
AUTOR DENISE FERREIRA DE MORAIS

ADVOGADO ADELE ESTRELA MARTINS(OAB:
5961/RN)

AUTOR FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

AUTOR PRISCILA DA SILVA LIMA

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA(OAB:
954/RN)

AUTOR ELIONE ACURCIO TORRES

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

AUTOR ILZA GOMES MORAIS

ADVOGADO BRENO CABRAL CAVALCANTI
FERREIRA(OAB: 5810/RN)

RÉU A RICARDO ARANTES MARTINS -
ME

ADVOGADO ANA PAULA BRAGA MARREIROS DE
OLIVEIRA(OAB: 3232/RN)

RÉU ANDRE RICARDO ARANTES
MARTINS

RÉU SANTA RITA COMERCIO E
IMPORTACAO DE ELETRO
ELETRONICOS LTDA - ME

RÉU JOAO MARIA AZEVEDO DE
OLIVEIRA

RÉU BAVIERA BAR E RESTAURANTE
LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - DENISE FERREIRA DE MORAIS

  - ELIONE ACURCIO TORRES

  - FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE

  - ILZA GOMES MORAIS

  - PRISCILA DA SILVA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f1a2afd

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Defiro o pedido.

Fica a reclamante notificada para indicar a sua conta bancária a fim

de possibilitar a transferência eletrônica do crédito.

Fica desde já autorizado o levantamento dos valores seguintes a

serem depositados, respeitado o limite do crédito da autora e as

retenções legais.

Processo Nº ATOrd-0000081-19.2017.5.21.0009
AUTOR MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO FLAVIO LIMA GUERREIRO(OAB:
13422/RN)

ADVOGADO RENANN DE CARVALHO HOLANDA
LEITE(OAB: 13294/RN)

RÉU SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
S/A

ADVOGADO LEONARDO FREIRE DE MELO
XIMENES(OAB: 6389/RN)

PERITO ROGERIO MACIEL NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7de58c5

proferido nos autos.

DESPACHO PJe

Vistos, etc.

Os autos retornaram do E. TRT com o trânsito em julgado da

Decisão que deu parcial provimento ao recurso patronal para

reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00,

cuja quantia já foi paga, conforme certidão retro.

Diante disso, ficam as partes notificadas para, no prazo de 05

(cinco) dias, a partir da publicação do presente despacho: a Autora,

comprovar o pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa, em

favor da Reclamada, sob pena de Execução e esta indicar seus

dados bancários visando a devolução do remanescente do depósito

recursal.

Processo Nº ATSum-0001455-07.2016.5.21.0009
AUTOR MARA GIOVANNA ARAUJO

MARTINS

ADVOGADO WALKECIO FERREIRA DEODATO DA
SILVA(OAB: 13896/RN)

RÉU MARIA DA PENHA JORDAO
EMERENCIANO ARRUDA

RÉU IVO DE ARRUDA FILHO

RÉU DPTO PROMOCOES LTDA - EPP

ADVOGADO DENISE DE SOUSA E SILVA
ALVARENGA(OAB: 181241/SP)

RÉU PADARIA EMAUS LTDA - ME

RÉU JADER BERTO HOLANDA DONATO
JUNIOR

RÉU RN CAMINHOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARA GIOVANNA ARAUJO MARTINS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 27cde4c

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Considerando a indicação dos dados bancários, libere-se o crédito

relativo à DPTO PROMOÇÕES LTDA - EPP.

Dou força de ALVARÁ ao presente despacho para determinar que a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL levante o valor existente nas

contas 2230.042.04965823-0 e 2230.042.04965942-3, mais os

acréscimos legais e DEPOSITE na conta da empresa DPTO

PROMOCOES LTDA - EPP, CNPJ: 03.490.964/0001-53, no Banco

Itaú, Agência 0150, CC:73869-8.

Cumpra-se.

Após a devolução do presente alvará, exclua-se a referida empresa

do polo passivo e prossiga-se com a execução em desfavor dos

demais executados.

Processo Nº ATSum-0000083-18.2019.5.21.0009
AUTOR ELIJUNIOR RODRIGUES PAULO

ADVOGADO MARCELO FRAGOSO JUNIOR(OAB:
12280/RN)

RÉU MARYANNE DE VASCONCELOS
MAIA

RÉU RENATA PINTO SOARES

RÉU MARCELUS CASSIUS PEREIRA
TEIXEIRA DE VASCONCELOS

RÉU LUIS MARCELO CAVALCANTI DE
SOUSA

ADVOGADO LUIS MARCELO CAVALCANTI DE
SOUSA(OAB: 7003/RN)

ADVOGADO FERNANDA KARLA DE OLIVEIRA
PAIVA(OAB: 7725/RN)

RÉU AFFOGATO BISTRO PARNAMIRIM
LTDA

ADVOGADO HADMILLA LANE MOTA FELIPE(OAB:
7958/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELIJUNIOR RODRIGUES PAULO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3ea30f3

proferido nos autos.

Vistos, etc.

RENATA PINTO SOARES requereu, no id. 36ca2dc, o desbloqueio

de crédito havido em sua conta bancária, alegando que se trata de

valor com origem no do auxílio assistencial concedido pelo governo

federal em razão da pandemia do COVID.

De fato, os documentos trazidos aos autos corroboram que sua

conta é a cadastrada para o recebimento do auxílio, não havendo

dúvidas quanto ao fato.

Assim, considerando os termos do art. 5o. da Resolução 318/2020,

do CNJ, determino o desbloqueio da quantia havido em conta

bancária de titularidade da requerente.

Dou força de alvará ao presente despacho para determinar que a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL levante o valor constante da conta

2230.042.04973061-6 e 2230.042.04975578-3 para a mesma conta

do auxílio emergencial de RENATA PINTO SOARES CPF:

012.443.934-95 (Conta 000930146847-1, ag. 3880, da Caixa

Economica Federal.

Retire-se o nome da requerente do sistema SABB, enquanto durar a

pandemia do COVID-19.

Cumpra-se.

Dê-se ciência à requerente, certificando nos autos.

Em seguida, voltem os autos conclusos para apreciação da

impugnação ao IDPJ.

Processo Nº ATSum-0000083-18.2019.5.21.0009
AUTOR ELIJUNIOR RODRIGUES PAULO

ADVOGADO MARCELO FRAGOSO JUNIOR(OAB:
12280/RN)

RÉU MARYANNE DE VASCONCELOS
MAIA

RÉU RENATA PINTO SOARES

RÉU MARCELUS CASSIUS PEREIRA
TEIXEIRA DE VASCONCELOS

RÉU LUIS MARCELO CAVALCANTI DE
SOUSA

ADVOGADO LUIS MARCELO CAVALCANTI DE
SOUSA(OAB: 7003/RN)

ADVOGADO FERNANDA KARLA DE OLIVEIRA
PAIVA(OAB: 7725/RN)

RÉU AFFOGATO BISTRO PARNAMIRIM
LTDA

ADVOGADO HADMILLA LANE MOTA FELIPE(OAB:
7958/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AFFOGATO BISTRO PARNAMIRIM LTDA

  - LUIS MARCELO CAVALCANTI DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3ea30f3

proferido nos autos.
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Vistos, etc.

RENATA PINTO SOARES requereu, no id. 36ca2dc, o desbloqueio

de crédito havido em sua conta bancária, alegando que se trata de

valor com origem no do auxílio assistencial concedido pelo governo

federal em razão da pandemia do COVID.

De fato, os documentos trazidos aos autos corroboram que sua

conta é a cadastrada para o recebimento do auxílio, não havendo

dúvidas quanto ao fato.

Assim, considerando os termos do art. 5o. da Resolução 318/2020,

do CNJ, determino o desbloqueio da quantia havido em conta

bancária de titularidade da requerente.

Dou força de alvará ao presente despacho para determinar que a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL levante o valor constante da conta

2230.042.04973061-6 e 2230.042.04975578-3 para a mesma conta

do auxílio emergencial de RENATA PINTO SOARES CPF:

012.443.934-95 (Conta 000930146847-1, ag. 3880, da Caixa

Economica Federal.

Retire-se o nome da requerente do sistema SABB, enquanto durar a

pandemia do COVID-19.

Cumpra-se.

Dê-se ciência à requerente, certificando nos autos.

Em seguida, voltem os autos conclusos para apreciação da

impugnação ao IDPJ.

Processo Nº ATOrd-0000181-08.2016.5.21.0009
AUTOR NIVALDO LIMA DA SILVA

ADVOGADO SIMONE DUNKE DE MELLO
PEREIRA(OAB: 9050/RN)

RÉU F.C.E. FUNDACOES LTDA

ADVOGADO EDUARDO GOUVEA
MENDONCA(OAB: 54733/SP)

RÉU JOSE ROBERTO FERREIRA GOMES

RÉU ITATAR PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA.

RÉU CONSTRUTORA TARDELLI LTDA

ADVOGADO JOSE LINO PEREIRA(OAB:
94076/SP)

ADVOGADO FELIPE TOLEDO DEL POCO DA
CRUZ(OAB: 201391/SP)

ADVOGADO PEDRO DE SOUZA VICENTIN(OAB:
289897/SP)

RÉU JOSE CARLOS TARDELLI FILHO

RÉU CGEN

RÉU FRANCISCO CORREIA DE LIMA

Intimado(s)/Citado(s):

  - NIVALDO LIMA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 97e783e

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Notifique- se o reclamante para se manifestar sobre a petição de id.

258ed9f, no prazo de 5 dias.

Ao final, conclusos.

Processo Nº ATOrd-0101900-38.2013.5.21.0009
AUTOR GLAUCIA LAURYANE SILVA DANTAS

SOUZA

ADVOGADO GLAUCE CRISTINA HERONILDES DA
SILVA(OAB: 7847/RN)

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU DROGARIA POPULAR LTDA - ME

ADVOGADO MAURICIO CARRILHO BARRETO
FILHO(OAB: 8759/RN)

RÉU FLEX COBRANCA EXTRAJUDICIAL
LTDA - ME

RÉU HEDGE ASSESSORIA SERVICOS E
FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP

RÉU LEONARDO ROCHA GUIMARAES DE
SA

ADVOGADO MARCOS ANTONIO DE
CASTRO(OAB: 30884/CE)

RÉU KARINA ROCHA SA CUNHA

RÉU DIEGO GUIMARAES DE SA CUNHA

RÉU MARCELUS REGIS MIRANDA DA
CUNHA

RÉU DROGAO POPULAR SIMILAR E
GENERICOS LTDA - ME

ADVOGADO MAURICIO CARRILHO BARRETO
FILHO(OAB: 8759/RN)

RÉU MARIA SUELI BEZERRA CASTELO

RÉU SIMONE FURTADO BEZERRA

RÉU DANIELA PEREIRA FECHINE

RÉU CARLOS AUGUSTO GUIMARAES DE
SA JUNIOR

RÉU MARIA LUCI BEZERRA CASTELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - DROGAO POPULAR SIMILAR E GENERICOS LTDA - ME

  - DROGARIA POPULAR LTDA - ME

  - LEONARDO ROCHA GUIMARAES DE SA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f80e4ea

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Embargos Declaratórios interpostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados no art. 897-A, da

CLT. Em assim sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de

admissibilidade.

Alega o embargante que a sentença de Id. ca58978 não observou
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os decretos exarados pelo Governo Estadual em relação à

suspensão de prazos por causa da pandemia do COVID-19.

Tem-se, pois, que o tema trazido nos Embargos revela-se

impróprio, não se configurando contradição, omissão ou erro

material.

A sentença proferida é manifestação de adequada entrega da

prestação jurisdicional, através de pronunciamento judicial inspirado

no princípio da persuasão racional e no livre convencimento

motivado do julgador (art. 93, IX, da Constituição). 

A pretensão da embargante desvela flagrante intuito de reforma da

sentença, especificamente quanto à intempestividade do apelo, o

que não pode ser alcançado através dos embargos de declaração.

São, portanto, improcedentes as pretensões deduzidas pela

embargante e são estas as razões de decidir.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos porLEONARDO ROCHA GUIMARAES DE SA para, no

mérito,REJEITÁ-LOS, tudo conforme fundamentaçãosupra, a qual

passa a integrar o presente dispositivo.

Sem custas.

Dê-se ciência.

Processo Nº ATOrd-0101900-38.2013.5.21.0009
AUTOR GLAUCIA LAURYANE SILVA DANTAS

SOUZA

ADVOGADO GLAUCE CRISTINA HERONILDES DA
SILVA(OAB: 7847/RN)

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU DROGARIA POPULAR LTDA - ME

ADVOGADO MAURICIO CARRILHO BARRETO
FILHO(OAB: 8759/RN)

RÉU FLEX COBRANCA EXTRAJUDICIAL
LTDA - ME

RÉU HEDGE ASSESSORIA SERVICOS E
FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP

RÉU LEONARDO ROCHA GUIMARAES DE
SA

ADVOGADO MARCOS ANTONIO DE
CASTRO(OAB: 30884/CE)

RÉU KARINA ROCHA SA CUNHA

RÉU DIEGO GUIMARAES DE SA CUNHA

RÉU MARCELUS REGIS MIRANDA DA
CUNHA

RÉU DROGAO POPULAR SIMILAR E
GENERICOS LTDA - ME

ADVOGADO MAURICIO CARRILHO BARRETO
FILHO(OAB: 8759/RN)

RÉU MARIA SUELI BEZERRA CASTELO

RÉU SIMONE FURTADO BEZERRA

RÉU DANIELA PEREIRA FECHINE

RÉU CARLOS AUGUSTO GUIMARAES DE
SA JUNIOR

RÉU MARIA LUCI BEZERRA CASTELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - GLAUCIA LAURYANE SILVA DANTAS SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f80e4ea

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Embargos Declaratórios interpostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados no art. 897-A, da

CLT. Em assim sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de

admissibilidade.

Alega o embargante que a sentença de Id. ca58978 não observou

os decretos exarados pelo Governo Estadual em relação à

suspensão de prazos por causa da pandemia do COVID-19.

Tem-se, pois, que o tema trazido nos Embargos revela-se

impróprio, não se configurando contradição, omissão ou erro

material.

A sentença proferida é manifestação de adequada entrega da

prestação jurisdicional, através de pronunciamento judicial inspirado

no princípio da persuasão racional e no livre convencimento

motivado do julgador (art. 93, IX, da Constituição). 

A pretensão da embargante desvela flagrante intuito de reforma da

sentença, especificamente quanto à intempestividade do apelo, o

que não pode ser alcançado através dos embargos de declaração.

São, portanto, improcedentes as pretensões deduzidas pela

embargante e são estas as razões de decidir.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos porLEONARDO ROCHA GUIMARAES DE SA para, no

mérito,REJEITÁ-LOS, tudo conforme fundamentaçãosupra, a qual

passa a integrar o presente dispositivo.

Sem custas.

Dê-se ciência.

Processo Nº ATSum-0000228-11.2018.5.21.0009
AUTOR GENILSON ELIAS DE LIMA

ADVOGADO EDVALDO SEBASTIAO BANDEIRA
LEITE(OAB: 2605/RN)

RÉU JOSE RIBAMAR ALVES DO
NASCIMENTO

ADVOGADO LEONARDO BRANDAO DA CRUZ
LIRA(OAB: 12456/RN)

Intimado(s)/Citado(s):
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  - JOSE RIBAMAR ALVES DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 811802f

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Notifique-se a reclamada para, no prazo de 10 dias, comprovar o

cumprimento da obrigação de pagar, das parcelas indicadas na

petição de ID9145f45.

Inerte, voltem os autos conclusos para apreciação.

Processo Nº ACC-0000894-51.2014.5.21.0009
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU R G HOTELARIA LTDA

ADVOGADO Renato Cirne Leite(OAB: 6903/RN)

ADVOGADO MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE
CARVALHO(OAB: 6889/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - R G HOTELARIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 4cde6d5

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Razão assiste ao sindicato autor.

Fica a reclamada notificada para, no prazo de 30 dias, juntar as

RAIS e os Contracheques de junho de de 2018 até os dias atuais,

bem como para efetuar a imediata reimplantação do adicional de

insalubridade no percentual de 40%, conforme pactuado, sob pena

de multa diária de R$ 1.000,00 por cada trabalhador atingido.

Processo Nº ACC-0000894-51.2014.5.21.0009
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU R G HOTELARIA LTDA

ADVOGADO Renato Cirne Leite(OAB: 6903/RN)

ADVOGADO MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE
CARVALHO(OAB: 6889/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO GRD NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 4cde6d5

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Razão assiste ao sindicato autor.

Fica a reclamada notificada para, no prazo de 30 dias, juntar as

RAIS e os Contracheques de junho de de 2018 até os dias atuais,

bem como para efetuar a imediata reimplantação do adicional de

insalubridade no percentual de 40%, conforme pactuado, sob pena

de multa diária de R$ 1.000,00 por cada trabalhador atingido.

Processo Nº ATOrd-0001218-41.2014.5.21.0009
AUTOR FLAVIO BEZERRA DA COSTA

ADVOGADO ROMERO TAVARES SOUTO
MAIOR(OAB: 1452/RN)

RÉU TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
GURGEL(OAB: 1943/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FLAVIO BEZERRA DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID bfe756d

proferida nos autos.

Vistos, etc.

A reclamada apresentou agravo de petição no Id. 3f02d4e, sem

garantia.

A garantia do Juízo é pressuposto de admissibilidade do Agravo de

Petição, portanto, não efetuado o devido preparo pelo recorrente,

não pode o mesmo ser recebido, já que deserto.

Desta forma, deixo de receber o recurso, eis que caracterizada sua

deserção, ante a ausência da garantia do Juízo.

Intime-se.

al

Processo Nº ATOrd-0000384-67.2016.5.21.0009
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AUTOR RAIMUNDO MAURICIO DE ASSIS

ADVOGADO BRUNO ELBER LOPES(OAB:
13060/RN)

ADVOGADO LIDIERY BARBOSA BEZERRA
MARIZ(OAB: 10737/RN)

RÉU MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO

ADVOGADO RICARDO ANGELO DA SILVA(OAB:
8535/RN)

ADVOGADO SERGIO EMMANUEL CAMPOS
FEITOSA(OAB: 12885/RN)

ADVOGADO FABIO LUIZ MONTE DE
HOLLANDA(OAB: 12555-B/RN)

RÉU MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO

ADVOGADO RICARDO ANGELO DA SILVA(OAB:
8535/RN)

ADVOGADO SERGIO EMMANUEL CAMPOS
FEITOSA(OAB: 12885/RN)

ADVOGADO FABIO LUIZ MONTE DE
HOLLANDA(OAB: 12555-B/RN)

RÉU M C A NETO EIRELI

RÉU SOANATA PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 007fc26

proferido nos autos.

Vistos, etc.

MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO requereu o desbloqueio de

crédito havido em sua conta bancária, alegando que se trata de

valor com origem no do auxílio assistencial concedido pelo governo

federal em razão da pandemia do COVID.

De fato, os documentos trazidos aos autos corroboram que sua

conta é a cadastrada para o recebimento do auxílio, não havendo

dúvidas quanto ao fato.

Assim, considerando os termos do art. 5o. da Resolução 318/2020,

do CNJ, determino o desbloqueio da quantia havido em conta

bancária de titularidade da requerente.

Dou força de alvará ao presente despacho para determinar que a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL levante o valor constante da conta

2230.042.04975344-6 para a mesma conta do auxílio emergencial

de MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO, CPF: 779.229.804-34

(Conta 000977433248-8, ag. 3880, da Caixa Economica Federal).

Retire-se o nome da requerente do sistema SABB, enquanto durar a

pandemia do COVID-19.

Cumpra-se.

Dê-se ciência.

Notifique-se, também, a parte autora para indicar a conta bancária

do reclamante para possibilitar a transferência de crédito existente

em seu favor.

Ao final, voltem os autos conclusos para a apreciação da petição do

autor no Id. 34d1066.

al

Processo Nº ATOrd-0000384-67.2016.5.21.0009
AUTOR RAIMUNDO MAURICIO DE ASSIS

ADVOGADO BRUNO ELBER LOPES(OAB:
13060/RN)

ADVOGADO LIDIERY BARBOSA BEZERRA
MARIZ(OAB: 10737/RN)

RÉU MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO

ADVOGADO RICARDO ANGELO DA SILVA(OAB:
8535/RN)

ADVOGADO SERGIO EMMANUEL CAMPOS
FEITOSA(OAB: 12885/RN)

ADVOGADO FABIO LUIZ MONTE DE
HOLLANDA(OAB: 12555-B/RN)

RÉU MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO

ADVOGADO RICARDO ANGELO DA SILVA(OAB:
8535/RN)

ADVOGADO SERGIO EMMANUEL CAMPOS
FEITOSA(OAB: 12885/RN)

ADVOGADO FABIO LUIZ MONTE DE
HOLLANDA(OAB: 12555-B/RN)

RÉU M C A NETO EIRELI

RÉU SOANATA PRODUCOES
ARTISTICAS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAIMUNDO MAURICIO DE ASSIS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 007fc26

proferido nos autos.

Vistos, etc.

MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO requereu o desbloqueio de

crédito havido em sua conta bancária, alegando que se trata de

valor com origem no do auxílio assistencial concedido pelo governo

federal em razão da pandemia do COVID.

De fato, os documentos trazidos aos autos corroboram que sua

conta é a cadastrada para o recebimento do auxílio, não havendo

dúvidas quanto ao fato.

Assim, considerando os termos do art. 5o. da Resolução 318/2020,

do CNJ, determino o desbloqueio da quantia havido em conta

bancária de titularidade da requerente.

Dou força de alvará ao presente despacho para determinar que a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL levante o valor constante da conta

2230.042.04975344-6 para a mesma conta do auxílio emergencial
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de MANOEL CESAR DE ARAUJO NETO, CPF: 779.229.804-34

(Conta 000977433248-8, ag. 3880, da Caixa Economica Federal).

Retire-se o nome da requerente do sistema SABB, enquanto durar a

pandemia do COVID-19.

Cumpra-se.

Dê-se ciência.

Notifique-se, também, a parte autora para indicar a conta bancária

do reclamante para possibilitar a transferência de crédito existente

em seu favor.

Ao final, voltem os autos conclusos para a apreciação da petição do

autor no Id. 34d1066.

al

Processo Nº ATSum-0000790-20.2018.5.21.0009
AUTOR DORIANO PAIXAO DA SILVA

ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE SOUZA DE
AZEVEDO(OAB: 2485/RN)

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

RÉU R H S RECURSOS HUMANOS E
SERVICOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 50bfe06

proferido nos autos.

DESPACHO PJe

 Vistos, etc.

Ante a ocorrência do trânsito em julgado e a liquidez do título

judicial, cuja condenação proclamou a responsabilidade subsidiária

da litisconsorte APEC - Sociedade Potiguar de Educação e Cultura

Ltda, passa o Juízo a decidir: 

Ainda que se possa sustentar que apenas quando exauridas sem

sucesso todas as diligências para executar os devedores principais

é que a execução deve prosseguir em face dos responsáveis

subsidiários, entendo que o depósito recursal efetuado nos autos

pertence ao processo, podendo ser liberado, independentemente do

depositante, tão logo ocorra o trânsito em julgado da decisão.

Ressalte-se que, tendo o depósito recursal sido efetuado pela

litisconsorte, esta, oportunamente, e se assim desejar, poderá

ajuizar as ações de regresso cabíveis, com vistas ao ressarcimento

dos danos sofridos decorrentes da inadimplência da reclamada

principal.

Diante do exposto e com supedâneo na regra contida no art. 899, §

1º, da CLT, determino, de imediato, a atualização da conta e, por

conseguinte, a liberação dos depósitos recusais em favor do Autor,

observado o limite do seu crédito, devendo este e seu Patrono

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, os respectivos dados

bancários.

Uma vez liberados os depósitos recursais, apure-se o saldo

remanescente e, se houver, prossiga-se a execução em face da

devedora principal.

Natal, 03/09/2020.

Processo Nº ATSum-0000790-20.2018.5.21.0009
AUTOR DORIANO PAIXAO DA SILVA

ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE SOUZA DE
AZEVEDO(OAB: 2485/RN)

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

RÉU R H S RECURSOS HUMANOS E
SERVICOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - DORIANO PAIXAO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 50bfe06

proferido nos autos.

DESPACHO PJe

 Vistos, etc.

Ante a ocorrência do trânsito em julgado e a liquidez do título

judicial, cuja condenação proclamou a responsabilidade subsidiária

da litisconsorte APEC - Sociedade Potiguar de Educação e Cultura

Ltda, passa o Juízo a decidir: 

Ainda que se possa sustentar que apenas quando exauridas sem

sucesso todas as diligências para executar os devedores principais

é que a execução deve prosseguir em face dos responsáveis
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subsidiários, entendo que o depósito recursal efetuado nos autos

pertence ao processo, podendo ser liberado, independentemente do

depositante, tão logo ocorra o trânsito em julgado da decisão.

Ressalte-se que, tendo o depósito recursal sido efetuado pela

litisconsorte, esta, oportunamente, e se assim desejar, poderá

ajuizar as ações de regresso cabíveis, com vistas ao ressarcimento

dos danos sofridos decorrentes da inadimplência da reclamada

principal.

Diante do exposto e com supedâneo na regra contida no art. 899, §

1º, da CLT, determino, de imediato, a atualização da conta e, por

conseguinte, a liberação dos depósitos recusais em favor do Autor,

observado o limite do seu crédito, devendo este e seu Patrono

indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, os respectivos dados

bancários.

Uma vez liberados os depósitos recursais, apure-se o saldo

remanescente e, se houver, prossiga-se a execução em face da

devedora principal.

Natal, 03/09/2020.

Processo Nº ATOrd-0000112-68.2019.5.21.0009
AUTOR ITAMAR DA ROCHA FEITOSA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU R H S RECURSOS HUMANOS E
SERVICOS LTDA

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 45e843f

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Os autos foram devolvidos do C. TST em diligência (Id. 2c4fbf2),

para apreciação do pedido de substituição dos depósitos recursais

por apólice de seguro garantia.

Analiso.

Conforme o disposto no art. 899, § 11 da CLT, a substituição do

depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial,

conquanto possível, ocorre no ato da interposição do recurso, de

modo que, considerando ter sido o apelo da ré interposto em data

pretérita, com o preparo perfectibilizado por meio do recolhimento

do depósito recursal, não há razão para, posteriormente, substituir o

valor monetário (dinheiro) depositado por mera garantia - situação

evidentemente prejudicial ao empregado, em razão da liquidez do

depósito recursal.

Regulamentando essa matéria, o Tribunal Superior do Trabalho, o

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Corregedoria Geral

da Justiça do Trabalho, editaram o Ato Conjunto nº 1, de 16-10-

2019 que, no art. 5º, § 4º, estabelece que "o prazo para

apresentação da apólice é o mesmo da prática do ato processual

que ela visa garantir", respaldando ainda mais o entendimento deste

Juízo no sentido de não ser possível a substituição nos termos em

que ora está sendo pretendida.

Indefiro, pois, o pedido de substituição do depósito recursal

existente nos autos por apólice de seguro-garantia.

Dê-se ciência.

Devolvam-se os autos para processamento do AIRR.

al

Processo Nº ATOrd-0000112-68.2019.5.21.0009
AUTOR ITAMAR DA ROCHA FEITOSA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU R H S RECURSOS HUMANOS E
SERVICOS LTDA

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ITAMAR DA ROCHA FEITOSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 45e843f

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Os autos foram devolvidos do C. TST em diligência (Id. 2c4fbf2),

para apreciação do pedido de substituição dos depósitos recursais

por apólice de seguro garantia.

Analiso.

Conforme o disposto no art. 899, § 11 da CLT, a substituição do

depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial,

conquanto possível, ocorre no ato da interposição do recurso, de

modo que, considerando ter sido o apelo da ré interposto em data
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pretérita, com o preparo perfectibilizado por meio do recolhimento

do depósito recursal, não há razão para, posteriormente, substituir o

valor monetário (dinheiro) depositado por mera garantia - situação

evidentemente prejudicial ao empregado, em razão da liquidez do

depósito recursal.

Regulamentando essa matéria, o Tribunal Superior do Trabalho, o

Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a Corregedoria Geral

da Justiça do Trabalho, editaram o Ato Conjunto nº 1, de 16-10-

2019 que, no art. 5º, § 4º, estabelece que "o prazo para

apresentação da apólice é o mesmo da prática do ato processual

que ela visa garantir", respaldando ainda mais o entendimento deste

Juízo no sentido de não ser possível a substituição nos termos em

que ora está sendo pretendida.

Indefiro, pois, o pedido de substituição do depósito recursal

existente nos autos por apólice de seguro-garantia.

Dê-se ciência.

Devolvam-se os autos para processamento do AIRR.

al

Processo Nº ATSum-0000228-11.2018.5.21.0009
AUTOR GENILSON ELIAS DE LIMA

ADVOGADO EDVALDO SEBASTIAO BANDEIRA
LEITE(OAB: 2605/RN)

RÉU JOSE RIBAMAR ALVES DO
NASCIMENTO

ADVOGADO LEONARDO BRANDAO DA CRUZ
LIRA(OAB: 12456/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GENILSON ELIAS DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 811802f

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Notifique-se a reclamada para, no prazo de 10 dias, comprovar o

cumprimento da obrigação de pagar, das parcelas indicadas na

petição de ID9145f45.

Inerte, voltem os autos conclusos para apreciação.

Processo Nº ATOrd-0001218-41.2014.5.21.0009
AUTOR FLAVIO BEZERRA DA COSTA

ADVOGADO ROMERO TAVARES SOUTO
MAIOR(OAB: 1452/RN)

RÉU TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
GURGEL(OAB: 1943/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID bfe756d

proferida nos autos.

Vistos, etc.

A reclamada apresentou agravo de petição no Id. 3f02d4e, sem

garantia.

A garantia do Juízo é pressuposto de admissibilidade do Agravo de

Petição, portanto, não efetuado o devido preparo pelo recorrente,

não pode o mesmo ser recebido, já que deserto.

Desta forma, deixo de receber o recurso, eis que caracterizada sua

deserção, ante a ausência da garantia do Juízo.

Intime-se.

al

Processo Nº ATOrd-0000508-45.2019.5.21.0009
AUTOR CLAUDINEY SOARES SATELLI

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

RÉU LUISA ODETE DE MEDEIROS DA
SILVA

RÉU LUIS DA FONSECA CARREIRA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLAUDINEY SOARES SATELLI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 9dba054

proferida nos autos.

DESPACHO PJe

Vistos, etc.

Depreende-se dos autos que decorreu o prazo para cumprimento

da sentença, sem que os Reclamados tenham cumprido

espontaneamente as determinações nela contidas.

Assim, tendo em vista a iniciativa da parte autora constante da ata

da audiência realizada em 24/07/2020, determino o início da
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execução, nos termos do art. 878 da CLT, e providências junto ao

BNDT, na forma da Resolução Administrativa nº 1470/2011 do

TST.

Determino, pois, a atualização da conta e, em atendimento à ordem

legal estabelecida, que se proceda a investigação patrimonial, com

a consequente constrição judicial, nos termos do art. 1º, do

Provimento TRT/CR nº 001/2011.

A desconsideração da personalidade jurídica opera como técnica

para inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da

sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas

obrigações da sociedade. Foi desenvolvida para que, em sendo

identificado o uso abusivo da personalidade jurídica, caracterizado

pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pudesse o juiz,

determinar que os efeitos de certas e determinadas relações de

obrigações fossem estendidos aos bens particulares dos

administradores ou sócios da pessoa jurídica. A teoria da

desconsideração da personalidade jurídica, assim, visa coibir a

prática da utilização da sociedade como meio artificioso na busca

do enriquecimento indevido e/ou fraude contra terceiros credores,

evitando a utilização desta limitação e autonomia patrimonial para

fins diversos da atividade prevista no estatuto ou contrato social da

empresa, para que não haja confusão entre o patrimônio pessoal

dos sócios com o seu patrimônio.

A decisão que acolhe a desconsideração da personalidade jurídica

possui efeito de desconstituir a separação natural existente entre o

patrimônio de uma empresa, representada pela pessoa jurídica, e o

patrimônio de seus sócios, estas pessoas físicas, fazendo com que

ambos fiquem disponíveis ao pagamento de dívidas decorrente de

processos judiciais. Este procedimento é aplicável a todas as

pessoas jurídicas que praticarem os atos elencados no art. 50 do

Código Civil e 28 do CDC. A contrario sensu, são excluídas desta

regra as pessoas jurídicas constituídas com uma mesma massa

patrimonial entre a pessoa física e jurídica, a exemplo do

Empresário Individual – EI e do Microempreendedor Individual –

MEI, já que nestas hipóteses a extensão patrimonial é automática.

Portanto, só faz sentido falar em desconsideração da personalidade

jurídica quando personalidade jurídica houver. Não é esta, porém, a

hipótese do empresário individual, que em verdade é mera ficção

jurídica, sem distinção patrimonial entre o empresário e a pessoa

natural que é sua titular.

Neste trilhar tem reiteradamente decidido o STJ:

Empresário individual – desnecessidade de instauração do incidente

de desconsideração da personalidade jurídica

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do

empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no

polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular.2. O

acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em

nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas

obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais,

sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades

empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ

já fixou o entendimento de que 'a empresa individual é mera ficção

jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com

vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade

implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a

pessoa natural titular da firma individual' (REsp 1.355.000/SP) e de

que ' empresário individual responde pelas obrigações adquiridas

pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa

física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao

patrimônio de ambos' (AREsp 508.190).4. Sendo assim, o

empresário individual responde pela dívida da firma, sem

necessidade de instauração do procedimento de desconsideração

da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do

CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique

esse rito." (grifamos)REsp 1682989/RS

Também neste sentido é o acórdão proferido nos autos

07058751120188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5ª Turma Cível,

TJDF, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE:

21/11/2018, cujo fragmento a seguir transcrevo:

Conforme se extrai da inteligência do artigo 966 do Código Civil, o

empresário individualcorresponde à pessoa física que desempenha

pessoalmente at iv idade empresar ial  na modal idade de

microempresa ou de empresa de pequeno porte. (...) Ao contrário

do que se verifica em relação às sociedades empresárias, não há

distinção entre o empresário individual e a pessoa natural que

exerce a atividade empresarial. Conforme explana Jean Carlos

Fernandes:

'É elementar no Direito Empresarial não se confundir firma individual

com pessoa jurídica, empresário individual com sociedade

empresária ou empresa com sujeito de direito. A firma individual não

tem personalidade jurídica própria e distinta de seu titular, tratando-

se da mesma pessoa, ou seja, do empresário individual.' (RTDC

36/212-212).

Em face d isso,  tanto a  t i tu lar idade negocia l  como a

responsabilidade patrimonial são da própria pessoa física que

explora a atividade empresária. Conforme decidiu o Superior

Tribunal de Justiça, 'empresário individual é a própria pessoa física

ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que

assumiu, quer civis quer comerciais' (REsp. 594.832/RO).

Tendo em vista a inexistência de distinção patrimonial entre o
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empresário individual e a pessoa física respectiva, a constrição

de bens do patrimônio pessoal prescinde da desconsideração

da personalidade jurídica da empresa."

Acórdão 1189972, 07022641620198070000, Relator: JAMES

EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento:

31/07/2019, publicado no DJe: 19/08/2019.

No caso em tela, tem no pólo passivo da lide, empresários

individuais, ou seja, figura disciplinada pelo artigo 966, do Código

Civil, cujo patrimônio confunde-se com o patrimônio pessoal do

titular. Tem-se, portanto,um só conjunto de bens, cujo domínio

pertence à pessoa física, mesmo que sirva à atividade empresarial

exercida de forma individual. Assim sendo, em se tratando de

empresário individual, não é necessária a desconsideração da

personalidade jurídica, nem para fins de penhora patrimonial,

legitimidade passiva ou citação. Não havendo que se falar em

desconsideração de personalidade jurídica, não há tampouco que

se instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica

para atingir o patrimônio dos empresários.

Deste modo, nada obsta que se proceda à penhora, nos autos, dos

bens da pessoa física para garantir o pagamento de dívidas

contraídas pela empresa e vice-versa, motivo pelo qual as

pesquisas patrimoniais devem ser realizadas em relação aos

CNPJs, assim como aos CPFs das pessoas naturais dos

empresários individuais constantes do pólo passivo da lide,

indistintamente.

Neste cenário, e não tendo as reclamadas principais cumprido

voluntariamente a obrigação emanada da sentença transitada em

julgado, presume-se a insolvência. Via de consequência, com base

no art. 301 do CPC e interpretação conferida pela Instrução

Normativa 39/2016 do TST (Resolução 203/março de 2016), faz-se

mister adoção de providências cautelares de urgência a fim de

garantir a satisfação do crédito alimentar e evitar a ocultação de

patrimônio. Dessa forma, determino a investigação patrimonial,

com a consequente constrição judicial em relação aos sócios,

conforme o mesmo provimento já mencionado.

Havendo constrição de numerário ou bens, notifique-se o titular do

bem constrito para, querendo, embargar a execução. Vencido o

prazo sem manifestação, liberem-se os bloqueios ao exequente. Em

havendo insurgência, retornem os autos conclusos para

apreciação.

No mais, se infrutíferas as medidas acima determinadas, nos

termos do art. 765 da CLT e diante da expressa previsão no art. 185

-A do Código Tributário Nacional,proceda-se ao registro de a

indisponibilidade dos bensde todos os executados, por meio do

acesso ao portal CNIB (www.indisponibilidade.org.br), com simples

lançamento do CPF e CNPJ no sistema. Ainda, por aplicação

supletiva do art. 782, §§ 3º, 4º e 5º do CPC, nos exatos termos da

Instrução Normativa n. 39 do TST, art. 17, incluam-se os dados dos

executados no Serasa, mediante a utilização do sistema Serasajud.

Processo Nº ATOrd-0000466-59.2020.5.21.0009
AUTOR CELIA ANDRE CRUZ DE OLIVEIRA

ADVOGADO TERESINHA VALENTE
ARAUJO(OAB: 10538/RN)

AUTOR EDNA DARC MEDEIROS FREITAS

ADVOGADO TERESINHA VALENTE
ARAUJO(OAB: 10538/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAIBA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CELIA ANDRE CRUZ DE OLIVEIRA

  - EDNA DARC MEDEIROS FREITAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID c179c0f

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Pretendem as autoras, de imediato, a liberação do FGTS

depositado em conta vinculada em razão do vínculo havido com o

Município de Macaíba.

Estabelecem os artigos 303 e 311, todos do novel Código de

Processo Civil, acerca, respectivamente, das tutelas de antecipada

em caráter antecedente e de evidência:

"Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela

final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

(...)

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do

processo, quando: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável."

Quanto à prova inequívoca, entende-se que é aquela capaz de

convencer o juiz da verossimilhança da alegação, ou seja, suficiente

para a declaração de existência ou inexistência do direito.

No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
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processo, inevitável a comparação com o periculum in mora ou risco

de dano iminente do processo cautelar, refletindo-se na exposição a

perigo do direito provável - hipótese em que se insere o caso dos

autos, na medida em que a parte obreira viu-se privada de levantar

os depósitos fundiários efetivados em sua conta vinculada após sua

transmudação de regime.

Cumpre salientar que a vedação de antecipação de tutela em

desfavor da Fazenda Pública, prevista no art. 1º da Lei nº

9.494/1997, limita-se às ações propostas por servidores públicos

com pedidos de reclassificação, equiparação, aumento ou extensão

de vantagens, sendo que nenhuma dessas hipóteses corresponde à

questão discutida nos autos.

No caso em tela, Sobre a matéria, o C. STJ já manifestou o

entendimento de ser possível o levantamento dos depósitos

fundiários na hipótese de alteração por lei do regime jurídico

celetista para o estatutário, conforme se depreende da

jurisprudência abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. FGTS LEVANTAMENTO. MUDANÇA DE

REGIME. POSSIBILIDADE. ART 20 DA LEI 8.036/1990. SÚMULA

178/TFR INCIDÊNCIA. PRECEDENTES

1. O STJ pacificou o entendimento de ser possível o levantamento

do saldo da conta vinculada do FGTS na hipótese de alteração, em

decorrência de lei, do regime jurídico celetista para estatutário, sem

que isso implique ofensa ao art. 20 da Lei 8.036/1990.

2. Incidência da Súmula 178/TFR: 'Resolvido o contrato de trabalho

com a transferência do servidor do regime da CLT para o

estatutário, em decorrência de lei, assiste-lhe o direito de

movimentar a conta vinculação do FGTS'.

3. Recurso Especial provido.' (Resp. 1203300/RS; Relator Ministro

HERMAN BENJAMIN; 2ª Turma; DEJ 02/02/2011)

Demais disso, o art. 7º da Lei 8.678/93 revogou o art. 6º, § 1º, da

Lei 8.162/91 que vedava o saque pela conversão de regime,

demonstrando, assim, o desiderato do legislador de permitir o saque

do FGTS em caso de alteração de regime.

Assim, presentes os requisitos legais, o Juízo defere o pleito e

confere ao presente termo validade jurídica de ALVARÁ

JUDICIAL para que, mediante a apresentação de cópia pelas

Reclamantes CELIA ANDRE CRUZ DE OLIVEIRA, CPF:

651.029.084-72 e EDNA DARC MEDEIROS FREITAS, CPF:

027.414.954-08, a Caixa Econômica Federal proceda à

IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DE FGTS

referentes ao contrato de trabalho com o Município de

Macaíba.

Cumpra-se.

No mais, considerando que a parte ré é componente da Fazenda

Pública, bem como a Recomendação nº 02/2013 da CGJT, abaixo

transcrita, determino, com o objetivo de conferir ao presente feito o

mais adequado trâmite processual, a intimação da reclamada

para, no prazo de 20 dias, apresentar defesa escrita

acompanhada dos documentos que a instruem, sob pena de

revelia e confissão quanto à matéria de fato. Deve, ainda, a

reclamada, havendo interesse de realização da audiência

inicial, para fins de conciliação, manifestar-se expressamente

nesse sentido, em sua contestação.

Recomendação nº 02/2013 da CGJT

Art. 1º.Recomendar que nos processos em que são partes os

entes incluídos na definição legal de Fazenda Pública:

I - não seja designada audiência inicial, exceto quando, a

requerimento de quaisquer das partes, haja interesse na

celebração de acordo;

II - o(s) Reclamado(s) seja(m) citado(s) para, no prazo de 20

(vinte) dias, apresentar(em) defesa escrita, na Secretaria da

Vara do Trabalho ou no Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT),

acompanhada dos documentos que a instruem, sob pena de

revelia e confissão em relação à matéria de fato.

Art. 2º. O ente definido como Fazenda Pública que tiver

interesse na realização da audiência inicial, com vistas à

conciliação, deverá protocolar manifestação em tal sentido,

perante a Corregedoria Regional e a Direção do Foro de sua

competência territorial.

Art. 3º. Caso o(s) Reclamado(s) opte(m) pela designação de

audiência, este(s) apresentará(ão) defesa nessa ocasião, na

forma dos arts. 845 e 847 da CLT.

Art. 4º. Esta recomendação entrará em vigor na data de sua

publicação.

Após, que venham os autos conclusos.

al

Processo Nº ATSum-0000392-29.2020.5.21.0001
AUTOR BRUNO MAX GOMES DA CRUZ

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU Sr. Wilde Fernandes Jr.

RÉU ROTA CONVENIÊNCIA 24 HORAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRUNO MAX GOMES DA CRUZ

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 331
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID b019a75

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Considerando que o presente processo reitera os termos da

reclamação trabalhista tombada sob o nº 000605-

45.2019.5.21.0009, com as mesmas partes e pedido, arquivada por

ausência do reclamante à audiência inicial, acolho a prevenção.

Inclua-se em pauta, notificando-se as partes.

al

Processo Nº PAP-0000482-13.2020.5.21.0009
REQUERENTE JEANDERSON SILVA DOS ANJOS

ADVOGADO HILANA BESERRA DA SILVA(OAB:
6292/RN)

ADVOGADO ALEXANDER HENRIQUE NUNES
GURGEL(OAB: 4597/RN)

REQUERIDO ANA JULLYET FONTENELE MARCAL
- ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - JEANDERSON SILVA DOS ANJOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID ec468b4

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Trata-se de ação de produção antecipada de prova ajuizada por

JEANDERSON SILVADOS ANJOS em desfavor de ANA JULLYET

FONTENELE MARCAL - ME, conforme previsão do art. 381 do

CPC, para que possa ajuizar posterior ação trabalhista.

O art. 381, do CPC, dispõe:

"A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que:

[...]

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o

ajuizamento de ação."

É de se ressaltar que a requerida, como empregadora, é

responsável pela produção, guarda e arquivamento da

documentação referente à relação de emprego havida com um seu

empregado, fornecendo ao empregado no curso do contrato os

documentos a que está legalmente obrigada. Os documentos que

demonstram as atividades do empregado e os períodos em que se

dedicou a tais atividades, por serem comuns às partes, devem ser

disponibilizados ao empregado, caso deles necessite para

preservação de direitos.

Neste sentido, determino que a requerida proceda, no prazo de 05

dias, à exibição da documentação pretendida pela autora conforme

pedido constante do ID. 99c8711 - item V, “b” (exibição das folhas

de ponto e dos contracheques do obreiro, por todo o período

laborado, de 1º de outubro de 2017 a 11 de abril de 2019) da inicial,

sob pena de multa de R$100,00 por dia, limitada a 30 dias-multa,

em caso de descumprimento.

Dê-se ciência.

al

Processo Nº ATOrd-0000402-61.2020.5.21.0005
AUTOR CARMELA MARIA DE SOUZA MEIRA

SILVA

ADVOGADO LUCAS BATISTA DANTAS(OAB:
15527/RN)

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO JOÃO HÉLDER DANTAS
CAVALCANTI(OAB: 1361/RN)

ADVOGADO MANOEL BATISTA DANTAS
NETO(OAB: 1996/RN)

AUTOR MARCOS ANTONIO FELIX

ADVOGADO LUCAS BATISTA DANTAS(OAB:
15527/RN)

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO JOÃO HÉLDER DANTAS
CAVALCANTI(OAB: 1361/RN)

ADVOGADO MANOEL BATISTA DANTAS
NETO(OAB: 1996/RN)

AUTOR PAULINO DE SOUZA

ADVOGADO LUCAS BATISTA DANTAS(OAB:
15527/RN)

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

ADVOGADO JOÃO HÉLDER DANTAS
CAVALCANTI(OAB: 1361/RN)

ADVOGADO MANOEL BATISTA DANTAS
NETO(OAB: 1996/RN)

RÉU COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO CONAB

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARMELA MARIA DE SOUZA MEIRA SILVA

  - MARCOS ANTONIO FELIX

  - PAULINO DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0c2c2b5

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Vistos etc.
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Considerando que se encontra vedada a realização de audiências

presenciais, por tempo indeterminado, como medida de prevenção

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos das

Resoluções nº 313, 314 e 318 do Conselho Nacional de Justiça, Ato

Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT GP Nº

54/2020, instituído o regime extraordinário de trabalho de forma

remota, e visando imprimir maior celeridade ao feito, DECIDO:

Fica designada audiência INICIAL por videoconferência para o

dia 05/10/2020 às 09:00, quando as partes deverão acessar a

s e s s ã o  n o  G o o g l e  M e e t  p e l o  s e g u i n t e  l i n k :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / f t v - m r j n - z n u

Devem ser fornecidos nos autos endereço eletrônico (e-mail)e

telefonecelular das partes e procuradores. A participação à sessão

poderá ser feita por meio de computador, tablet ou celular, desde

que com acesso à internet banda larga e dispondo de sistema de

câmera, microfone e som, bem como acesso ao Google Meet.

A fim de promover a citação da ré, se necessário, deve a Secretaria

da Vara diligenciar junto a ferramentas eletrônicas, e sistemas de

busca análogos, a fim de obter dados dos réus, evitando a

notificação postal e por Oficial de Justiça. Sucessivamente,

diligenciar se a ré possui procuradores com poderes para receber

citação já cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação

pelo sistema ou DeJT. Apenas na hipótese negativa, providencie-se

a notificação por via postal ou outro meio processualmente idôneo.

A reclamada deverá apresentar defesa, acompanhada dos

documentos que a instruem, de forma eletrônica, nos autos, até o

horário designado para a aludida audiência. Caso não tenha

apresentado a defesa via PJe, poderá apresentá-la oralmente na

sessão, no tempo previsto na legislação vigente. Deve-se observar

o disposto no Art 11. do ATO 634 de 30/09/2013.Fica a parte

reclamada sujeita à aplicação processual de REVELIA E/OU

CONFISSÃO FICTA (artigos 843 e 844 da CLT), conforme o caso.

Esclarece-se, por oportuno, que a recomendação é manter o

isolamento social como medida de prevenção à doença COVID19,

para maior segurança das partes, advogados e, eventualmente,

testemunhas. Portanto, durante as videoconferências, os

participantes devem, preferencialmente, permanecer em locais

diversos.

Somente a absoluta impossibilidade técnica ou prática, apontada

por quaisquer dos envolvidos no ato, e devidamente demonstrada e

justificada nos autos, até 3 dias úteis antes da sessão, justificará o

adiamento de atos processuais que deveriam ser praticados por

meio eletrônico ou virtual, após decisão fundamentada do

magistrado (art.13º, Ato TRT21-GP nº54/2020).

Processo Nº ATOrd-0000462-22.2020.5.21.0009
AUTOR MARINA LIMA DE AGUIAR SOUZA

ADVOGADO ELIZA MONICA LOPES DA
SILVA(OAB: 15991/RN)

RÉU FUNDACAO ESTADUAL DA
CRIANCA E DO ADOLESCENTE -
FUNDAC

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARINA LIMA DE AGUIAR SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e14b36a

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Vistos etc.

Considerando que se encontra vedada a realização de audiências

presenciais, por tempo indeterminado, como medida de prevenção

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos das

Resoluções nº 313, 314 e 318 do Conselho Nacional de Justiça, Ato

Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT GP Nº

54/2020, instituído o regime extraordinário de trabalho de forma

remota, e visando imprimir maior celeridade ao feito, DECIDO:

Fica designada audiência INICIAL por videoconferência para o

dia 23/09/2020 às 09:20, quando as partes deverão acessar a

s e s s ã o  n o  G o o g l e  M e e t  p e l o  s e g u i n t e  l i n k :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / c p g - z e x u - o t w

Devem ser fornecidos nos autos endereço eletrônico (e-mail)e

telefonecelular das partes e procuradores. A participação à sessão

poderá ser feita por meio de computador, tablet ou celular, desde

que com acesso à internet banda larga e dispondo de sistema de

câmera, microfone e som, bem como acesso ao Google Meet.

A fim de promover a citação da ré, se necessário, deve a Secretaria

da Vara diligenciar junto a ferramentas eletrônicas, e sistemas de

busca análogos, a fim de obter dados dos réus, evitando a

notificação postal e por Oficial de Justiça. Sucessivamente,

diligenciar se a ré possui procuradores com poderes para receber

citação já cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação

pelo sistema ou DeJT. Apenas na hipótese negativa, providencie-se

a notificação por via postal ou outro meio processualmente idôneo.

A reclamada deverá apresentar defesa, acompanhada dos

documentos que a instruem, de forma eletrônica, nos autos, até o

horário designado para a aludida audiência. Caso não tenha

apresentado a defesa via PJe, poderá apresentá-la oralmente na
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sessão, no tempo previsto na legislação vigente. Deve-se observar

o disposto no Art 11. do ATO 634 de 30/09/2013.Fica a parte

reclamada sujeita à aplicação processual de REVELIA E/OU

CONFISSÃO FICTA (artigos 843 e 844 da CLT), conforme o caso.

Esclarece-se, por oportuno, que a recomendação é manter o

isolamento social como medida de prevenção à doença COVID19,

para maior segurança das partes, advogados e, eventualmente,

testemunhas. Portanto, durante as videoconferências, os

participantes devem, preferencialmente, permanecer em locais

diversos.

Somente a absoluta impossibilidade técnica ou prática, apontada

por quaisquer dos envolvidos no ato, e devidamente demonstrada e

justificada nos autos, até 3 dias úteis antes da sessão, justificará o

adiamento de atos processuais que deveriam ser praticados por

meio eletrônico ou virtual, após decisão fundamentada do

magistrado (art.13º, Ato TRT21-GP nº54/2020).

Processo Nº ATSum-0000440-61.2020.5.21.0009
AUTOR JOANA TEREZA DOS SANTOS

ADVOGADO MATHEUS ABDON MEIRELLES(OAB:
7950/RN)

ADVOGADO GILBERTO DE LIMA BRITO(OAB:
9468/RN)

ADVOGADO GLAUCIENE ESPINOLA DE
MEDEIROS(OAB: 16247/RN)

RÉU INTERBRASIL -REPRESENTACAO E
SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOANA TEREZA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4f5cebc

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Vistos etc.

Considerando que se encontra vedada a realização de audiências

presenciais, por tempo indeterminado, como medida de prevenção

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos das

Resoluções nº 313, 314 e 318 do Conselho Nacional de Justiça, Ato

Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT GP Nº

54/2020, instituído o regime extraordinário de trabalho de forma

remota, e visando imprimir maior celeridade ao feito, DECIDO:

Fica designada audiência INICIAL por videoconferência para o

dia 05/10/2020 às 09:20, quando as partes deverão acessar a

s e s s ã o  n o  G o o g l e  M e e t  p e l o  s e g u i n t e  l i n k :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / e b o - y e v p - s s z

Devem ser fornecidos nos autos endereço eletrônico (e-mail)e

telefonecelular das partes e procuradores. A participação à sessão

poderá ser feita por meio de computador, tablet ou celular, desde

que com acesso à internet banda larga e dispondo de sistema de

câmera, microfone e som, bem como acesso ao Google Meet.

A fim de promover a citação da ré, se necessário, deve a Secretaria

da Vara diligenciar junto a ferramentas eletrônicas, e sistemas de

busca análogos, a fim de obter dados dos réus, evitando a

notificação postal e por Oficial de Justiça. Sucessivamente,

diligenciar se a ré possui procuradores com poderes para receber

citação já cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação

pelo sistema ou DeJT. Apenas na hipótese negativa, providencie-se

a notificação por via postal ou outro meio processualmente idôneo.

A reclamada deverá apresentar defesa, acompanhada dos

documentos que a instruem, de forma eletrônica, nos autos, até o

horário designado para a aludida audiência. Caso não tenha

apresentado a defesa via PJe, poderá apresentá-la oralmente na

sessão, no tempo previsto na legislação vigente. Deve-se observar

o disposto no Art 11. do ATO 634 de 30/09/2013.Fica a parte

reclamada sujeita à aplicação processual de REVELIA E/OU

CONFISSÃO FICTA (artigos 843 e 844 da CLT), conforme o caso.

Esclarece-se, por oportuno, que a recomendação é manter o

isolamento social como medida de prevenção à doença COVID19,

para maior segurança das partes, advogados e, eventualmente,

testemunhas. Portanto, durante as videoconferências, os

participantes devem, preferencialmente, permanecer em locais

diversos.

Somente a absoluta impossibilidade técnica ou prática, apontada

por quaisquer dos envolvidos no ato, e devidamente demonstrada e

justificada nos autos, até 3 dias úteis antes da sessão, justificará o

adiamento de atos processuais que deveriam ser praticados por

meio eletrônico ou virtual, após decisão fundamentada do

magistrado (art.13º, Ato TRT21-GP nº54/2020).

Processo Nº ATOrd-0000490-87.2020.5.21.0009
AUTOR MARIA CRISTINA BEZERRA LIMA

ADVOGADO TERESINHA VALENTE
ARAUJO(OAB: 10538/RN)

AUTOR MARIA EDINEIDE DE SOUZA

ADVOGADO TERESINHA VALENTE
ARAUJO(OAB: 10538/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAIBA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA CRISTINA BEZERRA LIMA

  - MARIA EDINEIDE DE SOUZA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 68a59da

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Pretendem as autoras, de imediato, a liberação do FGTS

depositado em conta vinculada em razão do vínculo havido com o

Município de Macaíba.

Estabelecem os artigos 303 e 311, todos do novel Código de

Processo Civil, acerca, respectivamente, das tutelas de antecipada

em caráter antecedente e de evidência:

"Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela

final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

(...)

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente

da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do

processo, quando: (...) IV - a petição inicial for instruída com prova

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável."

Quanto à prova inequívoca, entende-se que é aquela capaz de

convencer o juiz da verossimilhança da alegação, ou seja, suficiente

para a declaração de existência ou inexistência do direito.

No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo, inevitável a comparação com o periculum in mora ou risco

de dano iminente do processo cautelar, refletindo-se na exposição a

perigo do direito provável - hipótese em que se insere o caso dos

autos, na medida em que a parte obreira viu-se privada de levantar

os depósitos fundiários efetivados em sua conta vinculada após sua

transmudação de regime.

Cumpre salientar que a vedação de antecipação de tutela em

desfavor da Fazenda Pública, prevista no art. 1º da Lei nº

9.494/1997, limita-se às ações propostas por servidores públicos

com pedidos de reclassificação, equiparação, aumento ou extensão

de vantagens, sendo que nenhuma dessas hipóteses corresponde à

questão discutida nos autos.

No caso em tela, Sobre a matéria, o C. STJ já manifestou o

entendimento de ser possível o levantamento dos depósitos

fundiários na hipótese de alteração por lei do regime jurídico

celetista para o estatutário, conforme se depreende da

jurisprudência abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. FGTS LEVANTAMENTO. MUDANÇA DE

REGIME. POSSIBILIDADE. ART 20 DA LEI 8.036/1990. SÚMULA

178/TFR INCIDÊNCIA. PRECEDENTES

1. O STJ pacificou o entendimento de ser possível o levantamento

do saldo da conta vinculada do FGTS na hipótese de alteração, em

decorrência de lei, do regime jurídico celetista para estatutário, sem

que isso implique ofensa ao art. 20 da Lei 8.036/1990.

2. Incidência da Súmula 178/TFR: 'Resolvido o contrato de trabalho

com a transferência do servidor do regime da CLT para o

estatutário, em decorrência de lei, assiste-lhe o direito de

movimentar a conta vinculação do FGTS'.

3. Recurso Especial provido.' (Resp. 1203300/RS; Relator Ministro

HERMAN BENJAMIN; 2ª Turma; DEJ 02/02/2011)

Demais disso, o art. 7º da Lei 8.678/93 revogou o art. 6º, § 1º, da

Lei 8.162/91 que vedava o saque pela conversão de regime,

demonstrando, assim, o desiderato do legislador de permitir o saque

do FGTS em caso de alteração de regime.

Assim, presentes os requisitos legais, o Juízo defere o pleito e

confere ao presente termo validade jurídica de ALVARÁ

JUDICIAL para que, mediante a apresentação de cópia pelas

Reclamantes Maria Cristina Bezerra Lima, CPF: 455.286.084-49,

e Maria Edneide de Souza, CPF: 970.025.424-00, a Caixa

Econômica Federal proceda à IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS

RECOLHIMENTOS DE FGTS referentes ao contrato de trabalho

com o Município de Macaíba.

Cumpra-se.

No mais, considerando que a parte ré é componente da Fazenda

Pública, bem como a Recomendação nº 02/2013 da CGJT, abaixo

transcrita, determino, com o objetivo de conferir ao presente feito o

mais adequado trâmite processual, a intimação da reclamada

para, no prazo de 20 dias, apresentar defesa escrita

acompanhada dos documentos que a instruem, sob pena de

revelia e confissão quanto à matéria de fato. Deve, ainda, a

reclamada, havendo interesse de realização da audiência

inicial, para fins de conciliação, manifestar-se expressamente

nesse sentido, em sua contestação.

Recomendação nº 02/2013 da CGJT

Art. 1º.Recomendar que nos processos em que são partes os

entes incluídos na definição legal de Fazenda Pública:

I - não seja designada audiência inicial, exceto quando, a

requerimento de quaisquer das partes, haja interesse na

celebração de acordo;

II - o(s) Reclamado(s) seja(m) citado(s) para, no prazo de 20

(vinte) dias, apresentar(em) defesa escrita, na Secretaria da

Vara do Trabalho ou no Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT),
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acompanhada dos documentos que a instruem, sob pena de

revelia e confissão em relação à matéria de fato.

Art. 2º. O ente definido como Fazenda Pública que tiver

interesse na realização da audiência inicial, com vistas à

conciliação, deverá protocolar manifestação em tal sentido,

perante a Corregedoria Regional e a Direção do Foro de sua

competência territorial.

Art. 3º. Caso o(s) Reclamado(s) opte(m) pela designação de

audiência, este(s) apresentará(ão) defesa nessa ocasião, na

forma dos arts. 845 e 847 da CLT.

Art. 4º. Esta recomendação entrará em vigor na data de sua

publicação.

Dê-se ciência.

Após, que venham os autos conclusos.

al

Processo Nº ETCiv-0000340-09.2020.5.21.0009
EMBARGANTE WM CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO WYLLERSON MATIAS ALVES DE
LIMA(OAB: 13975/CE)

EMBARGADO CAMERON CONSTRUTORA S/A

ADVOGADO JAIME DE MORAIS VERAS
JUNIOR(OAB: 16921/CE)

EMBARGADO GERCAM ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO JAIME DE MORAIS VERAS
JUNIOR(OAB: 16921/CE)

EMBARGADO JAIME DE MORAIS VERAS JUNIOR

ADVOGADO LEONEL MENEZES BRAGA(OAB:
31244/CE)

EMBARGADO FABIO FARIAS IBIAPINA

EMBARGADO GERMANO MOTA CAMARA

EMBARGADO ANTONIO LIMA CAMARA

EMBARGADO HABITARE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO JAIME DE MORAIS VERAS
JUNIOR(OAB: 16921/CE)

EMBARGADO FABIANO LINDENMEYER

ADVOGADO JACIRA GABRIELLA DE AMORIM
SILVA MARTINS TOMAZ(OAB:
11755/RN)

EMBARGADO G & G PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO JAIME DE MORAIS VERAS
JUNIOR(OAB: 16921/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAMERON CONSTRUTORA S/A

  - FABIANO LINDENMEYER

  - G & G PARTICIPACOES S/A

  - GERCAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

  - HABITARE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

  - JAIME DE MORAIS VERAS JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7fc087d

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Considerando o documento de IDa9c3f79, determino que sejam

renovadas as intimações, sendo, que para os embargados Antonio

Lima Camara e Fabio Farias Ibiapina, deverão ser expedidos

mandados, a serem cumpridos por Oficial de Justiça, conforme

contatos constantes no Serpro e para o embargado Germano Mota

Camara por via postal.

Processo Nº ETCiv-0000340-09.2020.5.21.0009
EMBARGANTE WM CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO WYLLERSON MATIAS ALVES DE
LIMA(OAB: 13975/CE)

EMBARGADO CAMERON CONSTRUTORA S/A

ADVOGADO JAIME DE MORAIS VERAS
JUNIOR(OAB: 16921/CE)

EMBARGADO GERCAM ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO JAIME DE MORAIS VERAS
JUNIOR(OAB: 16921/CE)

EMBARGADO JAIME DE MORAIS VERAS JUNIOR

ADVOGADO LEONEL MENEZES BRAGA(OAB:
31244/CE)

EMBARGADO FABIO FARIAS IBIAPINA

EMBARGADO GERMANO MOTA CAMARA

EMBARGADO ANTONIO LIMA CAMARA

EMBARGADO HABITARE DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO JAIME DE MORAIS VERAS
JUNIOR(OAB: 16921/CE)

EMBARGADO FABIANO LINDENMEYER

ADVOGADO JACIRA GABRIELLA DE AMORIM
SILVA MARTINS TOMAZ(OAB:
11755/RN)

EMBARGADO G & G PARTICIPACOES S/A

ADVOGADO JAIME DE MORAIS VERAS
JUNIOR(OAB: 16921/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WM CONSTRUCOES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7fc087d

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Considerando o documento de IDa9c3f79, determino que sejam

renovadas as intimações, sendo, que para os embargados Antonio

Lima Camara e Fabio Farias Ibiapina, deverão ser expedidos

mandados, a serem cumpridos por Oficial de Justiça, conforme
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contatos constantes no Serpro e para o embargado Germano Mota

Camara por via postal.

Processo Nº ATOrd-0000274-29.2020.5.21.0009
AUTOR FRANCIVALDO AGUSTINHO DA

SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU FORNECEDORA, LOCACAO DE MAO
DE OBRA EFETIVA LTDA

RÉU AMBEV S.A.

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AMBEV S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2c6ae94

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

FRANCIVALDO AGUSTINHO DA SILVA ajuizou reclamação

trabalhista em face de FORNECEDORA, LOCAÇÃO DE MAO DE

OBRA EFETIVA LTDA e de AMBEV S.A. Formulou as pretensões

elencadas na petição inicial. Juntou documentos.

A litisconsorte, devidamente citada, apresentou contestação,

suscitando preliminares e negando os fatos narrados. Requereu,

ainda, a declaração de improcedência da ação. Juntou documentos.

Em audiência, por ausente a reclamada principal, foi aplicada a

penalidade de revelia, nos termos do artigo 319 do CPC e Súmula

nº 122 do TST. Em continuidade, colhidos os depoimentos do

preposto da litisonsorte e do reclamante. Houve a oitiva de uma

testemunha. Sem outras provas a produzir, a instrução processual

foi encerrada.

Todas as propostas conciliatórias restaram rejeitadas.

Razões finais por memoriais do reclamante e da listisconsorte,

prejudicada as da reclamada principal.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA

A litisconsorte pretende a notificação exclusiva aos advogados

Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/SP nº 128.341.

O processo judicial no sistema PJE sujeita-se frequentemente a

notificações e publicações geradas automaticamente, sem

intervenção da serventia judicial, sendo faculdade da parte

cadastrar nos autos eletrônicos todos os advogados a quem

pretende a destinação das comunicações processuais. Ressalto,

ainda, que mesmo o advogado não cadastrado pode acessar o

processo através da "consulta a processo de terceiros", a qual

possibilita a visualização dos autos por advogado habilitado no PJe,

prescindindo de cadastramento nos autos eletrônicos.

Desta forma, indefiro.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Suscita o litisconsorte ilegitimidade para figurar no polo passivo da

presente demanda, argumenta falta de prova de que o reclamante

tenha laborado exclusivamente para si.

As condições da ação são aferidas in status assertionis, à luz das

alegações autorais. Desta forma, tendo o reclamante a indicado a ré

como sendo legitimada ao exercício do direito de resistência à

postulação formulada, pelo menos nos planos abstrato e

processual, verifica-se a sua legitimidade.

Neste contexto, a análise da responsabilização da litisconsorte é

matéria afeta ao mérito da lide, razão pela qual rejeito a preliminar

por ela arguida.

AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS PEDIDOS

A litisconsorte suscita a inépcia da petição inicial, argumentando

que o autor não apresentou a planilha com a discriminação dos

cálculos.

Sem razão.

Ao contrário do arguido pela reclamada, na petição inicial, o

reclamante indica o valor de cada um dos pedidos, com a descrição

de cada uma das verbas. Desta forma, tratando-se de impugnação

genérica e desprovida de respaldo, rejeito a preliminar suscitada.

VIGÊNCIA DO CONTRATO, FUNÇÃO E SALÁRIO

Ante a ausência de controvérsia, presumo verazes as alegações

prefaciais e reputo que o vínculo empregatício entre as partes teve

inicio em 27/12/2017, para as funções de ajudante de rota, com

última remuneração de R$ 1.067,00.

Quanto à data e forma de extinção contratual, o autor expôs que,

em 16/01/2020, foi dispensado sem justa causa e sem a baixa em

sua CTPS. A testemunha relatou “que os empregados foram

demitidos por "falência" da Fornecedora; que a rescisão foi

comunicada pelo Sr. Rodolfo”, acrescentou, também que seu

contrato durou até janeiro/2020.

Neste contexto e elementos que desmereçam as afirmações do
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autor, somado à revelia da reclamada principal, reputo que a

comunicação da dispensa do autor efetuou-se em 16/01/2020,

projetando-se o aviso prévio para 21/02/2020.

Ante a revelia da reclamada principal, determino que a Secretaria

proceda a baixa na CTPS do autor, dela fazendo constar a data de

21/02/2020. Para tanto, após o trânsito em julgado e de initimação,

o autor deverá comparecer na Secretaria da Vara, munido de sua

CTPS.

VERBAS RESCISÓRIAS

Assevera o autor não ter recebido as verbas rescisórias, e requer o

devido pagamento.

A testemunha confirmou a tese prefacial, nos seguintes termos:

“que não receberam verbas rescisórias; que também não

receberam nada da Ambev; que a Ambev pagou salários atrasados,

sendo décimo terceiro de dezembro/2019 e salário de janeiro de

2020; que isso também aconteceu com o reclamante; que tal

pagamento foi em cheque administrativo da Ambev sacado junto ao

Santander”.

Considerando os delineamentos expostos, tendo havido extinção

contratual sem justa causa, o reclamante faz jus à percepção das

verbas rescisórias. Por conseguinte, condeno a reclamada ao

pagamento das seguintes parcelas:

a) ) Aviso prévio proporcional indenizado,integrado ao tempo de

serviço;

b) Décimo terceiro proporcional;

c) Férias vencidas simples (2018/2019), acrescidas de um terço;

d)Férias proporcionais, acrescidas de um terço.

Defere-se a indenização do seguro-desemprego, uma vez que a

impossibilidade de habilitação no referido benefício ocorreu por

culpa da reclamada, que não procedeu a baixa contratual e

entregou os documentos necessários para tanto.

FGTS

O autor afirma que não teve o FGTS depositado em sua conta

vinculada durante todo o contrato de trabalho. Requer o pagamento,

assim como da multa de 40%.

Dentro dos ditames da Súmula nº 461 do E. TST, o ônus da prova

quanto aos depósitos do FGTS cabia à reclamada. Por não ter se

desincumbido de seu encargo, reputo verdadeiras a narrativas

prefaciais.

Desta forma e considerando ainda a rescisão sem justa causa,

condeno a reclamada ao pagamento, diretamente ao reclamante, de

FGTS no importe de 8%, sobre toda a vigência contratual,

acrescido de indenização de 40%, a incidir sobre a remuneração,

tanto os comprovadamente recebidos ao longo do contrato de

trabalho quanto os devidos por força da presente sentença.

MULTAS CELETISTAS

A multa do art. 477, §8º, da CLT aplica-se em caso de

descumprimento do prazo para quitação das verbas rescisórias,

disposto no §6º do mesmo dispositivo. Da inexistência de

comprovante de pagamento das verbas, decorre a conclusão lógica

de que inobservado o lapso temporal legal. Desta forma, julgo

procedente o pleito de pagamento da multa do artigo 477, § 8º, da

CLT.

Considerando-se o não pagamento das verbas em audiência

inaugural, a multa celetista do art. 467 é devida, a incidir sobre as

parcelas deferidas no tópico alusivo às verbas rescisórias.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

Pretende o reclamante a condenação subsidiária da litisconsorte,

com fundamento na Súmula nº 331 do TST.

A litisconsorte reclamada rechaça a pretensão, em síntese,

argumentando que se tratou de terceirização lícita. Entende que a

responsabilização subsidiária deve ser limitada ao período de

contrato de prestação de serviços e excluídas as verbas rescisórias.

Está-se diante da hipótese de terceirização, fenômeno pelo qual a

dinâmica empresarial vem formulando mecanismos de contratação

de força de trabalho, retirando a singularidade da relação de

emprego bilateral clássica, com o intuito de enxugar a máquina

administrativa, incrementar a atividade empresarial, além de reduzir

o custo da mão-de-obra.

In casu, é inegável que a litisconsorte utilizou-se dos serviços do

reclamante. Sobre a prestação de serviços, a testemunha narrou:

que faziam entregas de produtos da Ambev, o que também

acontecia com o reclamante; que havia controle da entrada na

portaria da Ambev; que todos os dias eram identificados na portaria;

que não havia um cadastro na portaria, mas tinha que apresentar

um crachá todos os dias na portaria. que em tal crachá havia o

nome da Efetiva e o nome do depoente e seus dados; que havia

controle de jornada que deviam assinar; que tal controle era

preenchido pelos próprios ajudantes e assinado pelo Sr. Hildo

empregado da Fornecedora; que o Sr. Rodolfo fiscalizava as rotas

de entrega do reclamante e do depoente;

[...]

que as rotas de entrega eram organizadas pela Ambev

(Sr.Rodolfo); que tal cheque lhe foi entregue por Rodolfo; que a

rota preparada lhe era entregue pelo Sr. Rodolfo; que a rota

preparada era entregue ao motorista e cumprida pelo depoente em

conjunto com o motorista”

Dos autos deflui que, ainda que o autor fosse contratado pela
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primeira reclamada, a prestação de serviços dir igia-se

exclusivamente para a litisconsorte, que inclusive tinha controle

sobre os horários e rotas cumpridas

Desta feita, posto que não se cogita de isentar o beneficiário da

força humana despendida da responsabilidade decorrente do

inadimplemento das obrigações contratuais por parte da empresa

contratada, aplico o entendimento consolidado na Súmula 331, IV,

do TST, ao qual me filio.

Neste contexto, decorre logicamente a responsabilidade subsidiária

da litisconsorte pela satisfação de todas os direitos do autor,

inclusive as verbas rescisórias, porquanto a responsabilização não

se limita em virtude da natureza da verba.

Pelo exposto, condeno a litisconsorte AMBEV S.A. a responder

subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações patrimoniais

oriundas da condenação, por todo o período do contrato.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA

Tendo em vista que o reclamante auferia salário inferior a 40% do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência

Social, defiro o requerimento de gratuidade da justiça (art. 790, §3º,

da CLT).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A parte autora foi vencedora na totalidade dos pedidos formulados

na inicial. Desta forma, condena-se o réu ao pagamento de

honorários sucumbenciais ao advogado do autor, no importe de

10% sobre o valor corrigido da condenação.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Correção monetária na forma da lei. Aos créditos trabalhistas já

corrigidos (Súmula 200/TST) devem ser acrescidos juros moratórios

de 1% ao mês (art. 39, parágrafo 1º, Lei 8177/91), a partir do

ajuizamento da ação (art. 883, da CLT).

CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Deverá o reclamado comprovar nos autos, no prazo legal, o

recolhimento das contribuições previdenciárias e obrigações fiscais,

a incidirem sobre as parcelas tributáveis (art. 114, VII, CF; art. 876,

CLT e Súmula 368/TST, OJ 363/SDI 1 do TST). Autoriza-se a

retenção das cotas-partes do autor.

Para fins do artigo 832/CLT, a natureza das parcelas deverá

observar o artigo 28, da Lei 8.213/91.

A retenção fiscal da cota-parte do autor deverá observar o regime

de competência, porque esta é a única interpretação do art. 46, da

Lei 8.541/92 compatível com os princípios da isonomia e da

capacidade tributária. Este entendimento é corroborado por

consolidada jurisprudência do STJ e pelo Ato Declaratório 1/2009

da PGFN. No mesmo sentido é a Instrução Normativa RFB 1.127,

publicada no Diário Oficial da União de 07.02.2011.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, na ação

trabalhista proposta por FRANCIVALDO AGUSTINHO DA SILVA

decide o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Natal:

1. Declarar a extinção contratual em 21/02/2020, com a projeção do

aviso prévio e determinar que a Secretaria proceda a baixa na

CTPS do autor. Para tanto, após o trânsito em julgado e de

intimação, o autor deverá comparecerna Secretaria da Vara,

munido de sua CTPS.

2. Acolher as pretensões deduzidas em petição inicial e condenar

FORNECEDORA, LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA

e, subsidiariamente, AMBEV S.A. nas seguintes obrigações de

pagar:

a) ) Aviso prévio proporcional indenizado,integrado ao tempo de

serviço;

b) Décimo terceiro proporcional;

c) Férias vencidas simples (2018/2019), acrescidas de um terço;

d)Férias proporcionais, acrescidas de um terço.

e)Indenização do seguro-desemprego,

f) FGTS no importe de 8%, acrescido de indenização de 40%, a

incidir sobre a remuneração de todo o período contratual, quanto os

devidos por força da presente sentença;

g) Multa do artigo 477, §8º, da CLT;

h) Multa do artigo 467 da CLT;

i) Honorários sucumbenciais no importe de 10% ao advogado do

autor.

Tudo conforme fundamentação e planilha anexa, que são partes

integrantes do decisum.

Concedem-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Custas, pela parte reclamada, conforme planilha anexa, em importe

correspondente a 2% sobre o valor da condenação.

Incumbe à devedora cumprir voluntariamente as obrigações

indicadas neste titulo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do

trânsito em julgado, independentemente de ulterior intimação.

Deverá a reclamada recolher e comprovar nos autos o recolhimento

de contribuições fiscais e previdenciárias, autorizada a retenção da

cota da parte autora.

Para fins do art. 489, parágrafo 1º, do novel CPC, os demais

argumentos invocados pelas partes nos autos e não expostos na

fundamentação não possuem a potencialidade de infirmar a

conclusão adotada na fundamentação deste julgado.

Descumprida a sentença, proceda a Secretaria da Vara à inclusão
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dos dados da reclamada no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, conforme Lei 12.440/11.

Intimem-se as partes.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ATOrd-0000274-29.2020.5.21.0009
AUTOR FRANCIVALDO AGUSTINHO DA

SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU FORNECEDORA, LOCACAO DE MAO
DE OBRA EFETIVA LTDA

RÉU AMBEV S.A.

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCIVALDO AGUSTINHO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2c6ae94

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

FRANCIVALDO AGUSTINHO DA SILVA ajuizou reclamação

trabalhista em face de FORNECEDORA, LOCAÇÃO DE MAO DE

OBRA EFETIVA LTDA e de AMBEV S.A. Formulou as pretensões

elencadas na petição inicial. Juntou documentos.

A litisconsorte, devidamente citada, apresentou contestação,

suscitando preliminares e negando os fatos narrados. Requereu,

ainda, a declaração de improcedência da ação. Juntou documentos.

Em audiência, por ausente a reclamada principal, foi aplicada a

penalidade de revelia, nos termos do artigo 319 do CPC e Súmula

nº 122 do TST. Em continuidade, colhidos os depoimentos do

preposto da litisonsorte e do reclamante. Houve a oitiva de uma

testemunha. Sem outras provas a produzir, a instrução processual

foi encerrada.

Todas as propostas conciliatórias restaram rejeitadas.

Razões finais por memoriais do reclamante e da listisconsorte,

prejudicada as da reclamada principal.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA

A litisconsorte pretende a notificação exclusiva aos advogados

Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/SP nº 128.341.

O processo judicial no sistema PJE sujeita-se frequentemente a

notificações e publicações geradas automaticamente, sem

intervenção da serventia judicial, sendo faculdade da parte

cadastrar nos autos eletrônicos todos os advogados a quem

pretende a destinação das comunicações processuais. Ressalto,

ainda, que mesmo o advogado não cadastrado pode acessar o

processo através da "consulta a processo de terceiros", a qual

possibilita a visualização dos autos por advogado habilitado no PJe,

prescindindo de cadastramento nos autos eletrônicos.

Desta forma, indefiro.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Suscita o litisconsorte ilegitimidade para figurar no polo passivo da

presente demanda, argumenta falta de prova de que o reclamante

tenha laborado exclusivamente para si.

As condições da ação são aferidas in status assertionis, à luz das

alegações autorais. Desta forma, tendo o reclamante a indicado a ré

como sendo legitimada ao exercício do direito de resistência à

postulação formulada, pelo menos nos planos abstrato e

processual, verifica-se a sua legitimidade.

Neste contexto, a análise da responsabilização da litisconsorte é

matéria afeta ao mérito da lide, razão pela qual rejeito a preliminar

por ela arguida.

AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS PEDIDOS

A litisconsorte suscita a inépcia da petição inicial, argumentando

que o autor não apresentou a planilha com a discriminação dos

cálculos.

Sem razão.

Ao contrário do arguido pela reclamada, na petição inicial, o

reclamante indica o valor de cada um dos pedidos, com a descrição

de cada uma das verbas. Desta forma, tratando-se de impugnação

genérica e desprovida de respaldo, rejeito a preliminar suscitada.

VIGÊNCIA DO CONTRATO, FUNÇÃO E SALÁRIO

Ante a ausência de controvérsia, presumo verazes as alegações

prefaciais e reputo que o vínculo empregatício entre as partes teve

inicio em 27/12/2017, para as funções de ajudante de rota, com

última remuneração de R$ 1.067,00.

Quanto à data e forma de extinção contratual, o autor expôs que,

em 16/01/2020, foi dispensado sem justa causa e sem a baixa em

sua CTPS. A testemunha relatou “que os empregados foram

demitidos por "falência" da Fornecedora; que a rescisão foi
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comunicada pelo Sr. Rodolfo”, acrescentou, também que seu

contrato durou até janeiro/2020.

Neste contexto e elementos que desmereçam as afirmações do

autor, somado à revelia da reclamada principal, reputo que a

comunicação da dispensa do autor efetuou-se em 16/01/2020,

projetando-se o aviso prévio para 21/02/2020.

Ante a revelia da reclamada principal, determino que a Secretaria

proceda a baixa na CTPS do autor, dela fazendo constar a data de

21/02/2020. Para tanto, após o trânsito em julgado e de initimação,

o autor deverá comparecer na Secretaria da Vara, munido de sua

CTPS.

VERBAS RESCISÓRIAS

Assevera o autor não ter recebido as verbas rescisórias, e requer o

devido pagamento.

A testemunha confirmou a tese prefacial, nos seguintes termos:

“que não receberam verbas rescisórias; que também não

receberam nada da Ambev; que a Ambev pagou salários atrasados,

sendo décimo terceiro de dezembro/2019 e salário de janeiro de

2020; que isso também aconteceu com o reclamante; que tal

pagamento foi em cheque administrativo da Ambev sacado junto ao

Santander”.

Considerando os delineamentos expostos, tendo havido extinção

contratual sem justa causa, o reclamante faz jus à percepção das

verbas rescisórias. Por conseguinte, condeno a reclamada ao

pagamento das seguintes parcelas:

a) ) Aviso prévio proporcional indenizado,integrado ao tempo de

serviço;

b) Décimo terceiro proporcional;

c) Férias vencidas simples (2018/2019), acrescidas de um terço;

d)Férias proporcionais, acrescidas de um terço.

Defere-se a indenização do seguro-desemprego, uma vez que a

impossibilidade de habilitação no referido benefício ocorreu por

culpa da reclamada, que não procedeu a baixa contratual e

entregou os documentos necessários para tanto.

FGTS

O autor afirma que não teve o FGTS depositado em sua conta

vinculada durante todo o contrato de trabalho. Requer o pagamento,

assim como da multa de 40%.

Dentro dos ditames da Súmula nº 461 do E. TST, o ônus da prova

quanto aos depósitos do FGTS cabia à reclamada. Por não ter se

desincumbido de seu encargo, reputo verdadeiras a narrativas

prefaciais.

Desta forma e considerando ainda a rescisão sem justa causa,

condeno a reclamada ao pagamento, diretamente ao reclamante, de

FGTS no importe de 8%, sobre toda a vigência contratual,

acrescido de indenização de 40%, a incidir sobre a remuneração,

tanto os comprovadamente recebidos ao longo do contrato de

trabalho quanto os devidos por força da presente sentença.

MULTAS CELETISTAS

A multa do art. 477, §8º, da CLT aplica-se em caso de

descumprimento do prazo para quitação das verbas rescisórias,

disposto no §6º do mesmo dispositivo. Da inexistência de

comprovante de pagamento das verbas, decorre a conclusão lógica

de que inobservado o lapso temporal legal. Desta forma, julgo

procedente o pleito de pagamento da multa do artigo 477, § 8º, da

CLT.

Considerando-se o não pagamento das verbas em audiência

inaugural, a multa celetista do art. 467 é devida, a incidir sobre as

parcelas deferidas no tópico alusivo às verbas rescisórias.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

Pretende o reclamante a condenação subsidiária da litisconsorte,

com fundamento na Súmula nº 331 do TST.

A litisconsorte reclamada rechaça a pretensão, em síntese,

argumentando que se tratou de terceirização lícita. Entende que a

responsabilização subsidiária deve ser limitada ao período de

contrato de prestação de serviços e excluídas as verbas rescisórias.

Está-se diante da hipótese de terceirização, fenômeno pelo qual a

dinâmica empresarial vem formulando mecanismos de contratação

de força de trabalho, retirando a singularidade da relação de

emprego bilateral clássica, com o intuito de enxugar a máquina

administrativa, incrementar a atividade empresarial, além de reduzir

o custo da mão-de-obra.

In casu, é inegável que a litisconsorte utilizou-se dos serviços do

reclamante. Sobre a prestação de serviços, a testemunha narrou:

que faziam entregas de produtos da Ambev, o que também

acontecia com o reclamante; que havia controle da entrada na

portaria da Ambev; que todos os dias eram identificados na portaria;

que não havia um cadastro na portaria, mas tinha que apresentar

um crachá todos os dias na portaria. que em tal crachá havia o

nome da Efetiva e o nome do depoente e seus dados; que havia

controle de jornada que deviam assinar; que tal controle era

preenchido pelos próprios ajudantes e assinado pelo Sr. Hildo

empregado da Fornecedora; que o Sr. Rodolfo fiscalizava as rotas

de entrega do reclamante e do depoente;

[...]

que as rotas de entrega eram organizadas pela Ambev

(Sr.Rodolfo); que tal cheque lhe foi entregue por Rodolfo; que a

rota preparada lhe era entregue pelo Sr. Rodolfo; que a rota
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preparada era entregue ao motorista e cumprida pelo depoente em

conjunto com o motorista”

Dos autos deflui que, ainda que o autor fosse contratado pela

primeira reclamada, a prestação de serviços dir igia-se

exclusivamente para a litisconsorte, que inclusive tinha controle

sobre os horários e rotas cumpridas

Desta feita, posto que não se cogita de isentar o beneficiário da

força humana despendida da responsabilidade decorrente do

inadimplemento das obrigações contratuais por parte da empresa

contratada, aplico o entendimento consolidado na Súmula 331, IV,

do TST, ao qual me filio.

Neste contexto, decorre logicamente a responsabilidade subsidiária

da litisconsorte pela satisfação de todas os direitos do autor,

inclusive as verbas rescisórias, porquanto a responsabilização não

se limita em virtude da natureza da verba.

Pelo exposto, condeno a litisconsorte AMBEV S.A. a responder

subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações patrimoniais

oriundas da condenação, por todo o período do contrato.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA

Tendo em vista que o reclamante auferia salário inferior a 40% do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência

Social, defiro o requerimento de gratuidade da justiça (art. 790, §3º,

da CLT).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A parte autora foi vencedora na totalidade dos pedidos formulados

na inicial. Desta forma, condena-se o réu ao pagamento de

honorários sucumbenciais ao advogado do autor, no importe de

10% sobre o valor corrigido da condenação.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Correção monetária na forma da lei. Aos créditos trabalhistas já

corrigidos (Súmula 200/TST) devem ser acrescidos juros moratórios

de 1% ao mês (art. 39, parágrafo 1º, Lei 8177/91), a partir do

ajuizamento da ação (art. 883, da CLT).

CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Deverá o reclamado comprovar nos autos, no prazo legal, o

recolhimento das contribuições previdenciárias e obrigações fiscais,

a incidirem sobre as parcelas tributáveis (art. 114, VII, CF; art. 876,

CLT e Súmula 368/TST, OJ 363/SDI 1 do TST). Autoriza-se a

retenção das cotas-partes do autor.

Para fins do artigo 832/CLT, a natureza das parcelas deverá

observar o artigo 28, da Lei 8.213/91.

A retenção fiscal da cota-parte do autor deverá observar o regime

de competência, porque esta é a única interpretação do art. 46, da

Lei 8.541/92 compatível com os princípios da isonomia e da

capacidade tributária. Este entendimento é corroborado por

consolidada jurisprudência do STJ e pelo Ato Declaratório 1/2009

da PGFN. No mesmo sentido é a Instrução Normativa RFB 1.127,

publicada no Diário Oficial da União de 07.02.2011.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, na ação

trabalhista proposta por FRANCIVALDO AGUSTINHO DA SILVA

decide o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Natal:

1. Declarar a extinção contratual em 21/02/2020, com a projeção do

aviso prévio e determinar que a Secretaria proceda a baixa na

CTPS do autor. Para tanto, após o trânsito em julgado e de

intimação, o autor deverá comparecerna Secretaria da Vara,

munido de sua CTPS.

2. Acolher as pretensões deduzidas em petição inicial e condenar

FORNECEDORA, LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA

e, subsidiariamente, AMBEV S.A. nas seguintes obrigações de

pagar:

a) ) Aviso prévio proporcional indenizado,integrado ao tempo de

serviço;

b) Décimo terceiro proporcional;

c) Férias vencidas simples (2018/2019), acrescidas de um terço;

d)Férias proporcionais, acrescidas de um terço.

e)Indenização do seguro-desemprego,

f) FGTS no importe de 8%, acrescido de indenização de 40%, a

incidir sobre a remuneração de todo o período contratual, quanto os

devidos por força da presente sentença;

g) Multa do artigo 477, §8º, da CLT;

h) Multa do artigo 467 da CLT;

i) Honorários sucumbenciais no importe de 10% ao advogado do

autor.

Tudo conforme fundamentação e planilha anexa, que são partes

integrantes do decisum.

Concedem-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Custas, pela parte reclamada, conforme planilha anexa, em importe

correspondente a 2% sobre o valor da condenação.

Incumbe à devedora cumprir voluntariamente as obrigações

indicadas neste titulo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do

trânsito em julgado, independentemente de ulterior intimação.

Deverá a reclamada recolher e comprovar nos autos o recolhimento

de contribuições fiscais e previdenciárias, autorizada a retenção da

cota da parte autora.

Para fins do art. 489, parágrafo 1º, do novel CPC, os demais

argumentos invocados pelas partes nos autos e não expostos na
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fundamentação não possuem a potencialidade de infirmar a

conclusão adotada na fundamentação deste julgado.

Descumprida a sentença, proceda a Secretaria da Vara à inclusão

dos dados da reclamada no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, conforme Lei 12.440/11.

Intimem-se as partes.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ATSum-0000144-39.2020.5.21.0009
AUTOR MIZRAIM TAQUEMONI DA SILVA

MEDEIROS

ADVOGADO RITA DE CASSIA LOPES DE
MEDEIROS(OAB: 8329/RN)

ADVOGADO FERNANDA RAMOS TEIXEIRA DE
MEDEIROS(OAB: 8353/RN)

ADVOGADO VILMA LUCIA FAUSTINO DE
MACEDO(OAB: 13365/RN)

RÉU D I DA SILVA SANTOS SERVICOS
DE ENTREGA RAPIDA E LOCACAO -
ME

RÉU COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA

ADVOGADO FRANCISCO EVANDRO
FERNANDES(OAB: 132589/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f8a0b48

proferida nos autos.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do artigo 852, I, da CLT.

II – FUNDAMENTAÇÃO

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Suscita a litisconsorte ilegitimidade para figurar no polo passivo da

presente demanda.

Os pressupostos processuais são aferidos in status assertionis, à

luz das alegações autorais. Desta forma, tendo a reclamante a

indicado a ré como sendo legitimada ao exercício do direito de

resistência à postulação formulada, pelo menos nos planos abstrato

e processual, verifica-se a sua legitimidade.

Neste contexto, a análise da responsabilização da litisconsorte é

matéria afeta ao mérito da lide, razão pela qual rejeito a preliminar

por ela arguida.

INÉPCIA DA INICIAL

A litisconsorte suscitou a inépcia da petição inicial, argumentando

que foi citada uma única vez, sem constar pedido contra si no rol

dos pedidos da inicial.

Primeiramente, ao contrário do arguido, há um pedido específico na

petição inicial (ID. c41490b - Pág. 6), dentro do rol dos pedidos.

Ademais, nota-se, claramente, que o autor expl ici tou a

fundamentação de forma ampla de referido pedido. Além disso, no

processo do trabalho, exige-se apenas que a petição inicial

contenha breve relato dos fatos (art. 840/CLT), o que restou

satisfatoriamente cumprido pelo autor. Ademais, não se vislumbra a

presença de quaisquer dos requisitos do art. 330, §1º, do CPC, para

a caracterização da inépcia. Por fim, a reclamada logrou defender-

se das pretensões do reclamante, não havendo que se falar em

nulidade sem prejuízo (art. 794/CLT).

Rejeito a preliminar arguida.

CARÊNCIA DA AÇÃO

A litisconsorte suscita em preliminar que a parte reclamante é

carecedora da ação, ao argumento de que o autor não possuiu

vínculo com a reclamada. Requer seja declarada a impossibilidade

jurídica do pedido.

Importa ressaltar a impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser

condição da ação, consoante artigo 17 do CPC. A partir de então,

em tese, a temática é afeta ao mérito, com exame da procedência

ou improcedência.

Ademais, não há pedido de reconhecimento de vínculo com a

litisconsorte, mas a responsabilização subsidiária, que se trata de

matéria afeta ao mérito, cuja análise se dará em momento próprio

deste decisum.

Rejeito, portanto.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O valor da causa deve ser atribuído pela parte autora, em

correspondência com o pedido formulado (Lei 5.584/70 e art.

292/CPC2015). No caso em análise, o valor atribuído se afigura

adequado ao proveito que o reclamante pretende obter com o

provimento jurisdicional, estando, inclusive, de acordo com a

liquidação prévia dos pedidos. Ademais, a reclamada não apresenta

impugnação circunstanciada, ficando no terreno das alegações

genéricas.

Desta forma, rejeito a impugnação apresentada.
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VIGÊNCIA DO CONTRATO, FUNÇÃO E SALÁRIO

Ante a ausência de controvérsia, presumo verazes as alegações

prefaciais e reputo que o vínculo empregatício entre as partes teve

inicio em 03/06/2019, para as funções de motoqueiro, com última

remuneração de R$ 1.268,33.

Quanto à data e forma de extinção contratual, o autor narrou em

seu depoimento pessoal: “que não trabalha mais para a RAP

porque a empresa "sumiu"; que em dezembro foi mandado embora;

que quem lhe mandou embora foi a DI; que foi mandado embora em

11/12/2019".

Desta forma, ausentes elementos que desmereçam as afirmações

do autor, somando-se a isso a revelia da reclamada principal, reputo

que a extinção contratual foi por dispensa sem justa causa, com

comunicação em 11/12/2019. Assim, considerando o aviso prévio, a

data de saída projeta-se para 10/01/2020.

Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a retificação

da data de baixa na CTPS do reclamante. Ante a revelia da

reclamada principal, determino que a Secretaria proceda à baixa na

CTPS do autor, dela fazendo constar a data de 10/01/2020. Para

tanto, após o trânsito em julgado e de intimação, o autor deverá

comparecer na Secretaria da Vara, munido de sua CTPS.

VERBAS RESCISÓRIAS

Assevera o autor não ter recebido o salário de novembro/2019 e as

verbas rescisórias, requer o devido pagamento.

Nos delineamentos do artigo 464 da CLT, o pagamento do salário,

em regra, deve ser feito mediante recibo. Portanto, tratando-se de

fato extintivo do direito do autor, o ônus da prova da quitação

incumbia à parte reclamada. Por ausente comprovante de

pagamento, gera presunção de veracidade das alegações do autor

quanto à não quitação do salário de novembro/2019.

Considerando os delineamentos expostos, tendo havido extinção

contratual sem justa causa, o reclamante faz jus à percepção das

verbas rescisórias. Por conseguinte, condeno a reclamada ao

pagamento das seguintes parcelas:

a) Salário retido de novembro de 2019;

b) Saldo salarial;

c) Aviso prévio proporcional indenizado,integrado ao tempo de

serviço;

d) Décimo terceiro proporcional (2019 e 2020);

e)Férias proporcionais, acrescidas de um terço.

Defere-se a indenização do seguro-desemprego, uma vez que a

impossibilidade de habilitação no referido benefício ocorreu por

culpa da reclamada, que não procedeu a baixa contratual e

entregou os documentos necessários para tanto.

FGTS

O autor afirma que não teve o FGTS depositado em sua conta

vinculada durante todo o contrato de trabalho. Requer o pagamento,

assim como da multa de 40%.

Dentro dos ditames da Súmula nº 461 do E. TST, o ônus da prova

quanto aos depósitos do FGTS cabia à reclamada. Por não ter se

desincumbido de seu encargo, reputo verdadeiras a narrativas

prefaciais.

Desta forma e considerando ainda a rescisão sem justa causa,

condeno a reclamada ao pagamento, diretamente ao reclamante, de

FGTS no importe de 8%, sobre toda a vigência contratual,

acrescido de indenização de 40%, a incidir sobre a remuneração,

tanto os comprovadamente recebidos ao longo do contrato de

trabalho quanto os devidos por força da presente sentença.

MULTAS CELETISTAS

A multa do art. 477, §8º, da CLT aplica-se em caso de

descumprimento do prazo para quitação das verbas rescisórias,

disposto no §6º do mesmo dispositivo. Da inexistência de

comprovante de pagamento das verbas, decorre a conclusão lógica

de que inobservado o lapso temporal legal. Desta forma, julgo

procedente o pleito de pagamento da multa do artigo 477, § 8º, da

CLT.

Considerando-se o não pagamento das verbas em audiência

inaugural, a multa celetista do art. 467 é devida, a incidir sobre as

parcelas deferidas no tópico alusivo às verbas rescisórias,

ressalvado o salário retido.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

O reclamante expõe que não recebeu o auxílio alimentação previsto

na CCT da categoria. Assim, postula o pagamento por todo o

período contratual.

Ao regulamentar a verba, a cláusula décima da CCT (b70306e -

Pág. 3) dispôs (grifos acrescidos):

A fim de suprir partes das necessidades nutricionais de seus

trabalhadores, a partir de 1º de Janeiro de 2019, as empresas se

obrigam a fornecer VALE ALIMENTAÇÃO no valor de R$ 10,71

(dez reias e setenta e um centavos) diário, aos empregados

enquadrados, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente.

Parágrafo Primeiro: O benefício do vale alimentação será devido

para os dias efetivamente trabalhados.

Parágrafo Segundo: O valor previsto no caput não integra o salário

para qualquer fim de direito, não tendo natureza salarial conforme

estabelecido na Lei nº 6.321/76, que instituiu o Programa de

Alimentação do Trabalhador - PAT.

[...]
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Por se tratar de fato extintivo do direito do autor, incumbiria à

reclamada comprovar a quitação. Assim, estando ausente nos autos

o comprovante de pagamento, presume-se não quitado. Em

consequência, julgo procedente o pedido de pagamento do auxílio

alimentação, de 03/06/2019 a 11/12/2019, no importe de R$ 10, 71

(dez reias e setenta e um centavos) por dia trabalhado.

Por força do parágrafo segundo transcrito, a verba tem caráter

indenizatório, não integrando o salário.

Para os cálculos, a Contadoria deverá utilizar o quantitativo de dias

laborados indicados na petição inicial (ID. c41490b - Pág. 6),

porquanto inexistentes outros elementos para aferição.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

Pretende o reclamante a condenação subsidiária da litisconsorte,

com fundamento na Súmula nº 331 do TST.

A litisconsorte reclamada rechaça a pretensão, em síntese,

argumentando que se tratou de terceirização lícita. Entende que a

responsabilização subsidiária deve ser limitada ao período de

contrato de prestação de serviços e excluídas as verbas rescisórias.

Está-se diante da hipótese de terceirização, fenômeno pelo qual a

dinâmica empresar ia l  vem formulando mecanismos de

subcontratação de força de trabalho, retirando a singularidade da

relação de emprego bilateral clássica, com o intuito de enxugar a

máquina administrativa, incrementar a atividade empresarial, além

de reduzir o custo da mão-de-obra.

In casu, é inegável que a litisconsorte utilizou-se dos serviços do

reclamante. O preposto reconhece que “o reclamante era um dos

entregadores da DI que entregavam mercadoria da Cobra”.

Ademais, o autor, em seu depoimento, narra “que fazia entregas

apenas para a Cobra”.

Na hipótese dos autos, o autor permaneceu prestando serviços

exclusivamente para a litisconsorte, tanto é que ficava aguardando

entregas na litisconsorte. No mais, o preposto afirma “que a moto

ficava na área externa da sede da Cobra, até que outra entrega

fosse feita que a Cobra tinha controle para saber qual entregador

tinha saído para fazer entrega; que a Cobra podia entrar em contato

por telefone, por exemplo, para saber por que estavam demorando”.

Não obstante a reclamada principal tenha contratado o autor, a

litisconsorte se beneficiou de sua prestação de serviços, inclusive

tento controle sobre os horários e tempo das entrega.

Desta feita, posto que não se cogita de isentar o beneficiário da

força humana despendida da responsabilidade decorrente do

inadimplemento das obrigações contratuais por parte da empresa

contratada, aplico o entendimento consolidado na Súmula 331, IV,

do TST, ao qual me filio.

Neste contexto, decorre logicamente a responsabilidade subsidiária

da litisconsorte pela satisfação de todas os direitos do autor,

inclusive as verbas rescisórias, porquanto a responsabilização não

se limita à natureza da verba.

Pelo exposto, condeno a litisconsorte COBRA ROLAMENTOS E

AUTOPEÇAS LTDA a responder subsidiar iamente pelo

cumprimento das obrigações patrimoniais oriundas da condenação,

por todo o período do contrato.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA

Tendo em vista que o reclamante auferia salário inferior a 40% do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência

Social, defiro o requerimento de gratuidade da justiça (art. 790, §3º,

da CLT).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A parte autora foi vencedora na totalidade dos pedidos formulados

na inicial. Desta forma, condena-se o réu ao pagamento de

honorários sucumbenciais ao advogado do autor, no importe de

10% sobre o valor corrigido da condenação.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Correção monetária na forma da lei. Aos créditos trabalhistas já

corrigidos (Súmula 200/TST) devem ser acrescidos juros moratórios

de 1% ao mês (art. 39, parágrafo 1º, Lei 8177/91), a partir do

ajuizamento da ação (art. 883, da CLT).

CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Deverá o reclamado comprovar nos autos, no prazo legal, o

recolhimento das contribuições previdenciárias e obrigações fiscais,

a incidirem sobre as parcelas tributáveis (art. 114, VII, CF; art. 876,

CLT e Súmula 368/TST, OJ 363/SDI 1 do TST). Autoriza-se a

retenção das cotas-partes do autor.

Para fins do artigo 832/CLT, a natureza das parcelas deverá

observar o artigo 28, da Lei 8.213/91.

A retenção fiscal da cota-parte do autor deverá observar o regime

de competência, porque esta é a única interpretação do art. 46, da

Lei 8.541/92 compatível com os princípios da isonomia e da

capacidade tributária. Este entendimento é corroborado por

consolidada jurisprudência do STJ e pelo Ato Declaratório 1/2009

da PGFN. No mesmo sentido é a Instrução Normativa RFB 1.127,

publicada no Diário Oficial da União de 07.02.2011.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, na ação

trabalhista proposta por MIZRAIM TAQUEMONI DA SILVA

MEDEIROS decide o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Natal:
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1. Declarar a extinção contratual em 10/01/2020, com a projeção do

aviso prévio e determinar que a Secretaria proceda a baixa na

CTPS do autor. Para tanto, após o trânsito em julgado e de

intimação, o autor deverá comparecerna Secretaria da Vara,

munido de sua CTPS.

2. Acolher as pretensões deduzidas em petição inicial e condenar D

I DA SILVA SANTOS SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA E

LOCAÇÃO - ME e subsidiariamente, COBRA ROLAMENTOS E

AUTOPEÇAS LTDA nas seguintes obrigações de pagar:

a) Salário retido de novembro de 2019;

b) Saldo salarial;

c) Aviso prévio proporcional indenizado,integrado ao tempo de

serviço;

d) Décimo terceiro proporcional (2019 e 2020);

e)Férias proporcionais, acrescidas de um terço.

f)Indenização do seguro-desemprego,

g) FGTS no importe de 8%, acrescido de indenização de 40%, a

incidir sobre a remuneração de todo o período contratual, quanto os

devidos por força da presente sentença;

h) Multa do artigo 477, §8º, da CLT;

i) Multa do artigo 467 da CLT;

j) Auxílio alimentação, de 03/06/2019 a 11/12/2019, no importe de

R$ 10, 71 (dez reias e setenta e um centavos) por dia trabalhado.

k) Honorários sucumbenciais no importe de 10% ao advogado do

autor.

Tudo conforme fundamentação e planilha anexa, que são partes

integrantes do decisum.

Concedem-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Custas, pela parte reclamada, conforme planilha anexa, em importe

correspondente a 2% sobre o valor da condenação.

Incumbe à devedora cumprir voluntariamente as obrigações

indicadas neste titulo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do

trânsito em julgado, independentemente de ulterior intimação.

Deverá a reclamada recolher e comprovar nos autos o recolhimento

de contribuições fiscais e previdenciárias, autorizada a retenção da

cota da parte autora.

Para fins do art. 489, parágrafo 1º, do novel CPC, os demais

argumentos invocados pelas partes nos autos e não expostos na

fundamentação não possuem a potencialidade de infirmar a

conclusão adotada na fundamentação deste julgado.

Descumprida a sentença, proceda a Secretaria da Vara à inclusão

dos dados da reclamada no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, conforme Lei 12.440/11.

Intimem-se as partes.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ETCiv-0000360-97.2020.5.21.0009
EMBARGANTE GEORGE HENRIQUE PROCOPIO DE

ARAUJO

ADVOGADO IZABEL TATIANA BATISTA
BENEVOLO XAVIER FERREIRA DE
MELO(OAB: 5801/RN)

EMBARGANTE ROBERTA MELO DOS SANTOS

ADVOGADO IZABEL TATIANA BATISTA
BENEVOLO XAVIER FERREIRA DE
MELO(OAB: 5801/RN)

EMBARGADO JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID bf4c2f8

proferida nos autos.

RELATÓRIO

GEORGE HENRIQUE PROCOPIO DE ARAUJO e ROBERTA

MELO DOS SANTOS ajuizaram OS PRESENTES EMBARGOS DE

TERCEIRO conforme razões de Id. 5a70ff5.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Argumenta o embargante, em síntese, que adquiriu junto à PAIVA

GOMES o imóvel consubstanciado na unidade lote 25 do

Condomínio Residencial Jardins, com acesso pela Rua Estrela do

Mar, lado ímpar,sem numeração oficial, encravado no Bairro de

Nova Parnamirim, zona de expansão urbana de Parnamirim/RN,

tendo sido emitida a declaração de quitação do imóvel. Diz que,

entretanto, quando foi providenciar a transferência de titularidade,

tomou conhecimento da restrição de indisponibilidade sobre o

imóvel

O compromisso particular de compra e venda de imóveis,

comprovado documentalmente nos autos, é largamente utilizado no

País e possui nítido compromisso social. Favorece o aumento de

transações imobiliárias mediante a quitação a prazo, adiando a

transferência do domínio.

Ao longo do último século foi preocupação constante do legislador

robustecer a posição do compromissário comprador frente a abusos
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praticados pelo alienante. Prova disso é a criação do direito real

oponível a terceiros, decorrente da inscrição do contrato no registro

público e também a posição do STJ, cristalizada na súmula 84: "É

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em

alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de

imóvel , ainda que desprovido do registro.

Vê-se portanto que o Superior Tribunal de Justiça prestigiou a

defesa do direito a posse do promitente comprador, exercida em

decorrência da pactuação de instrumento particular de promessa de

compra e venda, embora não registrado. Destarte, preferiu o

Tribunal prestigiar a posse e relativizar a obrigatoriedade do

registro.

Neste sentido confira-se a decisão do TRT da 3ª Região:

Processo 0812-2005-035-03-00-5 AP

Data de Publicação 31/01/2006 DJMG Página: 13

Órgão Julgador: Sétima Turma

Relator: Paulo Roberto de Castro

Revisor: Alice Monteiro de Barros

Tema EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM - PROPRIEDADE -

P R O V A  E M E N T A :  E M B A R G O S  D E  T E R C E I R O  -

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – Ainda que discutível a

propriedade de bem imóvel , em face da ausência de transcrição de

registro no cartório competente, mas existindo nos autos elementos

fiéis comprovando que o imóvel encontrava-se na posse do

terceiro embargante, de longa data, dele usufruindo inclusive

percebendo aluguéis, antes mesmo da propositura da presente

reclamação trabalhista, cumpre declarar insubsistente a penhora.

Em sendo assim, presentes as hipóteses de conhecimento da

demanda como embargos de terceiro, deve ser acolhido o interesse

dos acionantes, pelas razões expostas, liberando-se de imediato a

restrição imposta sobre o imóvel .

Por essas razões, ratifico os termos da decisão exarada no Id.

94a6591 e julgo PROCEDENTES os EMBARGOS DE TERCEIRO

propostos por GEORGE HENRIQUE PROCOPIO DE ARAUJO e

ROBERTA MELO DOS SANTOS, confirmando o levantamento

da ordem de indisponibilidade existente no imóvel consubstanciado

no lote 25 do Condomínio Residencial Jardins, com acesso pela

Rua Estrela do Mar, lado ímpar, sem numeração oficial, encravado

no Bairro de Nova Parnamirim, zona de expansão urbana de

Parnamirim/RN, registrado na matrícula nº 35.596, Livro 2, do

Registro Geral do 1º Oficio Parnamirim/RN. Ressalto que o

levantamento da restrição já fora efetuado, conforme se verifica no

Id. cc85a34.

Certifique-se nos autos principais o resultado dos presentes

embargos.

Custas no valor de R$ 44,26, nos termos do inciso V, do art. 789-A,

da CLT, pelo embargante, dispensadas.

Dê-se ciência.

al

Processo Nº ATOrd-0000253-24.2018.5.21.0009
AUTOR ANTONIO SILVA LUDUVICO

ADVOGADO ADELIANE ESTRELA MARTINS
PIRES(OAB: 7818/RN)

ADVOGADO ADELE ESTRELA MARTINS(OAB:
5961/RN)

ADVOGADO JOSÉ ESTRELA MARTINS(OAB:
1360/RN)

RÉU URBANA COMPANHIA DE
SERVICOS URBANOS DE NATAL

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO SILVA LUDUVICO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 81413a3

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução propostos pela URBANA -

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL, na qual alega

excesso de execução e requer a aplicação das prerrogativas

deferidas à Fazenda Pública, bem como o desbloqueio de crédito.

Pois bem.

Quanto ao regime de precatório, entendo que se tratando de

sociedade de economia mista, não se aplica à executada as

prerrogativas inerentes à impenhorabilidade do patrimônio público,

que justificam o regime especial de execução do art. 100,CF e as

regras específicas do Decreto Lei 779/1969.

A URBANA é "uma sociedade de economia mista, criada pela lei

municipal 2.659 de 28 de agosto de 1979 tendo como função

principal a coleta de resíduos sólidos domiciliares e hospitalares,

varrição de logradouros, capinação, remoções especiais, limpeza

das praias, limpeza de canteiros, pintura de meio-fios, limpeza do

sistema de drenagem urbana e pelo destino final dos resíduos"

(conforme informação obtida no site do Município de Natal -

http://www.natal.rn.gov.br/urbana/paginas/ctd-128.html).

O fato de a Urbana possuir maior parte do seu capital de origem

pública e prestar serviços públicos não autoriza conferir-lhe os

privilégios próprios das autarquias, fundações públicas e da

Administração Direta, dentre os quais o processo especial de

execução; a impenhorabilidade dos bens, o juízo privativo; prazos
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dilatados em juízo, imunidade tributária; reexame necessário ou

juros especiais.

Neste sentido já decidiu o C. TST de forma contrária ao que

pretende a embargante, senão, vejamos:

TST: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA -

EXECUÇÃO - INAPLICABILIDADE DE REGIME DE PRECATÓRIO

- ART. 100 DA CF/88 - NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE

PRECEITO CONSTITUCIONAL.

Na hipótese, ainda que se entenda que o hospital reclamado seja

uma sociedade de economia mista, há de se afastar a pretendida

execução por regime de precatório, pois a condição de sociedade

de economia mista da empresa viabiliza a execução, penhora e

alienação de seus bens nas mesmas condições das empresas

privadas, não se havendo de falar em privilégios da Fazenda

Pública. Precedentes do TST. A admissibilidade de recurso de

revista interposto contra acórdão proferido em agravo de petição

depende da demonstração inequívoca de violação direta da

Constituição Federal, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT e da

Súmula nº 266 do TST. Agravo de instrumento desprovido.

(TST, 1ª Turma, AIRR 527005920065040016 Relator(a): Luiz

Philippe Vieira de Mello Filho, j. 25/05/2011)

TST: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.

E X E C U Ç Ã O .  S O C I E D A D E  D E  E C O N O M I A  M I S T A .

PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME DE

PRECATÓRIO. ART. 100 DA CF/88. INAPLICABILIDADE.

DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO.

Não viola o art. 100 da CF se consignada no acórdão regional a

condição de Sociedade de Economia Mista da Executada, o que

torna possível a execução, penhora e alienação de seus bens nas

mesmas condições das empresas privadas, sem os privilégios

atribuídos à Fazenda Pública. Assim, não há como assegurar o

processamento do recurso de revista quando o agravo de

instrumento interposto não desconstitui os fundamentos da decisão

denegatória, que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo

de instrumento desprovido."

(TST,  6 ª  tu rma,  A IRR 656006420075040008  65600-

64.2007.5.04.0008, Relator(a): Mauricio Godinho Delgado, j.

25/05/2011).

Destarte, impõe-se a rejeição dos Embargos, devendo a execução

seguir em seus ulteriores termos.

Estas são as razões de decidir.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, REJEITO os Embargos à Execução opostos pela

URBANA - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL.

Custas no valor de R$ 44,26, pela embargante, a teor do disposto

no art. 789-A, inciso V, da CLT, dispensadas a míngua do amparo

legal.

Intimem-se as partes.

Transitada em julgado a decisão, libere-se o crédito em favor do

reclamante, que deverá indicar conta bancária para possibilitar a

transferência eletrônica.

AL

Processo Nº ATOrd-0000138-03.2018.5.21.0009
AUTOR IVANALDO CORTEZ SILVA

ADVOGADO AUGUSTO CESAR BESSA DE
ANDRADE(OAB: 3442/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU URBANA COMPANHIA DE
SERVICOS URBANOS DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - IVANALDO CORTEZ SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d28dbb0

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Autos conclusos para apreciação dos EMBARGOS À EXECUÇÃO

(ID. 986ea3d) apresentados pelo MUNICÍPIO DE NATAL e pela

URBANA - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL

(ID.1c2aa48).

Quanto aos Embargos à Execução do MUNICÍPIO DE NATAL, tem-

se que, no caso presente, a ação foi proposta apenas em face da

URBANA e, como não poderia deixar de ser, a condenação ficou

restrita à empresa, razão pela qual o recurso é inadmissível,

porquanto não há interesse recursal (utilidade) em modificar aquilo

que não a prejudicou, eis que não houve condenação contra si.

Em relação aos Embargos à Execução propostos pela URBANA -

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL, observo que

o tema já fora apreciado no Id. b239c11, tendo transitado em

julgado, não sendo possível o revolvimento da matéria.

Destarte, impõe-se a rejeição dos Embargos, devendo a execução

seguir em seus ulteriores termos.

Estas são as razões de decidir.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, não conheço do EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos
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pelo Município de Natal e pela URBANA - COMPANHIA DE

SERVIÇOS URBANOS DE NATAL.

Custas no valor de R$ 44,26, pelos embargantes, a teor do disposto

no art. 789-A, inciso V, da CLT, dispensadas.

Intimem-se as partes.

Transitada em julgado a decisão, libere-se o crédito em favor do

reclamante, conforme conta já indicada nos autos.

al

Processo Nº ATSum-0000144-39.2020.5.21.0009
AUTOR MIZRAIM TAQUEMONI DA SILVA

MEDEIROS

ADVOGADO RITA DE CASSIA LOPES DE
MEDEIROS(OAB: 8329/RN)

ADVOGADO FERNANDA RAMOS TEIXEIRA DE
MEDEIROS(OAB: 8353/RN)

ADVOGADO VILMA LUCIA FAUSTINO DE
MACEDO(OAB: 13365/RN)

RÉU D I DA SILVA SANTOS SERVICOS
DE ENTREGA RAPIDA E LOCACAO -
ME

RÉU COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA

ADVOGADO FRANCISCO EVANDRO
FERNANDES(OAB: 132589/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MIZRAIM TAQUEMONI DA SILVA MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f8a0b48

proferida nos autos.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do artigo 852, I, da CLT.

II – FUNDAMENTAÇÃO

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Suscita a litisconsorte ilegitimidade para figurar no polo passivo da

presente demanda.

Os pressupostos processuais são aferidos in status assertionis, à

luz das alegações autorais. Desta forma, tendo a reclamante a

indicado a ré como sendo legitimada ao exercício do direito de

resistência à postulação formulada, pelo menos nos planos abstrato

e processual, verifica-se a sua legitimidade.

Neste contexto, a análise da responsabilização da litisconsorte é

matéria afeta ao mérito da lide, razão pela qual rejeito a preliminar

por ela arguida.

INÉPCIA DA INICIAL

A litisconsorte suscitou a inépcia da petição inicial, argumentando

que foi citada uma única vez, sem constar pedido contra si no rol

dos pedidos da inicial.

Primeiramente, ao contrário do arguido, há um pedido específico na

petição inicial (ID. c41490b - Pág. 6), dentro do rol dos pedidos.

Ademais, nota-se, claramente, que o autor expl ici tou a

fundamentação de forma ampla de referido pedido. Além disso, no

processo do trabalho, exige-se apenas que a petição inicial

contenha breve relato dos fatos (art. 840/CLT), o que restou

satisfatoriamente cumprido pelo autor. Ademais, não se vislumbra a

presença de quaisquer dos requisitos do art. 330, §1º, do CPC, para

a caracterização da inépcia. Por fim, a reclamada logrou defender-

se das pretensões do reclamante, não havendo que se falar em

nulidade sem prejuízo (art. 794/CLT).

Rejeito a preliminar arguida.

CARÊNCIA DA AÇÃO

A litisconsorte suscita em preliminar que a parte reclamante é

carecedora da ação, ao argumento de que o autor não possuiu

vínculo com a reclamada. Requer seja declarada a impossibilidade

jurídica do pedido.

Importa ressaltar a impossibilidade jurídica do pedido deixou de ser

condição da ação, consoante artigo 17 do CPC. A partir de então,

em tese, a temática é afeta ao mérito, com exame da procedência

ou improcedência.

Ademais, não há pedido de reconhecimento de vínculo com a

litisconsorte, mas a responsabilização subsidiária, que se trata de

matéria afeta ao mérito, cuja análise se dará em momento próprio

deste decisum.

Rejeito, portanto.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

O valor da causa deve ser atribuído pela parte autora, em

correspondência com o pedido formulado (Lei 5.584/70 e art.

292/CPC2015). No caso em análise, o valor atribuído se afigura

adequado ao proveito que o reclamante pretende obter com o

provimento jurisdicional, estando, inclusive, de acordo com a

liquidação prévia dos pedidos. Ademais, a reclamada não apresenta

impugnação circunstanciada, ficando no terreno das alegações

genéricas.

Desta forma, rejeito a impugnação apresentada.

VIGÊNCIA DO CONTRATO, FUNÇÃO E SALÁRIO
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Ante a ausência de controvérsia, presumo verazes as alegações

prefaciais e reputo que o vínculo empregatício entre as partes teve

inicio em 03/06/2019, para as funções de motoqueiro, com última

remuneração de R$ 1.268,33.

Quanto à data e forma de extinção contratual, o autor narrou em

seu depoimento pessoal: “que não trabalha mais para a RAP

porque a empresa "sumiu"; que em dezembro foi mandado embora;

que quem lhe mandou embora foi a DI; que foi mandado embora em

11/12/2019".

Desta forma, ausentes elementos que desmereçam as afirmações

do autor, somando-se a isso a revelia da reclamada principal, reputo

que a extinção contratual foi por dispensa sem justa causa, com

comunicação em 11/12/2019. Assim, considerando o aviso prévio, a

data de saída projeta-se para 10/01/2020.

Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a retificação

da data de baixa na CTPS do reclamante. Ante a revelia da

reclamada principal, determino que a Secretaria proceda à baixa na

CTPS do autor, dela fazendo constar a data de 10/01/2020. Para

tanto, após o trânsito em julgado e de intimação, o autor deverá

comparecer na Secretaria da Vara, munido de sua CTPS.

VERBAS RESCISÓRIAS

Assevera o autor não ter recebido o salário de novembro/2019 e as

verbas rescisórias, requer o devido pagamento.

Nos delineamentos do artigo 464 da CLT, o pagamento do salário,

em regra, deve ser feito mediante recibo. Portanto, tratando-se de

fato extintivo do direito do autor, o ônus da prova da quitação

incumbia à parte reclamada. Por ausente comprovante de

pagamento, gera presunção de veracidade das alegações do autor

quanto à não quitação do salário de novembro/2019.

Considerando os delineamentos expostos, tendo havido extinção

contratual sem justa causa, o reclamante faz jus à percepção das

verbas rescisórias. Por conseguinte, condeno a reclamada ao

pagamento das seguintes parcelas:

a) Salário retido de novembro de 2019;

b) Saldo salarial;

c) Aviso prévio proporcional indenizado,integrado ao tempo de

serviço;

d) Décimo terceiro proporcional (2019 e 2020);

e)Férias proporcionais, acrescidas de um terço.

Defere-se a indenização do seguro-desemprego, uma vez que a

impossibilidade de habilitação no referido benefício ocorreu por

culpa da reclamada, que não procedeu a baixa contratual e

entregou os documentos necessários para tanto.

FGTS

O autor afirma que não teve o FGTS depositado em sua conta

vinculada durante todo o contrato de trabalho. Requer o pagamento,

assim como da multa de 40%.

Dentro dos ditames da Súmula nº 461 do E. TST, o ônus da prova

quanto aos depósitos do FGTS cabia à reclamada. Por não ter se

desincumbido de seu encargo, reputo verdadeiras a narrativas

prefaciais.

Desta forma e considerando ainda a rescisão sem justa causa,

condeno a reclamada ao pagamento, diretamente ao reclamante, de

FGTS no importe de 8%, sobre toda a vigência contratual,

acrescido de indenização de 40%, a incidir sobre a remuneração,

tanto os comprovadamente recebidos ao longo do contrato de

trabalho quanto os devidos por força da presente sentença.

MULTAS CELETISTAS

A multa do art. 477, §8º, da CLT aplica-se em caso de

descumprimento do prazo para quitação das verbas rescisórias,

disposto no §6º do mesmo dispositivo. Da inexistência de

comprovante de pagamento das verbas, decorre a conclusão lógica

de que inobservado o lapso temporal legal. Desta forma, julgo

procedente o pleito de pagamento da multa do artigo 477, § 8º, da

CLT.

Considerando-se o não pagamento das verbas em audiência

inaugural, a multa celetista do art. 467 é devida, a incidir sobre as

parcelas deferidas no tópico alusivo às verbas rescisórias,

ressalvado o salário retido.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

O reclamante expõe que não recebeu o auxílio alimentação previsto

na CCT da categoria. Assim, postula o pagamento por todo o

período contratual.

Ao regulamentar a verba, a cláusula décima da CCT (b70306e -

Pág. 3) dispôs (grifos acrescidos):

A fim de suprir partes das necessidades nutricionais de seus

trabalhadores, a partir de 1º de Janeiro de 2019, as empresas se

obrigam a fornecer VALE ALIMENTAÇÃO no valor de R$ 10,71

(dez reias e setenta e um centavos) diário, aos empregados

enquadrados, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente.

Parágrafo Primeiro: O benefício do vale alimentação será devido

para os dias efetivamente trabalhados.

Parágrafo Segundo: O valor previsto no caput não integra o salário

para qualquer fim de direito, não tendo natureza salarial conforme

estabelecido na Lei nº 6.321/76, que instituiu o Programa de

Alimentação do Trabalhador - PAT.

[...]

Por se tratar de fato extintivo do direito do autor, incumbiria à
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reclamada comprovar a quitação. Assim, estando ausente nos autos

o comprovante de pagamento, presume-se não quitado. Em

consequência, julgo procedente o pedido de pagamento do auxílio

alimentação, de 03/06/2019 a 11/12/2019, no importe de R$ 10, 71

(dez reias e setenta e um centavos) por dia trabalhado.

Por força do parágrafo segundo transcrito, a verba tem caráter

indenizatório, não integrando o salário.

Para os cálculos, a Contadoria deverá utilizar o quantitativo de dias

laborados indicados na petição inicial (ID. c41490b - Pág. 6),

porquanto inexistentes outros elementos para aferição.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA

Pretende o reclamante a condenação subsidiária da litisconsorte,

com fundamento na Súmula nº 331 do TST.

A litisconsorte reclamada rechaça a pretensão, em síntese,

argumentando que se tratou de terceirização lícita. Entende que a

responsabilização subsidiária deve ser limitada ao período de

contrato de prestação de serviços e excluídas as verbas rescisórias.

Está-se diante da hipótese de terceirização, fenômeno pelo qual a

dinâmica empresar ia l  vem formulando mecanismos de

subcontratação de força de trabalho, retirando a singularidade da

relação de emprego bilateral clássica, com o intuito de enxugar a

máquina administrativa, incrementar a atividade empresarial, além

de reduzir o custo da mão-de-obra.

In casu, é inegável que a litisconsorte utilizou-se dos serviços do

reclamante. O preposto reconhece que “o reclamante era um dos

entregadores da DI que entregavam mercadoria da Cobra”.

Ademais, o autor, em seu depoimento, narra “que fazia entregas

apenas para a Cobra”.

Na hipótese dos autos, o autor permaneceu prestando serviços

exclusivamente para a litisconsorte, tanto é que ficava aguardando

entregas na litisconsorte. No mais, o preposto afirma “que a moto

ficava na área externa da sede da Cobra, até que outra entrega

fosse feita que a Cobra tinha controle para saber qual entregador

tinha saído para fazer entrega; que a Cobra podia entrar em contato

por telefone, por exemplo, para saber por que estavam demorando”.

Não obstante a reclamada principal tenha contratado o autor, a

litisconsorte se beneficiou de sua prestação de serviços, inclusive

tento controle sobre os horários e tempo das entrega.

Desta feita, posto que não se cogita de isentar o beneficiário da

força humana despendida da responsabilidade decorrente do

inadimplemento das obrigações contratuais por parte da empresa

contratada, aplico o entendimento consolidado na Súmula 331, IV,

do TST, ao qual me filio.

Neste contexto, decorre logicamente a responsabilidade subsidiária

da litisconsorte pela satisfação de todas os direitos do autor,

inclusive as verbas rescisórias, porquanto a responsabilização não

se limita à natureza da verba.

Pelo exposto, condeno a litisconsorte COBRA ROLAMENTOS E

AUTOPEÇAS LTDA a responder subsidiar iamente pelo

cumprimento das obrigações patrimoniais oriundas da condenação,

por todo o período do contrato.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA

Tendo em vista que o reclamante auferia salário inferior a 40% do

limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência

Social, defiro o requerimento de gratuidade da justiça (art. 790, §3º,

da CLT).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A parte autora foi vencedora na totalidade dos pedidos formulados

na inicial. Desta forma, condena-se o réu ao pagamento de

honorários sucumbenciais ao advogado do autor, no importe de

10% sobre o valor corrigido da condenação.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Correção monetária na forma da lei. Aos créditos trabalhistas já

corrigidos (Súmula 200/TST) devem ser acrescidos juros moratórios

de 1% ao mês (art. 39, parágrafo 1º, Lei 8177/91), a partir do

ajuizamento da ação (art. 883, da CLT).

CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Deverá o reclamado comprovar nos autos, no prazo legal, o

recolhimento das contribuições previdenciárias e obrigações fiscais,

a incidirem sobre as parcelas tributáveis (art. 114, VII, CF; art. 876,

CLT e Súmula 368/TST, OJ 363/SDI 1 do TST). Autoriza-se a

retenção das cotas-partes do autor.

Para fins do artigo 832/CLT, a natureza das parcelas deverá

observar o artigo 28, da Lei 8.213/91.

A retenção fiscal da cota-parte do autor deverá observar o regime

de competência, porque esta é a única interpretação do art. 46, da

Lei 8.541/92 compatível com os princípios da isonomia e da

capacidade tributária. Este entendimento é corroborado por

consolidada jurisprudência do STJ e pelo Ato Declaratório 1/2009

da PGFN. No mesmo sentido é a Instrução Normativa RFB 1.127,

publicada no Diário Oficial da União de 07.02.2011.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, na ação

trabalhista proposta por MIZRAIM TAQUEMONI DA SILVA

MEDEIROS decide o Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Natal:

1. Declarar a extinção contratual em 10/01/2020, com a projeção do
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aviso prévio e determinar que a Secretaria proceda a baixa na

CTPS do autor. Para tanto, após o trânsito em julgado e de

intimação, o autor deverá comparecerna Secretaria da Vara,

munido de sua CTPS.

2. Acolher as pretensões deduzidas em petição inicial e condenar D

I DA SILVA SANTOS SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA E

LOCAÇÃO - ME e subsidiariamente, COBRA ROLAMENTOS E

AUTOPEÇAS LTDA nas seguintes obrigações de pagar:

a) Salário retido de novembro de 2019;

b) Saldo salarial;

c) Aviso prévio proporcional indenizado,integrado ao tempo de

serviço;

d) Décimo terceiro proporcional (2019 e 2020);

e)Férias proporcionais, acrescidas de um terço.

f)Indenização do seguro-desemprego,

g) FGTS no importe de 8%, acrescido de indenização de 40%, a

incidir sobre a remuneração de todo o período contratual, quanto os

devidos por força da presente sentença;

h) Multa do artigo 477, §8º, da CLT;

i) Multa do artigo 467 da CLT;

j) Auxílio alimentação, de 03/06/2019 a 11/12/2019, no importe de

R$ 10, 71 (dez reias e setenta e um centavos) por dia trabalhado.

k) Honorários sucumbenciais no importe de 10% ao advogado do

autor.

Tudo conforme fundamentação e planilha anexa, que são partes

integrantes do decisum.

Concedem-se à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

Custas, pela parte reclamada, conforme planilha anexa, em importe

correspondente a 2% sobre o valor da condenação.

Incumbe à devedora cumprir voluntariamente as obrigações

indicadas neste titulo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do

trânsito em julgado, independentemente de ulterior intimação.

Deverá a reclamada recolher e comprovar nos autos o recolhimento

de contribuições fiscais e previdenciárias, autorizada a retenção da

cota da parte autora.

Para fins do art. 489, parágrafo 1º, do novel CPC, os demais

argumentos invocados pelas partes nos autos e não expostos na

fundamentação não possuem a potencialidade de infirmar a

conclusão adotada na fundamentação deste julgado.

Descumprida a sentença, proceda a Secretaria da Vara à inclusão

dos dados da reclamada no Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas, conforme Lei 12.440/11.

Intimem-se as partes.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ETCiv-0000360-97.2020.5.21.0009
EMBARGANTE GEORGE HENRIQUE PROCOPIO DE

ARAUJO

ADVOGADO IZABEL TATIANA BATISTA
BENEVOLO XAVIER FERREIRA DE
MELO(OAB: 5801/RN)

EMBARGANTE ROBERTA MELO DOS SANTOS

ADVOGADO IZABEL TATIANA BATISTA
BENEVOLO XAVIER FERREIRA DE
MELO(OAB: 5801/RN)

EMBARGADO JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GEORGE HENRIQUE PROCOPIO DE ARAUJO

  - ROBERTA MELO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID bf4c2f8

proferida nos autos.

RELATÓRIO

GEORGE HENRIQUE PROCOPIO DE ARAUJO e ROBERTA

MELO DOS SANTOS ajuizaram OS PRESENTES EMBARGOS DE

TERCEIRO conforme razões de Id. 5a70ff5.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Argumenta o embargante, em síntese, que adquiriu junto à PAIVA

GOMES o imóvel consubstanciado na unidade lote 25 do

Condomínio Residencial Jardins, com acesso pela Rua Estrela do

Mar, lado ímpar,sem numeração oficial, encravado no Bairro de

Nova Parnamirim, zona de expansão urbana de Parnamirim/RN,

tendo sido emitida a declaração de quitação do imóvel. Diz que,

entretanto, quando foi providenciar a transferência de titularidade,

tomou conhecimento da restrição de indisponibilidade sobre o

imóvel

O compromisso particular de compra e venda de imóveis,

comprovado documentalmente nos autos, é largamente utilizado no

País e possui nítido compromisso social. Favorece o aumento de

transações imobiliárias mediante a quitação a prazo, adiando a

transferência do domínio.

Ao longo do último século foi preocupação constante do legislador

robustecer a posição do compromissário comprador frente a abusos
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praticados pelo alienante. Prova disso é a criação do direito real

oponível a terceiros, decorrente da inscrição do contrato no registro

público e também a posição do STJ, cristalizada na súmula 84: "É

admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em

alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de

imóvel , ainda que desprovido do registro.

Vê-se portanto que o Superior Tribunal de Justiça prestigiou a

defesa do direito a posse do promitente comprador, exercida em

decorrência da pactuação de instrumento particular de promessa de

compra e venda, embora não registrado. Destarte, preferiu o

Tribunal prestigiar a posse e relativizar a obrigatoriedade do

registro.

Neste sentido confira-se a decisão do TRT da 3ª Região:

Processo 0812-2005-035-03-00-5 AP

Data de Publicação 31/01/2006 DJMG Página: 13

Órgão Julgador: Sétima Turma

Relator: Paulo Roberto de Castro

Revisor: Alice Monteiro de Barros

Tema EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM - PROPRIEDADE -

P R O V A  E M E N T A :  E M B A R G O S  D E  T E R C E I R O  -

COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – Ainda que discutível a

propriedade de bem imóvel , em face da ausência de transcrição de

registro no cartório competente, mas existindo nos autos elementos

fiéis comprovando que o imóvel encontrava-se na posse do

terceiro embargante, de longa data, dele usufruindo inclusive

percebendo aluguéis, antes mesmo da propositura da presente

reclamação trabalhista, cumpre declarar insubsistente a penhora.

Em sendo assim, presentes as hipóteses de conhecimento da

demanda como embargos de terceiro, deve ser acolhido o interesse

dos acionantes, pelas razões expostas, liberando-se de imediato a

restrição imposta sobre o imóvel .

Por essas razões, ratifico os termos da decisão exarada no Id.

94a6591 e julgo PROCEDENTES os EMBARGOS DE TERCEIRO

propostos por GEORGE HENRIQUE PROCOPIO DE ARAUJO e

ROBERTA MELO DOS SANTOS, confirmando o levantamento

da ordem de indisponibilidade existente no imóvel consubstanciado

no lote 25 do Condomínio Residencial Jardins, com acesso pela

Rua Estrela do Mar, lado ímpar, sem numeração oficial, encravado

no Bairro de Nova Parnamirim, zona de expansão urbana de

Parnamirim/RN, registrado na matrícula nº 35.596, Livro 2, do

Registro Geral do 1º Oficio Parnamirim/RN. Ressalto que o

levantamento da restrição já fora efetuado, conforme se verifica no

Id. cc85a34.

Certifique-se nos autos principais o resultado dos presentes

embargos.

Custas no valor de R$ 44,26, nos termos do inciso V, do art. 789-A,

da CLT, pelo embargante, dispensadas.

Dê-se ciência.

al

Processo Nº ATOrd-0000130-55.2020.5.21.0009
AUTOR INGRYD BATISTA RIQUE

ADVOGADO RAFAELLE CAPISTRANO LIRA DOS
SANTOS(OAB: 16011/RN)

ADVOGADO ALEXSANDRO GUIMARAES DE
OLIVEIRA(OAB: 14172/RN)

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO
DE EMPRESAS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU PROMOAREA EMPREENDEDORA E
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica notificada a Reclamada para se manifestar, no prazo de 5

(cinco) dias, sobre a inadimplência noticiada pela parte autora,

ficando advertida de que sua inércia importará o início da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BRISA MORENA DANTAS DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000130-55.2020.5.21.0009
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AUTOR INGRYD BATISTA RIQUE

ADVOGADO RAFAELLE CAPISTRANO LIRA DOS
SANTOS(OAB: 16011/RN)

ADVOGADO ALEXSANDRO GUIMARAES DE
OLIVEIRA(OAB: 14172/RN)

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO
DE EMPRESAS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU PROMOAREA EMPREENDEDORA E
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IMG CONSTRUTORA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica notificada a Reclamada para se manifestar, no prazo de 5

(cinco) dias, sobre a inadimplência noticiada pela parte autora,

ficando advertida de que sua inércia importará o início da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BRISA MORENA DANTAS DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000130-55.2020.5.21.0009
AUTOR INGRYD BATISTA RIQUE

ADVOGADO RAFAELLE CAPISTRANO LIRA DOS
SANTOS(OAB: 16011/RN)

ADVOGADO ALEXSANDRO GUIMARAES DE
OLIVEIRA(OAB: 14172/RN)

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO
DE EMPRESAS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU PROMOAREA EMPREENDEDORA E
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IMG INCORPORADORA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica notificada a Reclamada para se manifestar, no prazo de 5

(cinco) dias, sobre a inadimplência noticiada pela parte autora,

ficando advertida de que sua inércia importará o início da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BRISA MORENA DANTAS DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000130-55.2020.5.21.0009
AUTOR INGRYD BATISTA RIQUE

ADVOGADO RAFAELLE CAPISTRANO LIRA DOS
SANTOS(OAB: 16011/RN)

ADVOGADO ALEXSANDRO GUIMARAES DE
OLIVEIRA(OAB: 14172/RN)

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO
DE EMPRESAS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)
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RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU PROMOAREA EMPREENDEDORA E
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PROMOAREA EMPREENDEDORA E ADMINISTRADORA DE
BENS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica notificada a Reclamada para se manifestar, no prazo de 5

(cinco) dias, sobre a inadimplência noticiada pela parte autora,

ficando advertida de que sua inércia importará o início da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BRISA MORENA DANTAS DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000130-55.2020.5.21.0009
AUTOR INGRYD BATISTA RIQUE

ADVOGADO RAFAELLE CAPISTRANO LIRA DOS
SANTOS(OAB: 16011/RN)

ADVOGADO ALEXSANDRO GUIMARAES DE
OLIVEIRA(OAB: 14172/RN)

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO
DE EMPRESAS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU PROMOAREA EMPREENDEDORA E
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica notificada a Reclamada para se manifestar, no prazo de 5

(cinco) dias, sobre a inadimplência noticiada pela parte autora,

ficando advertida de que sua inércia importará o início da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BRISA MORENA DANTAS DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000130-55.2020.5.21.0009
AUTOR INGRYD BATISTA RIQUE

ADVOGADO RAFAELLE CAPISTRANO LIRA DOS
SANTOS(OAB: 16011/RN)

ADVOGADO ALEXSANDRO GUIMARAES DE
OLIVEIRA(OAB: 14172/RN)

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO
DE EMPRESAS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU PROMOAREA EMPREENDEDORA E
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)
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RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica notificada a Reclamada para se manifestar, no prazo de 5

(cinco) dias, sobre a inadimplência noticiada pela parte autora,

ficando advertida de que sua inércia importará o início da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BRISA MORENA DANTAS DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000130-55.2020.5.21.0009
AUTOR INGRYD BATISTA RIQUE

ADVOGADO RAFAELLE CAPISTRANO LIRA DOS
SANTOS(OAB: 16011/RN)

ADVOGADO ALEXSANDRO GUIMARAES DE
OLIVEIRA(OAB: 14172/RN)

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO
DE EMPRESAS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU PROMOAREA EMPREENDEDORA E
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica notificada a Reclamada para se manifestar, no prazo de 5

(cinco) dias, sobre a inadimplência noticiada pela parte autora,

ficando advertida de que sua inércia importará o início da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BRISA MORENA DANTAS DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATOrd-0000130-55.2020.5.21.0009
AUTOR INGRYD BATISTA RIQUE

ADVOGADO RAFAELLE CAPISTRANO LIRA DOS
SANTOS(OAB: 16011/RN)

ADVOGADO ALEXSANDRO GUIMARAES DE
OLIVEIRA(OAB: 14172/RN)

RÉU INTERNATIONAL RESIDENCE CLUB
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRADORA DO GRUPO
DE EMPRESAS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG 1011 EMPREENDIMENTOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU SUN BRASIL EMPREENDIMENTOS E
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU PROMOAREA EMPREENDEDORA E
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL
LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

RÉU IMG ADMINISTRACAO DE IMOVEIS
LTDA
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ADVOGADO KAROLLINNE ALESSANDRA MACIEL
E SILVA(OAB: 5896/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica notificada a Reclamada para se manifestar, no prazo de 5

(cinco) dias, sobre a inadimplência noticiada pela parte autora,

ficando advertida de que sua inércia importará o início da execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BRISA MORENA DANTAS DE OLIVEIRA

Assessor

Processo Nº ATSum-0000089-88.2020.5.21.0009
AUTOR ROSIMEIRE AZEVEDO

ADVOGADO ANDRE JUSTINO GOMES
DANTAS(OAB: 9670/RN)

ADVOGADO JOAO MANOEL SOUZA E
SILVA(OAB: 9660/RN)

ADVOGADO DANIEL BARROS DANTAS(OAB:
7557/RN)

ADVOGADO Adalberto Adriano da Silva(OAB:
9205/RN)

RÉU José Bilac de Araujo

ADVOGADO GRACILIANO DE SOUZA FREITAS
BARRETO(OAB: 6648/RN)

ADVOGADO JOSE LOPES DA SILVA NETO(OAB:
5979/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - José Bilac de Araujo

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica o Reclamado notificado para tomar ciência dos dados

bancários da Reclamante:

Rosimeire Azevedo - CPF 103.651.534-60

Caixa Econômica Federal, agência 0035, operação 013 (poupança),

conta 314.999-7

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JORGE ANDRE JALES DANTAS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000054-31.2020.5.21.0009
AUTOR ALEXANDRE CESAR DE SOUSA

DELGADO

ADVOGADO HIRAM EPIFANIO JUNIOR(OAB:
11828/RN)

RÉU CLAUDINETO DE SOUZA

RÉU CRISTINA MARY SOUSA DE
ANDRADE

ADVOGADO RODRIGO GURGEL
FERNANDES(OAB: 18621/RN)

RÉU NATAL DISK PIZZA LTDA

ADVOGADO RODRIGO GURGEL
FERNANDES(OAB: 18621/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRISTINA MARY SOUSA DE ANDRADE

  - NATAL DISK PIZZA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0268728

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Intimado para falar acerca do bloqueio efetuado em sua conta

bancária, a Reclamada NATAL DISK PIZZA LTDA interpôs

AGRAVO DE PETIÇÃO. Não foi garantido o Juízo.

A interposição do agravo de petição pressupõe a prévia oposição de

embargos à execução e de garantia da execução, seja por meio de

depósito em dinheiro, seja por penhora de bens, conforme preceitua

o artigo 884 da CLT, in verbis:

"Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o

executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual

prazo ao exequente para impugnação.

§1º - A matéria de defesa será restrita às alegações de

cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da

dívida."

Ademais, inexistindo decisão terminativa (CLT, art. 893, §1° e

Súmula n° 214 do C. TST), qual seja, aquela proferida em

embargos à execução (CLT, art. 884), inadequado o apelo aviado.

Deixo de receber o agravo de petição, por inadequação.

Dê-se ciência.

Quanto aos bloqueios, decorrido o prazo sem insurgência, liberem-

se em favor do exequente.

al

Processo Nº ATOrd-0000162-02.2016.5.21.0009
AUTOR VALDOMIRO ALVES DE ALCANTARA

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

RÉU URBANO SEGURANCA DE
VALORES LTDA
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RÉU MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE
ANONIMA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

RÉU FRANCISCO ANTONIO DE MELO
SILVA

TERCEIRO
INTERESSADO

LUCIANA ARAUJO COLACO

Intimado(s)/Citado(s):

  - VALDOMIRO ALVES DE ALCANTARA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ef00e10

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Sustenta o MAKRO ATACADISTA que antes que os atos

executórios sejam dirigidos contra si, devem ser esgotadas todas as

possibilidades de execução da devedora principal. Pede, ao final, o

desbloqueio do crédito havido em sua conta bancária.

Razão não lhe assiste.

Da  responsabilização  subsidiária  exsurge  apenas  que,  em 

não  sendo encontrados bens do devedor principal, responderá

o subsidiário pelo adimplemento. Trata-se, em verdade, de uma

responsabilidade solidária com benefício de ordem. Destarte, em

havendo adimplemento do devedor principal, o que se afere

apenas pela ausência de cumprimento voluntário da obrigação no

prazo legal, não há como se cogitar de qualquer outra exigência

para a continuidade da execução, tal qual a desconsideração

de personalidade jurídica ou o exaurimento de pesquisas

patrimoniais em relação à devedora principal.

Cumpre asseverar que a chamada responsabilidade subsidiária em

terceiro grau não se harmoniza com os princípios que norteiam esta

Justiça Especializada. Além do mais, se real possibilidade de

execução do devedor principal houver, bastará à litisconsorte

valer-se do benefício de ordem, indicando bens passíveis de

execução, a fim de eximir-se da obrigação de satisfação

subsidiária da dívida.

No caso, não tendo pagamento pela reclamada principal, foi

direcionada a execução à litisconsorte, não havendo qualquer

nulidade a declarar.

Posto isso, mantenho a constrição.

Decorrido o prazo, recolham-se os valores bloqueados e arquivem-

se, com baixa.

Dê-se ciência.

al

Processo Nº ATOrd-0000162-02.2016.5.21.0009
AUTOR VALDOMIRO ALVES DE ALCANTARA

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

RÉU URBANO SEGURANCA DE
VALORES LTDA

RÉU MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE
ANONIMA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

RÉU FRANCISCO ANTONIO DE MELO
SILVA

TERCEIRO
INTERESSADO

LUCIANA ARAUJO COLACO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ef00e10

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Sustenta o MAKRO ATACADISTA que antes que os atos

executórios sejam dirigidos contra si, devem ser esgotadas todas as

possibilidades de execução da devedora principal. Pede, ao final, o

desbloqueio do crédito havido em sua conta bancária.

Razão não lhe assiste.

Da  responsabilização  subsidiária  exsurge  apenas  que,  em 

não  sendo encontrados bens do devedor principal, responderá

o subsidiário pelo adimplemento. Trata-se, em verdade, de uma

responsabilidade solidária com benefício de ordem. Destarte, em

havendo adimplemento do devedor principal, o que se afere

apenas pela ausência de cumprimento voluntário da obrigação no

prazo legal, não há como se cogitar de qualquer outra exigência

para a continuidade da execução, tal qual a desconsideração

de personalidade jurídica ou o exaurimento de pesquisas

patrimoniais em relação à devedora principal.

Cumpre asseverar que a chamada responsabilidade subsidiária em

terceiro grau não se harmoniza com os princípios que norteiam esta

Justiça Especializada. Além do mais, se real possibilidade de

execução do devedor principal houver, bastará à litisconsorte

valer-se do benefício de ordem, indicando bens passíveis de

execução, a fim de eximir-se da obrigação de satisfação

subsidiária da dívida.
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No caso, não tendo pagamento pela reclamada principal, foi

direcionada a execução à litisconsorte, não havendo qualquer

nulidade a declarar.

Posto isso, mantenho a constrição.

Decorrido o prazo, recolham-se os valores bloqueados e arquivem-

se, com baixa.

Dê-se ciência.

al

Processo Nº ATSum-0000518-89.2019.5.21.0009
AUTOR ANTONIO VENANCIO SOBRINHO

ADVOGADO PRISCILA GOMES FRANCO(OAB:
14086/RN)

RÉU VERZANI & SANDRINI LTDA

ADVOGADO JESSICA RODRIGUEZ RAMOS(OAB:
246708/SP)

ADVOGADO THAIS DANIELLI GIMENEZ(OAB:
212676/SP)

ADVOGADO CLEBER MAGNOLER(OAB:
181462/SP)

PERITO ELPIDIO JOSE ARAUJO MARINHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - VERZANI & SANDRINI LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 178912c

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Considerando que o valor devido ao exequente foi integralmente

quitado, restando somente verbas relativas a honorários e outras de

natureza fiscal, defiro a dilação de prazo requerida pelo reclamado

por mais 30 dias.

Dê-se ciência.

al

Processo Nº ATOrd-0000054-31.2020.5.21.0009
AUTOR ALEXANDRE CESAR DE SOUSA

DELGADO

ADVOGADO HIRAM EPIFANIO JUNIOR(OAB:
11828/RN)

RÉU CLAUDINETO DE SOUZA

RÉU CRISTINA MARY SOUSA DE
ANDRADE

ADVOGADO RODRIGO GURGEL
FERNANDES(OAB: 18621/RN)

RÉU NATAL DISK PIZZA LTDA

ADVOGADO RODRIGO GURGEL
FERNANDES(OAB: 18621/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXANDRE CESAR DE SOUSA DELGADO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0268728

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Intimado para falar acerca do bloqueio efetuado em sua conta

bancária, a Reclamada NATAL DISK PIZZA LTDA interpôs

AGRAVO DE PETIÇÃO. Não foi garantido o Juízo.

A interposição do agravo de petição pressupõe a prévia oposição de

embargos à execução e de garantia da execução, seja por meio de

depósito em dinheiro, seja por penhora de bens, conforme preceitua

o artigo 884 da CLT, in verbis:

"Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o

executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual

prazo ao exequente para impugnação.

§1º - A matéria de defesa será restrita às alegações de

cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da

dívida."

Ademais, inexistindo decisão terminativa (CLT, art. 893, §1° e

Súmula n° 214 do C. TST), qual seja, aquela proferida em

embargos à execução (CLT, art. 884), inadequado o apelo aviado.

Deixo de receber o agravo de petição, por inadequação.

Dê-se ciência.

Quanto aos bloqueios, decorrido o prazo sem insurgência, liberem-

se em favor do exequente.

al

Processo Nº ATSum-0000496-94.2020.5.21.0009
AUTOR ELAINE CRISTINA DA SILVA

ADVOGADO SILVANA MONICA CARDOSO DE
ARAUJO NAVARRO(OAB: 10109/RN)

RÉU UNIPB - UNIAO DE ENSINO
SUPERIOR DA PARAIBA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELAINE CRISTINA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 435b12f

proferido nos autos.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 359
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Vistos etc.

Considerando que se encontra vedada a realização de audiências

presenciais, por tempo indeterminado, como medida de prevenção

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos das

Resoluções nº 313, 314 e 318 do Conselho Nacional de Justiça, Ato

Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT GP Nº

54/2020, instituído o regime extraordinário de trabalho de forma

remota, e visando imprimir maior celeridade ao feito, DECIDO:

Fica designada audiência INICIAL por videoconferência para o

dia 07/10/2020 às 09:00, quando as partes deverão acessar a

s e s s ã o  n o  G o o g l e  M e e t  p e l o  s e g u i n t e  l i n k :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / c m p - t y n x - t g k

Devem ser fornecidos nos autos endereço eletrônico (e-mail)e

telefonecelular das partes e procuradores. A participação à sessão

poderá ser feita por meio de computador, tablet ou celular, desde

que com acesso à internet banda larga e dispondo de sistema de

câmera, microfone e som, bem como acesso ao Google Meet.

A fim de promover a citação da ré, se necessário, deve a Secretaria

da Vara diligenciar junto a ferramentas eletrônicas, e sistemas de

busca análogos, a fim de obter dados dos réus, evitando a

notificação postal e por Oficial de Justiça. Sucessivamente,

diligenciar se a ré possui procuradores com poderes para receber

citação já cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação

pelo sistema ou DeJT. Apenas na hipótese negativa, providencie-se

a notificação por via postal ou outro meio processualmente idôneo.

A reclamada deverá apresentar defesa, acompanhada dos

documentos que a instruem, de forma eletrônica, nos autos, até o

horário designado para a aludida audiência. Caso não tenha

apresentado a defesa via PJe, poderá apresentá-la oralmente na

sessão, no tempo previsto na legislação vigente. Deve-se observar

o disposto no Art 11. do ATO 634 de 30/09/2013.Fica a parte

reclamada sujeita à aplicação processual de REVELIA E/OU

CONFISSÃO FICTA (artigos 843 e 844 da CLT), conforme o caso.

Esclarece-se, por oportuno, que a recomendação é manter o

isolamento social como medida de prevenção à doença COVID19,

para maior segurança das partes, advogados e, eventualmente,

testemunhas. Portanto, durante as videoconferências, os

participantes devem, preferencialmente, permanecer em locais

diversos.

Somente a absoluta impossibilidade técnica ou prática, apontada

por quaisquer dos envolvidos no ato, e devidamente demonstrada e

justificada nos autos, até 3 dias úteis antes da sessão, justificará o

adiamento de atos processuais que deveriam ser praticados por

meio eletrônico ou virtual, após decisão fundamentada do

magistrado (art.13º, Ato TRT21-GP nº54/2020).

Processo Nº ETCiv-0000494-27.2020.5.21.0009
EMBARGANTE GENILDO ANTANAZIO DA CUNHA

ADVOGADO TULIO CAIO CHAVES LIMA(OAB:
13367/RN)

EMBARGADO JOBSON MOREIRA DA SILVA LEAO

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GENILDO ANTANAZIO DA CUNHA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 949c815

proferida nos autos.

Vistos, etc.

GENILDO ANTANAZIO DA CUNHA apresentou os PRESENTES

EMBARGOS DE TERCEIRO conforme razões de Id. bdd9455,

alegando que é parte estranha à lide que se desenvolve na RT

0000704-15.2019.5.21.0009. Pede, ao final, a retirada da restrição

determinada sobre o veículo que adquiriu de boa-fé.

Para a concessão da tutela antecipada, faz-se necessária a

presença dos seus requisitos autorizadores, quais sejam: a

verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável

ou de difícil reparação, nos termos do art. 300, do CPC, de

aplicação subsidiária ao processo trabalhista.

A verossimilhança da alegação decorre de relativa certeza quanto à

verdade dos fatos, isto é, supõe-se provada nos autos a matéria

fática. Pressupõe prova robusta que, embora no âmbito de cognição

sumária, aproxime, em segura medida, o juízo de probabilidade do

juízo de verdade, ou seja, simples plausibilidade do direito alegado

em relação à parte adversa (evidência indiscutível).

O receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in

mora) que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e

não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta

iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o

potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito

afirmado pela parte).

No caso em tela, nos autos da RT 0000704-15.2019.5.21.0009, o

Juízo, verificando indícios de fraude à execução e evasão de bens,

determinou a constrição de veículos vendidos pelo reclamada em

período anterior à audiência inicial.

Dessa forma, nesta fase processual, apesar das razões alegadas

pelo embargante, não verifico a presença concomitante do fumus
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boni iuris e do periculum in mora para o atendimento do referido

pleito.

Certifique-se a interposição dos presentes embargos nos autos do

processo principal (RT 0000704-15.2019.5.21.0009), inclusive

quanto à presente decisão.

Not i f ique-se o embargado para,  querendo,  apresentar

contrar iedade.

Ao final, conclusos para julgamento.

al

Processo Nº ETCiv-0000494-27.2020.5.21.0009
EMBARGANTE GENILDO ANTANAZIO DA CUNHA

ADVOGADO TULIO CAIO CHAVES LIMA(OAB:
13367/RN)

EMBARGADO JOBSON MOREIRA DA SILVA LEAO

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOBSON MOREIRA DA SILVA LEAO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 949c815

proferida nos autos.

Vistos, etc.

GENILDO ANTANAZIO DA CUNHA apresentou os PRESENTES

EMBARGOS DE TERCEIRO conforme razões de Id. bdd9455,

alegando que é parte estranha à lide que se desenvolve na RT

0000704-15.2019.5.21.0009. Pede, ao final, a retirada da restrição

determinada sobre o veículo que adquiriu de boa-fé.

Para a concessão da tutela antecipada, faz-se necessária a

presença dos seus requisitos autorizadores, quais sejam: a

verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável

ou de difícil reparação, nos termos do art. 300, do CPC, de

aplicação subsidiária ao processo trabalhista.

A verossimilhança da alegação decorre de relativa certeza quanto à

verdade dos fatos, isto é, supõe-se provada nos autos a matéria

fática. Pressupõe prova robusta que, embora no âmbito de cognição

sumária, aproxime, em segura medida, o juízo de probabilidade do

juízo de verdade, ou seja, simples plausibilidade do direito alegado

em relação à parte adversa (evidência indiscutível).

O receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in

mora) que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (e

não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta

iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o

potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito

afirmado pela parte).

No caso em tela, nos autos da RT 0000704-15.2019.5.21.0009, o

Juízo, verificando indícios de fraude à execução e evasão de bens,

determinou a constrição de veículos vendidos pelo reclamada em

período anterior à audiência inicial.

Dessa forma, nesta fase processual, apesar das razões alegadas

pelo embargante, não verifico a presença concomitante do fumus

boni iuris e do periculum in mora para o atendimento do referido

pleito.

Certifique-se a interposição dos presentes embargos nos autos do

processo principal (RT 0000704-15.2019.5.21.0009), inclusive

quanto à presente decisão.

Not i f ique-se o embargado para,  querendo,  apresentar

contrar iedade.

Ao final, conclusos para julgamento.

al

Processo Nº ATOrd-0000428-47.2020.5.21.0009
AUTOR ERISVAN MOURA BRAGA

ADVOGADO BENEDITO ODERLEY REZENDE
SANTIAGO(OAB: 6303/RN)

RÉU BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO BRADESCO S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 79632dc

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte reclamante quanto à

desistência de produção de prova testemunhal, bem como que já

houve contestação e apresentação de documentos capazes de

formar o convencimento do Juízo, determino o cancelamento da

audiência aprazada para 11/09/2020 e declaro encerrada a

instrução processual.

Poderão as partes apresentar razões finais por memoriais, em 1 dia

útil, presumindo-se razões reiterativas e conciliação rejeitada se não

apresentadas.

Dê-se ciência.

Ao final, conclusos para julgamento.

al

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 361
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Processo Nº ATOrd-0000428-47.2020.5.21.0009
AUTOR ERISVAN MOURA BRAGA

ADVOGADO BENEDITO ODERLEY REZENDE
SANTIAGO(OAB: 6303/RN)

RÉU BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ERISVAN MOURA BRAGA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 79632dc

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte reclamante quanto à

desistência de produção de prova testemunhal, bem como que já

houve contestação e apresentação de documentos capazes de

formar o convencimento do Juízo, determino o cancelamento da

audiência aprazada para 11/09/2020 e declaro encerrada a

instrução processual.

Poderão as partes apresentar razões finais por memoriais, em 1 dia

útil, presumindo-se razões reiterativas e conciliação rejeitada se não

apresentadas.

Dê-se ciência.

Ao final, conclusos para julgamento.

al

Processo Nº ATSum-0000269-07.2020.5.21.0009
AUTOR MARCOS TADEU DA SILVA NECO

ADVOGADO MARCELO ROMEIRO DE CARVALHO
CAMINHA(OAB: 12736/RN)

RÉU JARDIM PONTA NEGRA LTDA

ADVOGADO VIVIANE BEZERRA DA SILVA(OAB:
11854/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JARDIM PONTA NEGRA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica a parte Reclamada notificada para se manifestar sobre os

cálculos de ID 8808f8d, no prazo de 08 dias, nos termos do art.

879, §2º, da CLT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JORGE ANDRE JALES DANTAS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000075-07.2020.5.21.0009
AUTOR LENILZA COSTA DA SILVA

ADVOGADO Adalberto Adriano da Silva(OAB:
9205/RN)

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

RÉU RESTAURANTE O MINEIRO LTDA -
ME

ADVOGADO THIAGO DE SOUZA BARRETO(OAB:
14851/RN)

RÉU MAFRA & BURITI LTDA - ME

ADVOGADO THIAGO DE SOUZA BARRETO(OAB:
14851/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LENILZA COSTA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica a parte autora notificada para, querendo, se manifestar sobre a

petição de ID 's fdf8eca e 03a7ea5, no prazo de 05 (cinco) dias.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JORGE ANDRE JALES DANTAS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000192-95.2020.5.21.0009
AUTOR MARIA DA CONCEICAO BARACHO

CESARIO

ADVOGADO GABRIEL REVOREDO ASSAD(OAB:
11836/RN)

ADVOGADO MATTHAUS HENRIQUE DE GOIS
FERREIRA(OAB: 10235/RN)

RÉU DANILO RICARDO SOUZA DA SILVA
05214361416

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DA CONCEICAO BARACHO CESARIO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 64da41b

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
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I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamante,

MARIA DA CONCEIÇÃO BARACHO CESARIO, de acordo com

razões expostas por meio do ID. 29b1301.

Pugna pelo pronunciamento do Juízo acerca de omissão no

decisum.

Embargos Declaratórios interpostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados no art. 897-A, da

CLT. Em assim sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de

admissibilidade.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A embargante entende que a sentença padece do vício de omissão

por não ter se pronunciado sobre a liberação do FGTS e do seguro-

desemprego.

Entretanto, conforme disposto no decisum, não há depósitos do

FGTS na conta vinculada da autora. Por inexistente depósito, não

há se falar em levantamento dos valores da conta vinculada. De

mais a mais, a reclamada foi condenada ao pagamento dos

depósitos por todo o período contratual.

Com relação ao seguro-desemprego, o pedido expresso foi para

entrega da documentação para habilitação . Ocorre que a

reclamante alçou novo posto de trabalho em 01/02/2020 (ID.

5329939 - Pág. 4), fato incompatível com o seguro-desemprego.

A conversão do pedido de obrigação de fazer em obrigação de

pagar indenização não é automática, vinculando-se, face ao

princípio da adstrição, ao pedido da parte autora. Inexistindo pedido

expresso neste sentido, não há o que deferir.

Por conseguinte, acolho os embargos aclaratórios da reclamante,

para julgar improcedente o pedido de levantamento dos valores

depositados na conta vinculada do FGTS e habilitação no programa

seguro-desemprego.

Permanecem inalteradas a condenação e a parte dispositiva do

julgado.

São essas as razões de decidir.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos embargos declaratórios propostos pela

reclamante, MARIA DA CONCEICAO BARACHO CESARIO, para,

no mérito, ACOLHÊ-LOS, julgando improcedente o pedido de

levantamento dos valores depositados na conta vinculada do FGTS

e habilitação no programa seguro-desemprego.

Sem custas, por falta de amparo legal.

As partes serão intimadas desta decisão, considerando-se

notificadas por ocasião da publicação no órgão oficial.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ATSum-0000210-19.2020.5.21.0009
AUTOR GUTEMBERGUE CARVALHO DOS

SANTOS

ADVOGADO ARCELINO FERNANDES DE
OLIVEIRA(OAB: 4730/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO CARLOS ANTONIO DE FRANCA
JUNIOR(OAB: 8941/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID bbb3b40

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, de acordo com

razões expostas por meio do ID. 081ed80.

Pugna pelo pronunciamento do Juízo acerca de omissão no

decisum.

Embargos Declaratórios interpostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados no art. 897-A, da

CLT. Em assim sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de

admissibilidade.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A embargante entende que a sentença padece do vício de omissão,

porquanto não analisou o pedido sucessivo de limitação da

condenação de existência física da sede administrativa da estatal

na cidade de Natal/RN. Requer pronunciamento expresso do Juízo.

Razão assiste à embargante.
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De fato a sentença não apreciou expressamente o pedido de

limitação da condenação nos termos formulados.

O entendimento segue a mesma fundamentação do decisum.

Em consonância com o amplamente explanado, ante o quadro

clínico do autor e de sua genitora, não há como admitir a limitação

da condenação.

Reitera-se, embasando-se no princípio da função social da empresa

e da solidariedade, a reclamada é responsável por assegurar

direitos individuais e sociais. Desta forma, vincular a vedação de

transferência do autor à existência física da sede administrativa da

reclamada em Natal/RN recairia no descumprimento da função

social.

Entendimento diverso levaria a conectar a ruptura do tratamento de

saúde do autor e de sua genitora a uma decisão econômica e

unilateral da reclamada, o que é inadmissível ante o patamar dos

direitos constitucionalmente garantidos que se discute.

Em consonância com o já explanado, as garantias constitucionais

em xeque, especificamente da saúde, da entidade familiar e de

cuidados ao idoso, juntamente ao princípio da dignidade da pessoa

humana, do valor-social trabalho e da função social da empresa,

assumem um patamar de predominância no caso em pauta. Acolher

a pretensão da reclamada corresponderia à aceitação de

prevalência dos interesses econômicos.

Outrossim, a vedação de transferência do reclamante ainda que

inexistente a sede administrativa da estatal na cidade de Natal/RN,

é a interpretação que desvela visão social inclusiva e prospectiva,

mais consentânea com uma hermenêutica concretizadora, que

reafirma a finalidade tuitiva do direito do trabalho orientada para a

melhoria das condições laborais, para a proteção da dignidade da

pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição) e do valor social do

trabalho (art. 1º, IV, art. 170, da Constituição).

Neste cenário, improcedem as pretensões da reclamada. Logo,

mantenho a condenação nos limites em que dispostos na sentença.

Por conseguinte, acolho os embargos aclaratórios da reclamada,

para julgar improcedente o pedido de limitação da condenação de

existência física da sede administrativa da estatal na cidade de

Natal/RN, acrescentando a fundamentação supra exposta à

sentença de ID. cf9cc99.

Permanece inalterada a condenação e dispositivo.

São essas as razões de decidir.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos embargos declaratórios propostos pela

reclamada, PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS, para, no

mérito, ACOLHÊ-LOS e julgar improcedente o pedido de limitação

da condenação de existência física da sede administrativa da

estatal na cidade de Natal/RN, acrescentando a fundamentação

supra exposta à sentença de ID. cf9cc99.

Tudo conforme fundamentação, que é parte integrante deste

dispositivo.

Sem custas, por falta de amparo legal.

As partes serão intimadas desta decisão, considerando-se

notificadas por ocasião da publicação no órgão oficial.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ATSum-0000176-44.2020.5.21.0009
AUTOR MARCONDES FILGUEIRA COSTA

ADVOGADO FRANK CARLOS DE MEDEIROS
SENA(OAB: 17110/RN)

ADVOGADO AILANA PRISCILLA DE SENA CUNHA
MEDEIROS(OAB: 12702/RN)

RÉU NORTEXTIL NORDESTE TEXTIL
LTDA - EPP

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

RÉU COTTON NORTE INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

RÉU M. N. DE A. G. PINHEIRO
EMBALAGENS

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

RÉU NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COTTON NORTE INDUSTRIAL LTDA

  - M. N. DE A. G. PINHEIRO EMBALAGENS

  - NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA

  - NORTEXTIL NORDESTE TEXTIL LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d6188f2

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas reclamadas,

NORTEXTIL NORDESTE TEXTIL LTDA, COTTON NORTE

INDUSTRIAL LTDA, M. N. DE A. G. PINHEIRO EMBALAGENS e

NEVOARN INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, de acordo com razões

expostas por meio do ID. ad2c889.
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Pugnam pelo pronunciamento do Juízo acerca de erro material no

decisum.

Embargos Declaratórios interpostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados no art. 897-A, da

CLT. Em assim sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de

admissibilidade.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

As embargantes entendem que a sentença está eivada de erro

material, argumentando que o Juízo não se posicionou sobre o

TRCT anexado após a audiência, com a discriminação das verbas

rescisórias. Alegam que as férias vencidas do período aquisitivo

foram pagas, assim como férias proporcionais e 13º salário.

Entendem que não há condenação em 13º salário proporcional,

visto que o autor foi demitido em 07/01/2020. Afirmam que, da

improcedência da condenação nas verbas citadas, desvela-se

incabível a aplicação da multa do artigo 477, §8º, da CLT.

Razão não assiste às embargantes.

O tópico referente às verbas rescisórias fundamentou amplamente a

condenação em referidas verbas, consoante segue:

“Em continuidade, por intermédio do aviso prévio trazido pelo autor

(ID. b934b50), constata-se que a comunicação da dispensa efetuou-

se em 14/11/2019 - fato incontroverso, porquanto narrado pelo autor

em sua petição inicial (ID. 65904ea - Pág. 5) e documentalmente

por ele comprovado. A controvérsia dos autos refere-se à redução

de duas horas diárias ou de sete dias corridos.

Em audiência, o Juízo oportunizou novo prazo para juntar, dentre

outros documentos, o aviso prévio, com arespectiva demonstração

de cumprimento com redução de jornada ou folga compensatória,

sob pena de presunção de veracidade dos fatos narrados na

petição inicial. As reclamadas não lograram comprovar a forma em

que ocorreu o aviso prévio, razão pela qual presumo verdadeiras as

narrativas do autor. A isto soma-se, ainda, a inexistência de

comprovante de pagamento do aviso prévio nos autos. Assevera-

se, aqui, que os pagamentos devem ser feitos mediante recibo,

discriminando a natureza da parcela quitada. A forma em que

anexados os comprovantes pela reclamada não indica a verba a

que se destinam, configurando salário complessivo, vedado pelo

ordenamento jurídico.

Considerando estes delineamentos, o autor faz jus também ao aviso

prévio indenizado.

Em continuidade às verbas rescisórias, constam três depósitos de

R$ 500,00: ao ID. d86457b, em 14/02/2020; ao ID. d962112, em

13/03/2020 e ao ID. f59b027, em 24/03/2020. Entretanto, o

montante de R$ 1.500,00 não quita as verbas rescisórias na

integralidade.

Ressalta-se que houve apreciação da documentação apresentada,

destacando-se os depósitos para pagamento das verbas rescisórias

indicados. No mais, o TRCT anexado não contém assinatura do

autor, logo, meio de prova sem aptidão para comprovar a quitação

de referidas verbas.

Quanto ao 13º salário proporcional, encerrando-se o contrato de

trabalho em 07/01/2020, há a proporcionalidade de 07 (sete) dias a

serem pagos por referida verba na competência 2020.

Neste contexto, a decisão baseou-se em todo o conjunto probatório,

confrontando as provas apresentadas pelas partes, juntamente com

as alegações de cada parte. As embargantes buscam, em verdade,

a reforma do valor total da condenação, não sendo esta a via para

tal desiderato.

Ressalte-se que, no dispositivo sentencial, o Juízo já se manifestou

informando que, para fins do art. 489, parágrafo 1º, do novo CPC,

os demais argumentos invocados pelas partes nos autos e não

expostos na fundamentação não possuíram a potencialidade de

infirmar a conclusão adotada na fundamentação deste julgado.

Em verdade, por intermédio dos embargos, as reclamadas buscam

afastar a condenação em verbas rescisórias e multa do artigo 477

da CLT, com verdadeiro intuito reformatório do julgado.

Os Embargos de Declaração são marcados pelo efeito integrativo-

retificador da decisão embargada, apenas em se configurando as

hipóteses elencadas na Lei Adjetiva Civil, quais sejam, contradição,

omissão ou obscuridade. Não se enquadrando nos dispositivos

legais, não há como acolher os embargos declaratórios

apresentados.

São, portanto, improcedentes as pretensões deduzidas pelas

reclamadas e são essas as razões de decidir.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos embargos declaratórios propostos pelas

reclamadas, NORTEXTIL NORDESTE TEXTIL LTDA, COTTON

NORTE INDUSTRIAL LTDA, M. N. DE A. G. PINHEIRO

EMBALAGENS e NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA, para, no

mérito, REJEITÁ-LOS.

Sem custas, por falta de amparo legal.

As partes serão intimadas desta decisão, considerando-se

notificadas por ocasião da publicação no órgão oficial.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ATSum-0000176-44.2020.5.21.0009
AUTOR MARCONDES FILGUEIRA COSTA
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ADVOGADO FRANK CARLOS DE MEDEIROS
SENA(OAB: 17110/RN)

ADVOGADO AILANA PRISCILLA DE SENA CUNHA
MEDEIROS(OAB: 12702/RN)

RÉU NORTEXTIL NORDESTE TEXTIL
LTDA - EPP

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

RÉU COTTON NORTE INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

RÉU M. N. DE A. G. PINHEIRO
EMBALAGENS

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

RÉU NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCONDES FILGUEIRA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d6188f2

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas reclamadas,

NORTEXTIL NORDESTE TEXTIL LTDA, COTTON NORTE

INDUSTRIAL LTDA, M. N. DE A. G. PINHEIRO EMBALAGENS e

NEVOARN INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, de acordo com razões

expostas por meio do ID. ad2c889.

Pugnam pelo pronunciamento do Juízo acerca de erro material no

decisum.

Embargos Declaratórios interpostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados no art. 897-A, da

CLT. Em assim sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de

admissibilidade.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

As embargantes entendem que a sentença está eivada de erro

material, argumentando que o Juízo não se posicionou sobre o

TRCT anexado após a audiência, com a discriminação das verbas

rescisórias. Alegam que as férias vencidas do período aquisitivo

foram pagas, assim como férias proporcionais e 13º salário.

Entendem que não há condenação em 13º salário proporcional,

visto que o autor foi demitido em 07/01/2020. Afirmam que, da

improcedência da condenação nas verbas citadas, desvela-se

incabível a aplicação da multa do artigo 477, §8º, da CLT.

Razão não assiste às embargantes.

O tópico referente às verbas rescisórias fundamentou amplamente a

condenação em referidas verbas, consoante segue:

“Em continuidade, por intermédio do aviso prévio trazido pelo autor

(ID. b934b50), constata-se que a comunicação da dispensa efetuou-

se em 14/11/2019 - fato incontroverso, porquanto narrado pelo autor

em sua petição inicial (ID. 65904ea - Pág. 5) e documentalmente

por ele comprovado. A controvérsia dos autos refere-se à redução

de duas horas diárias ou de sete dias corridos.

Em audiência, o Juízo oportunizou novo prazo para juntar, dentre

outros documentos, o aviso prévio, com arespectiva demonstração

de cumprimento com redução de jornada ou folga compensatória,

sob pena de presunção de veracidade dos fatos narrados na

petição inicial. As reclamadas não lograram comprovar a forma em

que ocorreu o aviso prévio, razão pela qual presumo verdadeiras as

narrativas do autor. A isto soma-se, ainda, a inexistência de

comprovante de pagamento do aviso prévio nos autos. Assevera-

se, aqui, que os pagamentos devem ser feitos mediante recibo,

discriminando a natureza da parcela quitada. A forma em que

anexados os comprovantes pela reclamada não indica a verba a

que se destinam, configurando salário complessivo, vedado pelo

ordenamento jurídico.

Considerando estes delineamentos, o autor faz jus também ao aviso

prévio indenizado.

Em continuidade às verbas rescisórias, constam três depósitos de

R$ 500,00: ao ID. d86457b, em 14/02/2020; ao ID. d962112, em

13/03/2020 e ao ID. f59b027, em 24/03/2020. Entretanto, o

montante de R$ 1.500,00 não quita as verbas rescisórias na

integralidade.

Ressalta-se que houve apreciação da documentação apresentada,

destacando-se os depósitos para pagamento das verbas rescisórias

indicados. No mais, o TRCT anexado não contém assinatura do

autor, logo, meio de prova sem aptidão para comprovar a quitação

de referidas verbas.

Quanto ao 13º salário proporcional, encerrando-se o contrato de

trabalho em 07/01/2020, há a proporcionalidade de 07 (sete) dias a

serem pagos por referida verba na competência 2020.

Neste contexto, a decisão baseou-se em todo o conjunto probatório,

confrontando as provas apresentadas pelas partes, juntamente com

as alegações de cada parte. As embargantes buscam, em verdade,

a reforma do valor total da condenação, não sendo esta a via para

tal desiderato.
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Ressalte-se que, no dispositivo sentencial, o Juízo já se manifestou

informando que, para fins do art. 489, parágrafo 1º, do novo CPC,

os demais argumentos invocados pelas partes nos autos e não

expostos na fundamentação não possuíram a potencialidade de

infirmar a conclusão adotada na fundamentação deste julgado.

Em verdade, por intermédio dos embargos, as reclamadas buscam

afastar a condenação em verbas rescisórias e multa do artigo 477

da CLT, com verdadeiro intuito reformatório do julgado.

Os Embargos de Declaração são marcados pelo efeito integrativo-

retificador da decisão embargada, apenas em se configurando as

hipóteses elencadas na Lei Adjetiva Civil, quais sejam, contradição,

omissão ou obscuridade. Não se enquadrando nos dispositivos

legais, não há como acolher os embargos declaratórios

apresentados.

São, portanto, improcedentes as pretensões deduzidas pelas

reclamadas e são essas as razões de decidir.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos embargos declaratórios propostos pelas

reclamadas, NORTEXTIL NORDESTE TEXTIL LTDA, COTTON

NORTE INDUSTRIAL LTDA, M. N. DE A. G. PINHEIRO

EMBALAGENS e NEVOARN INDUSTRIA TEXTIL LTDA, para, no

mérito, REJEITÁ-LOS.

Sem custas, por falta de amparo legal.

As partes serão intimadas desta decisão, considerando-se

notificadas por ocasião da publicação no órgão oficial.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ETCiv-0000270-89.2020.5.21.0009
EMBARGANTE ANNA PAULA MEDEIROS

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

EMBARGADO SORAYA MONTEIRO DO
NASCIMENTO

ADVOGADO PAULO ROBERTO DE LIRA(OAB:
13288/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SORAYA MONTEIRO DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 60e17a5

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANNA PAULA

MEDEIROS, consoante as razões expostas através do Id nº.

01cdc2c.

Pugna pelo pronunciamento do Juízo.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

Embargosdeclaratórios opostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados em regra processual

trabalhista específica neste sentido.

O Embargante alega omissão na sentença quanto ao pedido de

concessão da justiça gratuita, bem como contradição em relação ao

tema do IDPJ instaurado.

Quanto à contradição arguida, são salutares os ensinamentos de

Luiz Orione Neto, que na obra “Recursos Cíveis”, publicado pela

Editora Saraiva, 2002, fls. 430, pontificou que:

“Verifica-se que há contradição quando na decisão se incluem

proposições entre si inconciliáveis. Assim, se houve determinada

linha de afirmação ou posicionamento na decisão mas esta operou-

se de forma diversa daquela que seria indicada pela lógica, ou

como corolário inexorável do pensamento alinhado, temos a

caracterização desse vício no decisório (...) Pode haver contradição

entre proposições contidas na motivação (ex.: a mesma prova ora é

dita convincente e ora é dita inconvincente (...) Também pode

ocorrer contradição entre alguma proposição enunciada nas razões

de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se

reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a

pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido”.

A sentença proferida é manifestação de adequada entrega da

prestação jurisdicional, através de pronunciamento judicial inspirado

no princípio da persuasão racional e no livre convencimento

motivado do julgador (art. 93, IX, da Constituição).

A pretensão da embargante desvela flagrante intuito de reforma da

sentença, que não pode ser alcançado através dos embargos de

declaração.

Sem razão, eis que o que pretende é de fato a modificação do

julgado, não incidindo emomissãosentencial, quando apreciados

todos os pedidos de forma fundamentada.

Quanto à justiça gratuita, razão assiste à embargante. De fato, não

foi apreciado na sentença de Id. e528b76.

Posto isso, há de ser deferido à parte autora o benefício da justiça

gratuita uma vez que preenchidos os requisitos que autorizam a sua

concessão, na forma do artigo 790, § 3º da CLT.

São essas as razões de decidir.

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, tudo
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conforme fundamentação supra, a qual passa a integrar o presente

dispositivo.

Dê-se ciência.

Certifique-se nos autos principais o resultado dos presentes

embargos.

al

Processo Nº ATSum-0000210-19.2020.5.21.0009
AUTOR GUTEMBERGUE CARVALHO DOS

SANTOS

ADVOGADO ARCELINO FERNANDES DE
OLIVEIRA(OAB: 4730/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO CARLOS ANTONIO DE FRANCA
JUNIOR(OAB: 8941/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUTEMBERGUE CARVALHO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID bbb3b40

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, de acordo com

razões expostas por meio do ID. 081ed80.

Pugna pelo pronunciamento do Juízo acerca de omissão no

decisum.

Embargos Declaratórios interpostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados no art. 897-A, da

CLT. Em assim sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de

admissibilidade.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A embargante entende que a sentença padece do vício de omissão,

porquanto não analisou o pedido sucessivo de limitação da

condenação de existência física da sede administrativa da estatal

na cidade de Natal/RN. Requer pronunciamento expresso do Juízo.

Razão assiste à embargante.

De fato a sentença não apreciou expressamente o pedido de

limitação da condenação nos termos formulados.

O entendimento segue a mesma fundamentação do decisum.

Em consonância com o amplamente explanado, ante o quadro

clínico do autor e de sua genitora, não há como admitir a limitação

da condenação.

Reitera-se, embasando-se no princípio da função social da empresa

e da solidariedade, a reclamada é responsável por assegurar

direitos individuais e sociais. Desta forma, vincular a vedação de

transferência do autor à existência física da sede administrativa da

reclamada em Natal/RN recairia no descumprimento da função

social.

Entendimento diverso levaria a conectar a ruptura do tratamento de

saúde do autor e de sua genitora a uma decisão econômica e

unilateral da reclamada, o que é inadmissível ante o patamar dos

direitos constitucionalmente garantidos que se discute.

Em consonância com o já explanado, as garantias constitucionais

em xeque, especificamente da saúde, da entidade familiar e de

cuidados ao idoso, juntamente ao princípio da dignidade da pessoa

humana, do valor-social trabalho e da função social da empresa,

assumem um patamar de predominância no caso em pauta. Acolher

a pretensão da reclamada corresponderia à aceitação de

prevalência dos interesses econômicos.

Outrossim, a vedação de transferência do reclamante ainda que

inexistente a sede administrativa da estatal na cidade de Natal/RN,

é a interpretação que desvela visão social inclusiva e prospectiva,

mais consentânea com uma hermenêutica concretizadora, que

reafirma a finalidade tuitiva do direito do trabalho orientada para a

melhoria das condições laborais, para a proteção da dignidade da

pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição) e do valor social do

trabalho (art. 1º, IV, art. 170, da Constituição).

Neste cenário, improcedem as pretensões da reclamada. Logo,

mantenho a condenação nos limites em que dispostos na sentença.

Por conseguinte, acolho os embargos aclaratórios da reclamada,

para julgar improcedente o pedido de limitação da condenação de

existência física da sede administrativa da estatal na cidade de

Natal/RN, acrescentando a fundamentação supra exposta à

sentença de ID. cf9cc99.

Permanece inalterada a condenação e dispositivo.

São essas as razões de decidir.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos embargos declaratórios propostos pela

reclamada, PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS, para, no

mérito, ACOLHÊ-LOS e julgar improcedente o pedido de limitação

da condenação de existência física da sede administrativa da

estatal na cidade de Natal/RN, acrescentando a fundamentação
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supra exposta à sentença de ID. cf9cc99.

Tudo conforme fundamentação, que é parte integrante deste

dispositivo.

Sem custas, por falta de amparo legal.

As partes serão intimadas desta decisão, considerando-se

notificadas por ocasião da publicação no órgão oficial.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ATOrd-0000818-22.2017.5.21.0009
AUTOR MARCOS FERNANDES DE FREITAS

ADVOGADO RICARDO JOSE ARAUJO DA
ROCHA(OAB: 6372/RN)

RÉU PATRICIA CRISTINA DIOGENES
FERNANDES - ME

ADVOGADO FERNANDA WALESKA
CAVALCANTE BERNARDO(OAB:
15945/RN)

RÉU GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

ADVOGADO ANDRE LUIS TORRES
PESSOA(OAB: 19503/BA)

ADVOGADO JOSE ALBERTO COUTO
MACIEL(OAB: 513/DF)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

RÉU PATRICIA CRISTINA DIOGENES
FERNANDES

ADVOGADO OTTO MARCELLO DE ARAUJO
GUERRA(OAB: 7122/RN)

PERITO MARTHA ROCHA DE MEDEIROS

Intimado(s)/Citado(s):

  - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

  - PATRICIA CRISTINA DIOGENES FERNANDES

  - PATRICIA CRISTINA DIOGENES FERNANDES - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID bdebdb5

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

I – RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela TELEFONICA

BRASIL (GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A), apontando a

existência de erro material no julgado, consoante as razões

expostas no ID. 03f3785.

Pugna pelo pronunciamento do Juízo acerca das questões que

suscita.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

Conheço dos Embargos Declaratórios opostos a tempo e modo

oportunos, posto que satisfeitos os requisitos formais tipificados em

regra processual trabalhista específica neste sentido. Em assim

sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de admissibilidade.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A embargante entende que a sentença contem erro material,

justificando que não houve protocolo de qualquer manifestação no

dia 17/05/2020.

Com razão a embargante.

De fato, na sentença de Id. a5255bd constou:

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante tomou ciência

do bloqueio efetivado em 19/05/2020 (ID. e51349a), tendo

protocolado os embargos em 17/05/2020, fora do prazo legal.

Assim, deve ser retificado o texto sentencial, para fazer constar:

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante tomou ciência

do bloqueio efetivado em 19/05/2020 (ID. e51349a), tendo

protocolado os embargos em 27/05/2020 (Id. 7a7cb14), fora do

prazo legal.

Ressalte-se, contudo, que a intempestividade do recurso

permanece, não gerando qualquer diferença no resultado da

sentença dos embargos à execução.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Por estes motivos, conheço dos Embargos de Declaração opostos

por TELEFONICA BRASIL (GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A),

para, no mérito, acolhê-los, sem modificar o resultado da sentença

de Id. a5255bd.

Tudo em uníssono com a fundamentação supra.

Sem custas.

Dê-se ciência.

al

Processo Nº ATOrd-0000818-22.2017.5.21.0009
AUTOR MARCOS FERNANDES DE FREITAS

ADVOGADO RICARDO JOSE ARAUJO DA
ROCHA(OAB: 6372/RN)

RÉU PATRICIA CRISTINA DIOGENES
FERNANDES - ME

ADVOGADO FERNANDA WALESKA
CAVALCANTE BERNARDO(OAB:
15945/RN)

RÉU GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

ADVOGADO ANDRE LUIS TORRES
PESSOA(OAB: 19503/BA)

ADVOGADO JOSE ALBERTO COUTO
MACIEL(OAB: 513/DF)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)
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RÉU PATRICIA CRISTINA DIOGENES
FERNANDES

ADVOGADO OTTO MARCELLO DE ARAUJO
GUERRA(OAB: 7122/RN)

PERITO MARTHA ROCHA DE MEDEIROS

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS FERNANDES DE FREITAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID bdebdb5

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

I – RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela TELEFONICA

BRASIL (GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A), apontando a

existência de erro material no julgado, consoante as razões

expostas no ID. 03f3785.

Pugna pelo pronunciamento do Juízo acerca das questões que

suscita.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

Conheço dos Embargos Declaratórios opostos a tempo e modo

oportunos, posto que satisfeitos os requisitos formais tipificados em

regra processual trabalhista específica neste sentido. Em assim

sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de admissibilidade.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A embargante entende que a sentença contem erro material,

justificando que não houve protocolo de qualquer manifestação no

dia 17/05/2020.

Com razão a embargante.

De fato, na sentença de Id. a5255bd constou:

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante tomou ciência

do bloqueio efetivado em 19/05/2020 (ID. e51349a), tendo

protocolado os embargos em 17/05/2020, fora do prazo legal.

Assim, deve ser retificado o texto sentencial, para fazer constar:

Compulsando os autos, verifica-se que a embargante tomou ciência

do bloqueio efetivado em 19/05/2020 (ID. e51349a), tendo

protocolado os embargos em 27/05/2020 (Id. 7a7cb14), fora do

prazo legal.

Ressalte-se, contudo, que a intempestividade do recurso

permanece, não gerando qualquer diferença no resultado da

sentença dos embargos à execução.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Por estes motivos, conheço dos Embargos de Declaração opostos

por TELEFONICA BRASIL (GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A),

para, no mérito, acolhê-los, sem modificar o resultado da sentença

de Id. a5255bd.

Tudo em uníssono com a fundamentação supra.

Sem custas.

Dê-se ciência.

al

Processo Nº ETCiv-0000270-89.2020.5.21.0009
EMBARGANTE ANNA PAULA MEDEIROS

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

EMBARGADO SORAYA MONTEIRO DO
NASCIMENTO

ADVOGADO PAULO ROBERTO DE LIRA(OAB:
13288/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANNA PAULA MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 60e17a5

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANNA PAULA

MEDEIROS, consoante as razões expostas através do Id nº.

01cdc2c.

Pugna pelo pronunciamento do Juízo.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

Embargosdeclaratórios opostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados em regra processual

trabalhista específica neste sentido.

O Embargante alega omissão na sentença quanto ao pedido de

concessão da justiça gratuita, bem como contradição em relação ao

tema do IDPJ instaurado.

Quanto à contradição arguida, são salutares os ensinamentos de

Luiz Orione Neto, que na obra “Recursos Cíveis”, publicado pela

Editora Saraiva, 2002, fls. 430, pontificou que:
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“Verifica-se que há contradição quando na decisão se incluem

proposições entre si inconciliáveis. Assim, se houve determinada

linha de afirmação ou posicionamento na decisão mas esta operou-

se de forma diversa daquela que seria indicada pela lógica, ou

como corolário inexorável do pensamento alinhado, temos a

caracterização desse vício no decisório (...) Pode haver contradição

entre proposições contidas na motivação (ex.: a mesma prova ora é

dita convincente e ora é dita inconvincente (...) Também pode

ocorrer contradição entre alguma proposição enunciada nas razões

de decidir e o dispositivo: por exemplo, se na motivação se

reconhece como fundada alguma defesa bastante para tolher a

pretensão do autor, e no entanto se julga procedente o pedido”.

A sentença proferida é manifestação de adequada entrega da

prestação jurisdicional, através de pronunciamento judicial inspirado

no princípio da persuasão racional e no livre convencimento

motivado do julgador (art. 93, IX, da Constituição).

A pretensão da embargante desvela flagrante intuito de reforma da

sentença, que não pode ser alcançado através dos embargos de

declaração.

Sem razão, eis que o que pretende é de fato a modificação do

julgado, não incidindo emomissãosentencial, quando apreciados

todos os pedidos de forma fundamentada.

Quanto à justiça gratuita, razão assiste à embargante. De fato, não

foi apreciado na sentença de Id. e528b76.

Posto isso, há de ser deferido à parte autora o benefício da justiça

gratuita uma vez que preenchidos os requisitos que autorizam a sua

concessão, na forma do artigo 790, § 3º da CLT.

São essas as razões de decidir.

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, tudo

conforme fundamentação supra, a qual passa a integrar o presente

dispositivo.

Dê-se ciência.

Certifique-se nos autos principais o resultado dos presentes

embargos.

al

Processo Nº ATSum-0000332-32.2020.5.21.0009
AUTOR MARIA LUIZA FERREIRA LIMA

ADVOGADO RODRIGO CÉSAR LIRA DE
CARVALHO(OAB: 5339/RN)

ADVOGADO VICENTE BRUNO DE OLIVEIRA
MONTEIRO(OAB: 7994/RN)

ADVOGADO VANIA MARIA DE FREITAS(OAB:
2593/RN)

RÉU INSPECT VIEW SERVICOS DE
VISTORIA EM VEICULOS EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA LUIZA FERREIRA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 7ae1298

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamante,

MARIA LUIZA FERREIRA LIMA, de acordo com razões expostas

por meio do ID. 3bcd480.

Pugna pelo pronunciamento do Juízo acerca de omissão no

decisum.

Embargos Declaratórios interpostos a tempo e modo oportunos, eis

que satisfeitos os requisitos formais tipificados no art. 897-A, da

CLT. Em assim sendo, tenha-se por superado o juízo prévio de

admissibilidade.

Sem contraminuta.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A embargante entende que a sentença e a planilha padecem do

vício de omissão, porquanto não analisaram o pedido de férias

integrais do período aquisitivo 2018/2019, acrescidas de 1/3, do 13º

salário proporcional de 2018 e do 13º salário integral de 2019.

Quanto às férias do período aquisitivo 2018/2019, não assiste razão

à embargante. A sentença elencou referido período nas verbas

rescisórias: “4. Férias vencidas 2018/2019 e proporcionais

referentes a 2019/2020, acrescidas de 1/3”. Ademais, ao ID.

2948b9a - Pág. 4, a planilha de cálculos liquidou também as férias,

constando uma alínea para as férias vencidas (2018/2019) e outra

para as férias proporcionais (2019/2020). Não há omissão a ser

sanada neste ponto.

Entretanto, o decisum foi omisso quanto ao 13º salário proporcional

de 2018 e do 13º salário integral de 2019. Desta forma, para sanar a

omissão apontada, por ausentes comprovantes nos autos,

acrescento à condenação da reclamada as verbas em pauta. Assim,

nas verbas rescisórias, onde se lê:

1. Saldo de salários;

2. Aviso prévio, integrado ao tempo de serviço (art. 487, da CLT),

observada a proporcionalidade da Lei 12506/2011;

3. Décimo terceiro salário proporcional;
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4. Férias vencidas 2018/2019 e proporcionais referentes a

2019/2020, acrescidas de 1/3;

5. Multa do art. 477, da CLT;

6. Multa do art. 467, da CLT.

Leia-se:

1. Saldo de salários;

2. Aviso prévio, integrado ao tempo de serviço (art. 487, da CLT),

observada a proporcionalidade da Lei 12506/2011;

3. Décimo terceiro salário proporcional de 2018 e de 2020, décimo

terceiro integral de 2019;

4. Férias vencidas 2018/2019 e proporcionais referentes a

2019/2020, acrescidas de 1/3;

5. Multa do art. 477, da CLT;

6. Multa do art. 467, da CLT.

As verbas acrescidas à condenação devem constar também do

dispositivo da sentença. Assim, no dispositivo, onde se lê: “c)

décimo terceiro salário proporcional;”. Leia-se: “c) Décimo terceiro

salário proporcional de 2018 e de 2020, décimo terceiro integral de

2019”.

Desta forma, necessária a retificação da planilha para acrescer

referidas verbas.

Por conseguinte, acolho parcialmente os embargos aclaratórios da

reclamante, para acrescentar na condenação da reclamada o

décimo terceiro salário proporcional de 2018 e décimo terceiro

integral de 2019 e determinar a retificação da planilha com referidos

valores.

São essas as razões de decidir.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos embargos declaratórios propostos

pelareclamante, MARIA LUIZA FERREIRA LIMA, , para

acrescentar na condenação da reclamada o décimo terceiro salário

proporcional de 2018 e décimo terceiro integral de 2019 e

determinar a retificação da planilha com referidos valores.

Tudo conforme fundamentação e planilha anexa, que são parte

integrantes deste dispositivo, como se nele estivessem transcritos.

Sem custas, por falta de amparo legal.

As partes serão intimadas desta decisão, considerando-se

notificadas por ocasião da publicação no órgão oficial.

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA

Juíza do Trabalho Substituta

Processo Nº ATSum-0000479-29.2018.5.21.0009
AUTOR ELDERLLANY TEREZA

NASCIMENTO DA SILVA

RÉU MARIA LUCIA PEREIRA DE
SANTANA - ME

ADVOGADO ADRIANA ABRAAO LARIU(OAB:
3697/RN)

RÉU ESCOLA BOA IDEIA LTDA

RÉU MARIA LUCIA PEREIRA DE
SANTANA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA LUCIA PEREIRA DE SANTANA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID adb5a88

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Indefiro o pedido da reclamada.

Os argumentos trazidos na petição de Id. 384f3ed referem-se a

matéria transitada em julgado, não sendo possível revolvê-las nesse

momento processual.

Renove-se o Mandado de Id. c1577e8.

Processo Nº ATOrd-0000127-03.2020.5.21.0009
AUTOR JOAO MARIA FELIX

ADVOGADO KATRH NASSARONN PEREIRA
ANDRADE OLIVEIRA(OAB:
16820/RN)

RÉU ABC FUTEBOL CLUBE

ADVOGADO AMANDA RAISSA CAMARA DA
COSTA JOTA(OAB: 15908/RN)

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

ADVOGADO GLEYDSON KLEBER LOPES DE
OLIVEIRA(OAB: 3686/RN)

PERITO BENVENUTO GONCALVES JUNIOR

Intimado(s)/Citado(s):

  - ABC FUTEBOL CLUBE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2a05d27

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Ficam as partes notificadas acerca do laudo juntado pelo perito e

para, querendo, apresentar impugnação no prazo comum e

preclusivo de 5 dias.

No mais, aguarde-se o retorno das atividades presenciais.
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Processo Nº ATOrd-0000205-94.2020.5.21.0009
AUTOR SHEYLA MOTA DA SILVA

ADVOGADO EMANUELL CAVALCANTI DO
NASCIMENTO BARBOSA(OAB:
11641/RN)

RÉU CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL
DE HABITACAO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

ADVOGADO PALOMA DE MEDEIROS
DANTAS(OAB: 17845/RN)

ADVOGADO THAYSA RAYANE ALVES
MACEDO(OAB: 17627/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SHEYLA MOTA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 5b13b99

proferida nos autos.

Vistos, etc.

As partes tomaram ciência da Sentença em 12/08/2020, pelo DEJT,

tendo a Reclamada interposto recurso ordinário em 24/08/2020, no

prazo. Preparo regular.

Recebo o recurso, considerando presentes os pressupostos de

admissibilidade.

Ao recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões.

Decorrido o prazo, remeta-se à segunda instância, para

processamento.

Processo Nº ATOrd-0000215-41.2020.5.21.0009
AUTOR ANDRE LUIZ SANTIAGO

ADVOGADO AMANDA COSTA MARTINS(OAB:
17193/RN)

ADVOGADO RENATO DANTAS DE PAIVA(OAB:
2847/RN)

RÉU MUNICIPIO DE NATAL

RÉU URBANA COMPANHIA DE
SERVICOS URBANOS DE NATAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANDRE LUIZ SANTIAGO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ede901d

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Notifique-se a reclamada para apresentar os documentos

requeridos na petição de Id. 04dd935, no prazo de 30 dias.

No mais, aguarde-se o retorno das atividades presenciais e a

reinclusão do processo em pauta.

Processo Nº ATSum-0000947-56.2019.5.21.0009
AUTOR WILMA GOMES DE LIMA

ADVOGADO RAFAEL IORUBANI ALVES
CLEMENTE(OAB: 158032/RJ)

RÉU VIP SAUDE EM CASA HOME CARE
LTDA - ME

ADVOGADO SUE ELLEN GABRIEL DA FONSECA
OLIVEIRA(OAB: 6343/RN)

RÉU JOSE WILLIANS ARAUJO DE
ALMEIDA

RÉU ERIKA KARLA CRUZ DE SOUZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILMA GOMES DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 20ece45

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Antes da apreciação dos Embargos à Execução e da Impugnação a

IDPJ, determino o aprazamento de audiência para tentativa de

conciliação.

Ficam as partes notificadas da audiência por videoconferência para

tentativa de conciliação aprazada para o dia 17/09/2020 às 10h20,

quando as partes deverão acessar a sessão por meio do seguinte

link do Google Meet:

https://meet.google.com/xaa-cfip-hfd

A participação à sessão poderá ser feita por meio de computador,

tablet ou celular, desde que com acesso à internet banda larga e

dispondo de sistema de câmera, microfone e som, bem como

acesso ao Google Meet.

Deve ser fornecido nos autos endereço eletrônico (e-mail)e telefone

celular das partes e procuradores até 3 dias úteis antes da

audiência. Qualquer requerimento que impeça a realização da

referida audiência deve ser peticionado nos autos no mesmo prazo,

para que possa ser apreciado pelo juízo.

Esclarece-se, por oportuno, que a recomendação é manter o

isolamento social como medida de prevenção à doença COVID19,

para maior segurança das partes e advogados. Portanto, durante as

videoconferências, os participantes devem, preferencialmente,

permanecer em locais diversos.
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Processo Nº ACC-0001107-86.2016.5.21.0009
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU ANTIBES GROUP INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP

ADVOGADO ELTON OLIMPIO DE MEDEIROS
MAIA(OAB: 5913/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO GRD NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ff6cb91

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Concluso para alteração do horário da audiência de conciliação, que

será agora no dia 06/10/2020 às 09:30, com o seguinte de acesso:

https://meet.google.com/oki-skfm-vdc

Processo Nº ATOrd-0000495-12.2020.5.21.0009
AUTOR ROSANGELA PEREIRA DOS

SANTOS

ADVOGADO THIAGO JOSE NASCIMENTO
PAULINO(OAB: 12166/RN)

ADVOGADO MANOEL JOSE RIBEIRO BATISTA
FILHO(OAB: 12706/RN)

RÉU DIVINA BORGES DE AGUIAR - ME ,
CNPJ 19.611.299/0001-49

RÉU CANDIDO PAULINO DE AGUIAR

RÉU DIVINA BORGES DE AGUIAR

RÉU CANDIDO PAULINO DE AGUIAR
36600040491

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a0ba793

proferido nos autos.

DESPACHO

Determinei a conclusão.

Vistos etc.

Considerando que se encontra vedada a realização de audiências

presenciais, por tempo indeterminado, como medida de prevenção

ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos das

Resoluções nº 313, 314 e 318 do Conselho Nacional de Justiça, Ato

Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 5/2020 e ATO TRT GP Nº

54/2020, instituído o regime extraordinário de trabalho de forma

remota, e visando imprimir maior celeridade ao feito, DECIDO:

Fica designada audiência INICIAL por videoconferência para o

dia 01/10/2020 às 10:30, quando as partes deverão acessar a

s e s s ã o  n o  G o o g l e  M e e t  p e l o  s e g u i n t e  l i n k :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / o f w - q t a o - j z e

Devem ser fornecidos nos autos endereço eletrônico (e-mail)e

telefonecelular das partes e procuradores. A participação à sessão

poderá ser feita por meio de computador, tablet ou celular, desde

que com acesso à internet banda larga e dispondo de sistema de

câmera, microfone e som, bem como acesso ao Google Meet.

A fim de promover a citação da ré, se necessário, deve a Secretaria

da Vara diligenciar junto a ferramentas eletrônicas, e sistemas de

busca análogos, a fim de obter dados dos réus, evitando a

notificação postal e por Oficial de Justiça. Sucessivamente,

diligenciar se a ré possui procuradores com poderes para receber

citação já cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação

pelo sistema ou DeJT. Apenas na hipótese negativa, providencie-se

a notificação por via postal ou outro meio processualmente idôneo.

A reclamada deverá apresentar defesa, acompanhada dos

documentos que a instruem, de forma eletrônica, nos autos, até o

horário designado para a aludida audiência. Caso não tenha

apresentado a defesa via PJe, poderá apresentá-la oralmente na

sessão, no tempo previsto na legislação vigente. Deve-se observar

o disposto no Art 11. do ATO 634 de 30/09/2013.Fica a parte

reclamada sujeita à aplicação processual de REVELIA E/OU

CONFISSÃO FICTA (artigos 843 e 844 da CLT), conforme o caso.

Esclarece-se, por oportuno, que a recomendação é manter o

isolamento social como medida de prevenção à doença COVID19,

para maior segurança das partes, advogados e, eventualmente,

testemunhas. Portanto, durante as videoconferências, os

participantes devem, preferencialmente, permanecer em locais

diversos.

Em virtude da notória dificuldade de algumas partes, seja pessoal,

f ís ica ou tecnológ ica,  para par t ic ipação em atos por

videoconferência, fica desde logo dispensada sua presença, mas

não a dos advogados, quando configurada tal hipótese e desde

que justificada nos autos.

Qualquer dificuldade pessoal ou tecnológica que impeça a

participação de qualquer das partes ou seus representantes na

sessão designada deverá ser noticiada nos autos até 3 dias úteis

antes da audiência, para que o requerimento possa ser apreciado
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pelo juízo. A ausência de manifestação nesse prazo implicará a

presunção tácita de concordância, sob pena de ARQUIVAMENTO

ou REVELIA E/OU CONFISSÃO FICTA (artigos 843 e 844 da CLT),

conforme o caso.

Processo Nº ATSum-0000947-56.2019.5.21.0009
AUTOR WILMA GOMES DE LIMA

ADVOGADO RAFAEL IORUBANI ALVES
CLEMENTE(OAB: 158032/RJ)

RÉU VIP SAUDE EM CASA HOME CARE
LTDA - ME

ADVOGADO SUE ELLEN GABRIEL DA FONSECA
OLIVEIRA(OAB: 6343/RN)

RÉU JOSE WILLIANS ARAUJO DE
ALMEIDA

RÉU ERIKA KARLA CRUZ DE SOUZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - VIP SAUDE EM CASA HOME CARE LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 20ece45

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Antes da apreciação dos Embargos à Execução e da Impugnação a

IDPJ, determino o aprazamento de audiência para tentativa de

conciliação.

Ficam as partes notificadas da audiência por videoconferência para

tentativa de conciliação aprazada para o dia 17/09/2020 às 10h20,

quando as partes deverão acessar a sessão por meio do seguinte

link do Google Meet:

https://meet.google.com/xaa-cfip-hfd

A participação à sessão poderá ser feita por meio de computador,

tablet ou celular, desde que com acesso à internet banda larga e

dispondo de sistema de câmera, microfone e som, bem como

acesso ao Google Meet.

Deve ser fornecido nos autos endereço eletrônico (e-mail)e telefone

celular das partes e procuradores até 3 dias úteis antes da

audiência. Qualquer requerimento que impeça a realização da

referida audiência deve ser peticionado nos autos no mesmo prazo,

para que possa ser apreciado pelo juízo.

Esclarece-se, por oportuno, que a recomendação é manter o

isolamento social como medida de prevenção à doença COVID19,

para maior segurança das partes e advogados. Portanto, durante as

videoconferências, os participantes devem, preferencialmente,

permanecer em locais diversos.

Processo Nº ATOrd-0001325-51.2015.5.21.0009
AUTOR ANA PAULA NASCIMENTO

BARBOSA

ADVOGADO ADELIANE ESTRELA MARTINS
PIRES(OAB: 7818/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO JOSÉ ESTRELA MARTINS(OAB:
1360/RN)

ADVOGADO ADELE ESTRELA MARTINS(OAB:
5961/RN)

RÉU TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO ANA CLARISSA CARNEIRO DE
ALMEIDA MARTINS DE SOUZA(OAB:
37086/PE)

ADVOGADO ROBERTA AROUCHA REGIS(OAB:
40564/PE)

ADVOGADO MARCOS VINICIUS GOMES DOS
SANTOS(OAB: 29182/PE)

ADVOGADO CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA
CASTRO(OAB: 20283-A/RJ)

RÉU FACELL TELECOM SERVIÇOS DE
PLANOS DE TELEFONIA LTDA - ME

ADVOGADO Diego Henrique Lima Dantas Lira(OAB:
6615-D/RN)

ADVOGADO PAULO GETULIO AMARAL
MALTAURO DE CASTILHOS(OAB:
8760/RN)

RÉU FACELL TELECOM SERVICOS DE
PLANOS DE TELEFONIA LTDA - EPP

ADVOGADO Diego Henrique Lima Dantas Lira(OAB:
6615-D/RN)

ADVOGADO PAULO GETULIO AMARAL
MALTAURO DE CASTILHOS(OAB:
8760/RN)

RÉU RICHELLY ROCHA MARINHO DE
ARAUJO

RÉU VIRGINIA MARTINS DE ARAUJO

TERCEIRO
INTERESSADO

AUSTRAL SEGURADORA S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA PAULA NASCIMENTO BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 081a59b

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Recebo o Agravo interposto, considerando presentes os requisitos

de admissibilidade.

À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.

Ao final, subam os autos para processamento do apelo.

Processo Nº ATOrd-0001325-51.2015.5.21.0009
AUTOR ANA PAULA NASCIMENTO

BARBOSA
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ADVOGADO ADELIANE ESTRELA MARTINS
PIRES(OAB: 7818/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO JOSÉ ESTRELA MARTINS(OAB:
1360/RN)

ADVOGADO ADELE ESTRELA MARTINS(OAB:
5961/RN)

RÉU TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO ANA CLARISSA CARNEIRO DE
ALMEIDA MARTINS DE SOUZA(OAB:
37086/PE)

ADVOGADO ROBERTA AROUCHA REGIS(OAB:
40564/PE)

ADVOGADO MARCOS VINICIUS GOMES DOS
SANTOS(OAB: 29182/PE)

ADVOGADO CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA
CASTRO(OAB: 20283-A/RJ)

RÉU FACELL TELECOM SERVIÇOS DE
PLANOS DE TELEFONIA LTDA - ME

ADVOGADO Diego Henrique Lima Dantas Lira(OAB:
6615-D/RN)

ADVOGADO PAULO GETULIO AMARAL
MALTAURO DE CASTILHOS(OAB:
8760/RN)

RÉU FACELL TELECOM SERVICOS DE
PLANOS DE TELEFONIA LTDA - EPP

ADVOGADO Diego Henrique Lima Dantas Lira(OAB:
6615-D/RN)

ADVOGADO PAULO GETULIO AMARAL
MALTAURO DE CASTILHOS(OAB:
8760/RN)

RÉU RICHELLY ROCHA MARINHO DE
ARAUJO

RÉU VIRGINIA MARTINS DE ARAUJO

TERCEIRO
INTERESSADO

AUSTRAL SEGURADORA S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - FACELL TELECOM SERVICOS DE PLANOS DE TELEFONIA
LTDA - EPP

  - FACELL TELECOM SERVIÇOS DE PLANOS DE TELEFONIA
LTDA - ME

  - TIM CELULAR S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 081a59b

proferida nos autos.

Vistos, etc.

Recebo o Agravo interposto, considerando presentes os requisitos

de admissibilidade.

À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.

Ao final, subam os autos para processamento do apelo.

Processo Nº ATOrd-0000205-94.2020.5.21.0009
AUTOR SHEYLA MOTA DA SILVA

ADVOGADO EMANUELL CAVALCANTI DO
NASCIMENTO BARBOSA(OAB:
11641/RN)

RÉU CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL
DE HABITACAO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

ADVOGADO PALOMA DE MEDEIROS
DANTAS(OAB: 17845/RN)

ADVOGADO THAYSA RAYANE ALVES
MACEDO(OAB: 17627/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E
DESENVOLVIMENTO URBANO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 5b13b99

proferida nos autos.

Vistos, etc.

As partes tomaram ciência da Sentença em 12/08/2020, pelo DEJT,

tendo a Reclamada interposto recurso ordinário em 24/08/2020, no

prazo. Preparo regular.

Recebo o recurso, considerando presentes os pressupostos de

admissibilidade.

Ao recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões.

Decorrido o prazo, remeta-se à segunda instância, para

processamento.

Processo Nº ATOrd-0000127-03.2020.5.21.0009
AUTOR JOAO MARIA FELIX

ADVOGADO KATRH NASSARONN PEREIRA
ANDRADE OLIVEIRA(OAB:
16820/RN)

RÉU ABC FUTEBOL CLUBE

ADVOGADO AMANDA RAISSA CAMARA DA
COSTA JOTA(OAB: 15908/RN)

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

ADVOGADO GLEYDSON KLEBER LOPES DE
OLIVEIRA(OAB: 3686/RN)

PERITO BENVENUTO GONCALVES JUNIOR

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO MARIA FELIX

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2a05d27

proferido nos autos.

Vistos, etc.
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Ficam as partes notificadas acerca do laudo juntado pelo perito e

para, querendo, apresentar impugnação no prazo comum e

preclusivo de 5 dias.

No mais, aguarde-se o retorno das atividades presenciais.

Processo Nº ACC-0001107-86.2016.5.21.0009
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU ANTIBES GROUP INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP

ADVOGADO ELTON OLIMPIO DE MEDEIROS
MAIA(OAB: 5913/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTIBES GROUP INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ff6cb91

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Concluso para alteração do horário da audiência de conciliação, que

será agora no dia 06/10/2020 às 09:30, com o seguinte de acesso:

https://meet.google.com/oki-skfm-vdc

Processo Nº ConPag-0000279-22.2018.5.21.0009
CONSIGNANTE APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE

EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

CONSIGNATÁRIO DINARTE LOPES

ADVOGADO GRACILIANO DE SOUZA FREITAS
BARRETO(OAB: 6648/RN)

ADVOGADO HENRIQUE BATISTA DE ARAUJO
NETO(OAB: 11026/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DINARTE LOPES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2ca8d63

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Notifique-se a consignada para, querendo, apresentar manifestação

acerca do documento de Id. 474d9d8, no prazo de 5 dias.

Processo Nº ATOrd-0000491-72.2020.5.21.0009
AUTOR ANA MARIA CEZARIO CIRINO

ADVOGADO JOSE WALTERLER DOS SANTOS
SILVA(OAB: 2811/RN)

RÉU MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA MARIA CEZARIO CIRINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID f911ca8

proferida nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Os autos encontram-se conclusos para análise de pedido em tutela

de urgência. Contudo, em análise processual, verifica-se que houve

o cadastramento da opção “tutela de urgência” quando da autuação

processual, sem que houvesse o correspondente pedido no corpo

da exordial.

Assim, o presente despacho tem por intuito unicamente o

saneamento do feito e dar baixa na pendência da análise do chip no

PJe, erroneamente assinalada na instauração da lide.

Notifique-se a parte contrária para apresentar defesa, com as

cautelas de praxe.

LYGIA MARIA DE GODOY BATISTA CAVALCANTI

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

lclm

Processo Nº ConPag-0000279-22.2018.5.21.0009
CONSIGNANTE APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE

EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

CONSIGNATÁRIO DINARTE LOPES

ADVOGADO GRACILIANO DE SOUZA FREITAS
BARRETO(OAB: 6648/RN)

ADVOGADO HENRIQUE BATISTA DE ARAUJO
NETO(OAB: 11026/RN)

Intimado(s)/Citado(s):
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  - APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2ca8d63

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Notifique-se a consignada para, querendo, apresentar manifestação

acerca do documento de Id. 474d9d8, no prazo de 5 dias.

Processo Nº ATSum-0000993-45.2019.5.21.0009
AUTOR TALITA RAFAELA LOPES LIMA

ADVOGADO GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE
SOUZA(OAB: 8952/RN)

RÉU JUNIOR GILBERTO SOTTILI

ADVOGADO TULIO GOMES CASCARDO(OAB:
25454-D/PE)

RÉU PRIME SPORT FITNESS LTDA - ME

TERCEIRO
INTERESSADO

RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL
DE JUSTICA DO ESTADO

Intimado(s)/Citado(s):

  - TALITA RAFAELA LOPES LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e6aeafa

proferido nos autos.

DESPACHO PJe

Vistos, etc.

Tendo em vista que foi encaminhado o pedido de habilitação de

crédito, aguarde-se.

Após, confirmada a habilitação, arquive-se provisoriamente o

feito, notificando-se a exequente de que, em caso de finalização

do processo supramencionado, sem que tenha sido pago seu

crédito, poderá requerer, no prazo de 02 anos, o desarquivamento e

prosseguimento da presente execução, sob pena de aplicação da

prescrição intercorrente, nos termos do art. 11-A, da CLT.

Havendo transferência de numerário, libere-se a quem de direito,

observando o limite do crédito e recolhendo os tributos, se for o

caso.

Após confirmação de pagamento, voltem os autos conclusos para

extinção da execução.

bm

10ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATOrd-0000368-13.2016.5.21.0010
AUTOR LINDEMBERG JORGE DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU DAB DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

ADVOGADO SHIRLEY MEDEIROS DE SOUZA
BULHOES(OAB: 4103/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LINDEMBERG JORGE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 550eed2

proferido nos autos.

DESPACHO

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para,

querendo, impugnar os cálculos de liquidação, no prazo de 08 (oito)

dias (artigo 879, § 2º, da CLT), sob pena de preclusão.

Após, independente de manifestação, voltem os autos conclusos.

Processo Nº ATOrd-0000368-13.2016.5.21.0010
AUTOR LINDEMBERG JORGE DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU DAB DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

ADVOGADO SHIRLEY MEDEIROS DE SOUZA
BULHOES(OAB: 4103/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 550eed2

proferido nos autos.

DESPACHO
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Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para,

querendo, impugnar os cálculos de liquidação, no prazo de 08 (oito)

dias (artigo 879, § 2º, da CLT), sob pena de preclusão.

Após, independente de manifestação, voltem os autos conclusos.

Processo Nº ATSum-0000920-70.2019.5.21.0010
AUTOR JOSE JUNIOR DE ARAUJO

ADVOGADO RENATO AZEVEDO DE
MIRANDA(OAB: 11399/RN)

ADVOGADO VICTOR RODRIGUES
FERNANDES(OAB: 8902/RN)

ADVOGADO GREGORY GENTILI(OAB: 12210/RN)

RÉU SOSERVI-SOCIEDADE DE
SERVICOS GERAIS LTDA

ADVOGADO EDUARDO JORGE AMORIM DO
SOUTO(OAB: 34528/PE)

ADVOGADO SILVIO EMANUEL VICTOR DA
SILVA(OAB: 9952-D/PE)

RÉU CONDOMINIO SHOPPING CENTER
MIDWAY MALL

ADVOGADO VERUSHKA CUSTODIO MATIAS DE
ARAUJO(OAB: 2190/RN)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONDOMINIO SHOPPING CENTER MIDWAY MALL

  - SOSERVI-SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e16b3b6

proferido nos autos.

DESPACHO

Em virtude da juntada do laudo pericial nesta data, fica concedido

prazo comum preclusivo de 10 dias, para as partes, querendo,

apresentarem manifestação sobre a referida prova.

Em razão do acima exposto, determino o reaprazamento da

audiência de instrução, ficando a mesma designada para o dia

28/09/2020 - 09h30, a se realizar na modalidade telepresencial, na

plataforma Google Meet, com acesso por intermédio do link:

https://meet.google.com/nzs-vqnm-gqm.

Comparecimento das partes nos termos da Súmula 74 do TST.

Cientes as partes, por meio de seus respectivos advogados,

mediante publicação do presente no DEJT.

Processo Nº ATSum-0000182-48.2020.5.21.0010
AUTOR STEPHANNY SAMARA GOMES

PIMENTEL

ADVOGADO PAULO EDUARDO BENJAMIM
VIANA(OAB: 30291/CE)

RÉU PRIME FOTOS E SERVICOS EIRELI

ADVOGADO JOSEPH ARAUJO DA SILVA
FILHO(OAB: 7715/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PRIME FOTOS E SERVICOS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cbdadc3

proferido nos autos.

DESPACHO

  Dê-se ciência ao Reclamado do petitórioem ID. f0f6258, no

prazo de cinco dias.

 Após, conclusos

  Natal-RN, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000920-70.2019.5.21.0010
AUTOR JOSE JUNIOR DE ARAUJO

ADVOGADO RENATO AZEVEDO DE
MIRANDA(OAB: 11399/RN)

ADVOGADO VICTOR RODRIGUES
FERNANDES(OAB: 8902/RN)

ADVOGADO GREGORY GENTILI(OAB: 12210/RN)

RÉU SOSERVI-SOCIEDADE DE
SERVICOS GERAIS LTDA

ADVOGADO EDUARDO JORGE AMORIM DO
SOUTO(OAB: 34528/PE)

ADVOGADO SILVIO EMANUEL VICTOR DA
SILVA(OAB: 9952-D/PE)

RÉU CONDOMINIO SHOPPING CENTER
MIDWAY MALL

ADVOGADO VERUSHKA CUSTODIO MATIAS DE
ARAUJO(OAB: 2190/RN)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE JUNIOR DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e16b3b6

proferido nos autos.

DESPACHO

Em virtude da juntada do laudo pericial nesta data, fica concedido

prazo comum preclusivo de 10 dias, para as partes, querendo,

apresentarem manifestação sobre a referida prova.

Em razão do acima exposto, determino o reaprazamento da
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audiência de instrução, ficando a mesma designada para o dia

28/09/2020 - 09h30, a se realizar na modalidade telepresencial, na

plataforma Google Meet, com acesso por intermédio do link:

https://meet.google.com/nzs-vqnm-gqm.

Comparecimento das partes nos termos da Súmula 74 do TST.

Cientes as partes, por meio de seus respectivos advogados,

mediante publicação do presente no DEJT.

Processo Nº ATOrd-0000764-24.2015.5.21.0010
AUTOR RAFAEL ANGELO OLIVEIRA DA

SILVA

ADVOGADO LUANDA FLORA BEZERRA DE
ALZEVEDO ALMEIDA(OAB:
10909/RN)

RÉU FERNANDA T J TEIXEIRA - ME

RÉU GB NATAL PETROPOLIS
EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO MARIA LUIZA MONTEIRO(OAB:
33288/PE)

ADVOGADO GLAUBER GIL COELHO DE
OLIVEIRA(OAB: 26230-D/PE)

RÉU FERNANDA THAYNA LIMA TEIXEIRA
DA SILVA

RÉU FAIF'S MARICULTURA LTDA

ADVOGADO CESAR AUGUSTO MEDEIROS
FERNANDES DE MACEDO(OAB:
9595/RN)

RÉU COTTON NORTE INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO RODRIGO CÉSAR LIRA DE
CARVALHO(OAB: 5339/RN)

ADVOGADO VICENTE BRUNO DE OLIVEIRA
MONTEIRO(OAB: 7994/RN)

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COTTON NORTE INDUSTRIAL LTDA

  - FAIF'S MARICULTURA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID fb37d7f

proferida nos autos.

DESPACHO

1. Analisando os autos, observo a existência de crédito à disposição

deste Juízo, na conta judicial 2230.042.04974968-6, Caixa

Econômica, depositado no dia 17/08/2020, no valor de R$

850,80,relacionado no SIF ao nome de Luanda Flora Bezerra de

Alzevedo Almeida. 

2. Tendo em vista a ausência de registro nos autos, fica intimada a

Dra. Luanda Flora Bezerra de Alzevedo Almeida para esclarecer, no

prazo de 05 dias, acerca do referido valor. 

3. Diante das tentativas frustradas de constrição em relação à

executada principal e sua proprietária, constando, inclusive, o

recebimento de auxílio emergencial por esta ultima, determino o

redirecionamento da execução para as demais reclamadas,

COTTON NORTE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 05.933.626/0001-74,

e FAIF'S MARICULTURA LTDA, CNPJ 08.262.766/0001-56,

responsáveis subsidiárias.

4. Ficam intimadas as executadas, por meio de seus advogados,

mediante publicação desta no DEJT, para, no prazo de 15 dias,

pagar a dívida, cujo valor consta na planilha ID. b9d8351, sob pena

de execução.

5. Após, voltem os autos conclusos.

Processo Nº ATOrd-0000764-24.2015.5.21.0010
AUTOR RAFAEL ANGELO OLIVEIRA DA

SILVA

ADVOGADO LUANDA FLORA BEZERRA DE
ALZEVEDO ALMEIDA(OAB:
10909/RN)

RÉU FERNANDA T J TEIXEIRA - ME

RÉU GB NATAL PETROPOLIS
EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO MARIA LUIZA MONTEIRO(OAB:
33288/PE)

ADVOGADO GLAUBER GIL COELHO DE
OLIVEIRA(OAB: 26230-D/PE)

RÉU FERNANDA THAYNA LIMA TEIXEIRA
DA SILVA

RÉU FAIF'S MARICULTURA LTDA

ADVOGADO CESAR AUGUSTO MEDEIROS
FERNANDES DE MACEDO(OAB:
9595/RN)

RÉU COTTON NORTE INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO RODRIGO CÉSAR LIRA DE
CARVALHO(OAB: 5339/RN)

ADVOGADO VICENTE BRUNO DE OLIVEIRA
MONTEIRO(OAB: 7994/RN)

ADVOGADO LENNIO MAIA MATTOZO(OAB:
4025/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAFAEL ANGELO OLIVEIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID fb37d7f

proferida nos autos.

DESPACHO

1. Analisando os autos, observo a existência de crédito à disposição

deste Juízo, na conta judicial 2230.042.04974968-6, Caixa

Econômica, depositado no dia 17/08/2020, no valor de R$

850,80,relacionado no SIF ao nome de Luanda Flora Bezerra de
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Alzevedo Almeida. 

2. Tendo em vista a ausência de registro nos autos, fica intimada a

Dra. Luanda Flora Bezerra de Alzevedo Almeida para esclarecer, no

prazo de 05 dias, acerca do referido valor. 

3. Diante das tentativas frustradas de constrição em relação à

executada principal e sua proprietária, constando, inclusive, o

recebimento de auxílio emergencial por esta ultima, determino o

redirecionamento da execução para as demais reclamadas,

COTTON NORTE INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 05.933.626/0001-74,

e FAIF'S MARICULTURA LTDA, CNPJ 08.262.766/0001-56,

responsáveis subsidiárias.

4. Ficam intimadas as executadas, por meio de seus advogados,

mediante publicação desta no DEJT, para, no prazo de 15 dias,

pagar a dívida, cujo valor consta na planilha ID. b9d8351, sob pena

de execução.

5. Após, voltem os autos conclusos.

Processo Nº ATOrd-0000694-07.2015.5.21.0010
AUTOR ROSINALDO CLAUDINO DE ARAUJO

ADVOGADO Adalberto Adriano da Silva(OAB:
9205/RN)

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

RÉU LOJAS INSINUANTE S.A.

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

ADVOGADO JOAO SOUZA DA SILVA
JUNIOR(OAB: 16044/PB)

ADVOGADO DEBORA RENATA LINS
CATTONI(OAB: 5169/RN)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

RÉU PEDRO DANIEL MAGALHAES

RÉU RICARDO RODRIGUES NUNES

RÉU LUIZ AFONSO WAN DALL JUNIOR

RÉU PEDRO HENRIQUE TORRES
BIANCHI

Intimado(s)/Citado(s):

  - LOJAS INSINUANTE S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c52643b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Suspendam-se momentaneamente as ordens de constrições contra

a demandada.

intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, mediante

publicação do presente no DEJT, para, no prazo de 5 (cinco) dias,

manifestar-se sobre o teor do petitório em ID. 63e2d5c.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000694-07.2015.5.21.0010
AUTOR ROSINALDO CLAUDINO DE ARAUJO

ADVOGADO Adalberto Adriano da Silva(OAB:
9205/RN)

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

RÉU LOJAS INSINUANTE S.A.

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

ADVOGADO JOAO SOUZA DA SILVA
JUNIOR(OAB: 16044/PB)

ADVOGADO DEBORA RENATA LINS
CATTONI(OAB: 5169/RN)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

RÉU PEDRO DANIEL MAGALHAES

RÉU RICARDO RODRIGUES NUNES

RÉU LUIZ AFONSO WAN DALL JUNIOR

RÉU PEDRO HENRIQUE TORRES
BIANCHI

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROSINALDO CLAUDINO DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c52643b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Suspendam-se momentaneamente as ordens de constrições contra

a demandada.

intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, mediante

publicação do presente no DEJT, para, no prazo de 5 (cinco) dias,

manifestar-se sobre o teor do petitório em ID. 63e2d5c.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000090-70.2020.5.21.0010
AUTOR MANOEL VIANA DE OLIVEIRA
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ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU A & B CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO HYSAAC MANUEL SPENCER
SOBREIRA BATISTA(OAB: 4440/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A & B CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d3e63c0

proferido nos autos.

DESPACHO

Por meio da petição de ID 53adee3, a reclamada postula o

cancelamento da audiência telepresencial, aprazada para

09/09/2020,  tendo em v is ta que não será possível  o

comparecimento de suas testemunhas. Requer ainda que a

audiência seja realizada na forma presencial.

O Ato TRT21-GP Nº 54/2020, editado em razão da pandemia da

Covid-19, determinou a suspensão dos atos presenciais na Justiça

do Trabalho, com a adoção dos meios virtuais e telepresenciais

para a realização de audiências pelas Varas do Trabalho (art. 5º).

No referido normativo consta que, caso não possa ser realizada por

meio eletrônico ou virtual, por impossibilidade técnica ou prática a

ser apontada por quaisquer dos envolvidos no ato, a parte deverá

justificar nos autos até três dias úteis antes da data aprazada, a

qual será objeto de análise pelo magistrado, que poderá determinar

sua suspensão até que seja possível realizá-la de forma presencial.

Nesse sentido, face a reclamada não apresentar nenhuma

comprovação das alegações contidas na petição acima referida,

assim como a extemporaneidade da mesma (protocolada às 20h03

de 08/09/2020), INDEFIRO o pedido de cancelamento da audiência

telepresencial aprazada para esta data.

Partes cientes, por intermédio de seus advogados.

Processo Nº ATSum-0000090-70.2020.5.21.0010
AUTOR MANOEL VIANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU A & B CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA

ADVOGADO HYSAAC MANUEL SPENCER
SOBREIRA BATISTA(OAB: 4440/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL VIANA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d3e63c0

proferido nos autos.

DESPACHO

Por meio da petição de ID 53adee3, a reclamada postula o

cancelamento da audiência telepresencial, aprazada para

09/09/2020,  tendo em v is ta que não será possível  o

comparecimento de suas testemunhas. Requer ainda que a

audiência seja realizada na forma presencial.

O Ato TRT21-GP Nº 54/2020, editado em razão da pandemia da

Covid-19, determinou a suspensão dos atos presenciais na Justiça

do Trabalho, com a adoção dos meios virtuais e telepresenciais

para a realização de audiências pelas Varas do Trabalho (art. 5º).

No referido normativo consta que, caso não possa ser realizada por

meio eletrônico ou virtual, por impossibilidade técnica ou prática a

ser apontada por quaisquer dos envolvidos no ato, a parte deverá

justificar nos autos até três dias úteis antes da data aprazada, a

qual será objeto de análise pelo magistrado, que poderá determinar

sua suspensão até que seja possível realizá-la de forma presencial.

Nesse sentido, face a reclamada não apresentar nenhuma

comprovação das alegações contidas na petição acima referida,

assim como a extemporaneidade da mesma (protocolada às 20h03

de 08/09/2020), INDEFIRO o pedido de cancelamento da audiência

telepresencial aprazada para esta data.

Partes cientes, por intermédio de seus advogados.

Processo Nº AlvJud-0000380-85.2020.5.21.0010
REQUERENTE LENILSON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO GIOVANNI VERZA(OAB: 9828/SC)

INTERESSADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - LENILSON PEREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9577d9c

proferido nos autos.

Tendo sido os autos conclusos para julgamento sem manifestação
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da parte ré, converto o feito em diligência e determino a intimação

da reclamada para, no prazo de 05 dias, contestar a ação, sob

pena de presunção de veracidade das informações contidas na

exordial.

Após, intime-se o autor para apresentar réplica, no prazo de 05

dias.

Julgamento aprazado para o dia 02/10/2020.

Natal-RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000278-63.2020.5.21.0010
AUTOR HILTA JACINTO SILVA DE

MEDEIROS

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1aa995c

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Não tendo havido pleito de produção de outras provas nem de

realização de audiência de instrução, presencial ou virtual, até

mesmo por se tratar de matéria cuja prova é eminentemente

documental, bem assim a necessidade otimizar as pautas de

audiências telepresenciais, ante às restrições impostas pela

pandemia de coronavírus (Covid-19), estando o processo

devidamente instruído, determino, com fulcro no art. 4º do ATO

TRT21-GP 54/2020, a conclusão do autos para julgamento do

mérito, preservada a possibilidade de as partes requererem a

qualquer tempo, em conjunto ou separadamente, a realização de

audiência conciliatória(art. 850 da CLT).

2. Julgamento aprazado para o dia 25/09/2020.

3. Ciência às partes, mediante publicação do presente no DEJT,

nos termos da Súmula 197, do TST.

Processo Nº ATSum-0000278-63.2020.5.21.0010
AUTOR HILTA JACINTO SILVA DE

MEDEIROS

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HILTA JACINTO SILVA DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1aa995c

proferido nos autos.

DESPACHO

1. Não tendo havido pleito de produção de outras provas nem de

realização de audiência de instrução, presencial ou virtual, até

mesmo por se tratar de matéria cuja prova é eminentemente

documental, bem assim a necessidade otimizar as pautas de

audiências telepresenciais, ante às restrições impostas pela

pandemia de coronavírus (Covid-19), estando o processo

devidamente instruído, determino, com fulcro no art. 4º do ATO

TRT21-GP 54/2020, a conclusão do autos para julgamento do

mérito, preservada a possibilidade de as partes requererem a

qualquer tempo, em conjunto ou separadamente, a realização de

audiência conciliatória(art. 850 da CLT).

2. Julgamento aprazado para o dia 25/09/2020.

3. Ciência às partes, mediante publicação do presente no DEJT,

nos termos da Súmula 197, do TST.

Processo Nº ATOrd-0002700-89.2012.5.21.0010
AUTOR BRUNO AUGUSTO MESQUITA DA

SILVA

ADVOGADO JOSE MAJULI BEZERRA FILHO(OAB:
7540/RN)

ADVOGADO TALISIA RYANA PINHEIRO
BEZERRA(OAB: 9014/RN)

ADVOGADO CALLIANDRO MAGNO PINHEIRO
BEZERRA(OAB: 5490/RN)

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica a parte reclamada intimada da remessa de alvará judicial para

a Caixa Econômica Federal em seu benefício, autorizada a

transferência do valor liberado para a conta bancária indicada.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HELIO DOURADO LUSTOSA JUNIOR

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000062-74.2018.5.21.0042
AUTOR ANA JULIA BARCESSAT GABBAY

ADVOGADO ALBERT BARCESSAT GABBAY(OAB:
13941/RN)

ADVOGADO SAMUEL MAX GABBAY(OAB:
8525/RN)

RÉU BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO ELIZABETH AGRA DUARTE DE
LIMA(OAB: 7919-B/RN)

ADVOGADO ITAMAR NOGUEIRA DE
MORAIS(OAB: 2080/RN)

ADVOGADO WALTER HIPERIDES SANTOS DE
LIMA(OAB: 3484/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA JULIA BARCESSAT GABBAY

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica o advogado da parte reclamante intimado da expedição de

alvará eletrônico para o Banco do Brasil em seu benefício,

autorizada a transferência do valor liberado para a conta bancária

indicada.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HELIO DOURADO LUSTOSA JUNIOR

Servidor

Processo Nº ATSum-0000232-74.2020.5.21.0010
AUTOR FRANCISCA ANTONIA

EVANGELISTA

ADVOGADO ALINE NICOLLE BASILIO
STROBEL(OAB: 9165/RN)

RÉU JOSE ALFREDO RODRIGUES
REBOUCAS

ADVOGADO SUENIA DANTAS DE GOES
AVELINO(OAB: 8880/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE ALFREDO RODRIGUES REBOUCAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 10e7a95

proferida nos autos.

SENTENÇA

1. Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 852-I da CLT, haja

vista tratar-se de causa sujeita ao procedimento sumaríssimo.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. DA JUSTIÇA GRATUITA

Deferem-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art.

790, § 3º, CLT, considerando que a Reclamante afirma recebimento

de salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios

do Regime Geral da Previdência Social (ou seja, R$ 2.440,42).

2.2. DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DA

AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA

A parte reclamante não compareceu à audiência inaugural (ID.

488f115).

Ocorre que a ausência injustificada da parte autora à audiência

inaugural atrai a incidência da penalidade constante no caputdo art.

844, da CLT, "verbis":

Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência

importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento

do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria

de fato.

(…)

§ 2o Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado

ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta

Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se

comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por

motivo legalmente justificável.  (Incluído pela Lei nº

13.467, de 2017)

§ 3o O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição

para a propositura de nova demanda.(Incluído pela Lei nº 13.467,

de 2017)

O reclamante, por meio da petição de ID. 5a5e7c8, alega que não

estava apta a comparecer na audiência aprazada para o dia

31/08/2020, acostando, no dia 04/09/2020, atestado médico visando

demonstrar a necessidade do reaprazamento da assentada.

Contudo, razão não lhe assiste.
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A ausência injustificada da parte autora à audiência inaugural em

que deveria comparecer importa em arquivamento da reclamação,

podendo tal penalidade deixar de ser aplicada mediante a

apresentação de atestado médico que contenha expressamente a

impossibilidade de locomoção do trabalhador no dia da audiência

(inteligência da Súmula 122 do c. TST).

No caso dos autos, o atestado de ID. 5a5e7c8 somente indica a

impossibilidade de trabalhar, nada mencionando acerca de

inviabilidade de deambulação do empregado.

Ademais, tratando-se de audiência telepresencial, não haveria

necessidade sequer de deslocamento do autor à sede do Tribunal,

podendo ter participado da assentada virtual de sua própria

residência ou de outro local de convalescência. A depender do

local.

Desta forma, em razão da indispensabilidade da presença da parte

autora na audiência inaugural, rejeita-se a postulação de

aprazamento de nova audiência inaugural.

Em tal contexto, impõe-se a solução terminativa do feito, isto é, sem

resolução do mérito.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, com amparo no art. 844, caput, da CLT c/c o art.

485, IV, do Código de Processo Civil, extingue-se, sem resolução

de mérito, a reclamação trabalhista ajuizada por FRANCISCA

ANTONIA EVANGELISTA  em face de JOSE ALFREDO

RODRIGUES REBOUCAS .

Custas pela parte reclamante, no importe de 2% sobre o valor da

causa, dispensadas, ante a gratuidade processual deferida.

Notifique-se a parte autora por seu patrono.

Decorrido o prazo, inerte, remeta-se ao arquivo em definitivo.

Processo Nº ATSum-0000232-74.2020.5.21.0010
AUTOR FRANCISCA ANTONIA

EVANGELISTA

ADVOGADO ALINE NICOLLE BASILIO
STROBEL(OAB: 9165/RN)

RÉU JOSE ALFREDO RODRIGUES
REBOUCAS

ADVOGADO SUENIA DANTAS DE GOES
AVELINO(OAB: 8880/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCA ANTONIA EVANGELISTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 10e7a95

proferida nos autos.

SENTENÇA

1. Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 852-I da CLT, haja

vista tratar-se de causa sujeita ao procedimento sumaríssimo.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. DA JUSTIÇA GRATUITA

Deferem-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art.

790, § 3º, CLT, considerando que a Reclamante afirma recebimento

de salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios

do Regime Geral da Previdência Social (ou seja, R$ 2.440,42).

2.2. DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DA

AUSÊNCIA DO RECLAMANTE À AUDIÊNCIA

A parte reclamante não compareceu à audiência inaugural (ID.

488f115).

Ocorre que a ausência injustificada da parte autora à audiência

inaugural atrai a incidência da penalidade constante no caputdo art.

844, da CLT, "verbis":

Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência

importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento

do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria

de fato.

(…)

§ 2o Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado

ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta

Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se

comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por

motivo legalmente justificável.  (Incluído pela Lei nº

13.467, de 2017)

§ 3o O pagamento das custas a que se refere o § 2o é condição

para a propositura de nova demanda.(Incluído pela Lei nº 13.467,

de 2017)

O reclamante, por meio da petição de ID. 5a5e7c8, alega que não

estava apta a comparecer na audiência aprazada para o dia

31/08/2020, acostando, no dia 04/09/2020, atestado médico visando

demonstrar a necessidade do reaprazamento da assentada.

Contudo, razão não lhe assiste.

A ausência injustificada da parte autora à audiência inaugural em

que deveria comparecer importa em arquivamento da reclamação,

podendo tal penalidade deixar de ser aplicada mediante a

apresentação de atestado médico que contenha expressamente a

impossibilidade de locomoção do trabalhador no dia da audiência

(inteligência da Súmula 122 do c. TST).

No caso dos autos, o atestado de ID. 5a5e7c8 somente indica a
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impossibilidade de trabalhar, nada mencionando acerca de

inviabilidade de deambulação do empregado.

Ademais, tratando-se de audiência telepresencial, não haveria

necessidade sequer de deslocamento do autor à sede do Tribunal,

podendo ter participado da assentada virtual de sua própria

residência ou de outro local de convalescência. A depender do

local.

Desta forma, em razão da indispensabilidade da presença da parte

autora na audiência inaugural, rejeita-se a postulação de

aprazamento de nova audiência inaugural.

Em tal contexto, impõe-se a solução terminativa do feito, isto é, sem

resolução do mérito.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, com amparo no art. 844, caput, da CLT c/c o art.

485, IV, do Código de Processo Civil, extingue-se, sem resolução

de mérito, a reclamação trabalhista ajuizada por FRANCISCA

ANTONIA EVANGELISTA  em face de JOSE ALFREDO

RODRIGUES REBOUCAS .

Custas pela parte reclamante, no importe de 2% sobre o valor da

causa, dispensadas, ante a gratuidade processual deferida.

Notifique-se a parte autora por seu patrono.

Decorrido o prazo, inerte, remeta-se ao arquivo em definitivo.

Processo Nº ATOrd-0000881-49.2014.5.21.0010
AUTOR RONALDO RODRIGUES LOPES

ADVOGADO MARCYO KEVENY DE LIMA
FREITAS(OAB: 11319/RN)

ADVOGADO TALITA SEIXAS DE OLIVEIRA(OAB:
11273/RN)

ADVOGADO VANESKA RIBEIRO PESSOA(OAB:
11247/RN)

RÉU COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO BRUNO NOVAES BEZERRA
CAVALCANTI(OAB: 19353/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RONALDO RODRIGUES LOPES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Ficam a parte reclamante e o seu advogado intimados para

apresentarem os dados de suas contas bancárias para fins de

expedição de alvará eletrônico em seu benefício.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HELIO DOURADO LUSTOSA JUNIOR

Servidor

Processo Nº ATOrd-0073600-97.2012.5.21.0010
AUTOR IZABELLE WAYLAND TORRES

VIEIRA

ADVOGADO OSORIO DA COSTA BARBOSA
JUNIOR(OAB: 9904/RN)

RÉU TARGA TRANSPORTES JP LTDA

RÉU TARGA TRANSPORTES RECIFE
LTDA

RÉU TARGA TRANSPORTES LTDA

RÉU TARGA TRANSPORTES LTDA - EPP

RÉU ALUIZIO DE MELO TEIXEIRA JUNIOR

ADVOGADO GILBERTO FERREIRA RIBEIRO
JUNIOR(OAB: 101907/MG)

RÉU FABIO JUNIO DA SILVA OLIVEIRA

RÉU PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - IZABELLE WAYLAND TORRES VIEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Ficam a parte reclamante e o seu advogado intimados da expedição

de alvará eletrônico para o Banco do Brasil em seu benefício,

autorizada a transferência dos valores liberados para as contas

bancárias indicadas.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HELIO DOURADO LUSTOSA JUNIOR

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000280-38.2017.5.21.0010
AUTOR ROBERT WILSON DE MEDEIROS

PEREIRA

ADVOGADO WALDIR LAURENTINO(OAB:
5058/RN)

RÉU LP EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO
LTDA

ADVOGADO FELIPE GURGEL DE ARAUJO(OAB:
11471/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LP EMPREENDIMENTOS CONSTRUCAO E MANUTENCAO
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2de101d

proferido nos autos.

DESPACHO

Com fulcro no art. 855-B, CLT, inserido pela Lei n. 13.467/17, as

partes pretendem a homologação de acordo extrajudicial.

Uma vez preenchidos os requisitos legais para análise do acordo -

petição conjunta (art. 855-B, CLT) e representação por advogados

distintos (art. 855-B, §1o, CLT) homologo o acordo em ID. bde2921

com as seguintes observações/adaptações:

1) O presente acordo, portanto, exime a parte reclamante do dever

de pagamento de verba de honorários advocatícios contratuais,

além do valor já discriminado.

2. Os valores do reclamante e seu causídico deverão ser

depositados nas contas bancárias indicadas no termo do acordo.

Em caso de dificuldades para efetuar o pagamento diretamente

na(s) conta(s) informada(s), a parte reclamada deverá proceder o(s)

pagamento(s) através de depósito judicial, nas datas ajustadas no

presente termo de conciliação, informando previamente o fato ao

juízo nos autos. Recaindo em dia sem expediente forense, o

vencimento da parcela fica automaticamente prorrogado para o dia

útil seguinte.

3. Custas a serem pagas pela reclamada, no prazo de 120 (cento e

vinte) dias após o pagamento da última/única parcela do acordo,

recolhidas na GRU Judicial, no valor de R$ 2.105,69.

4. É de responsabilidade da empresa o recolhimento das parcelas

devidas à Previdência Social - inteligência do § 5º do art. 33 da Lei

8212/91, c/c art. 43 da Lei 8620/93 e art. 1º, § 2º do Provimento

TRT 04/99 - devendo providenciar e comprová-lo mediante guia

(GRPS), no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o pagamento

da última/única parcela do acordo, no valor de R$ 28.257,47, tudo

conforme planilha nos autos.

5. O autor e seu advogado ficam desde já cientes de que, deixando

de informar possível inadimplência, no prazo de 10 dias de seu

vencimento, será gerada presunção relativa de quitação, admitindo-

se, todavia, sua desconstituição por todos os meios probatórios

admitidos em direito. Tal atividade probatória terá como marco final

o prazo de 06 (seis) meses a contar do vencimento da última

prestação do presente acordo.

6. O adimplemento das obrigações pressupõe a observância do

tempo e modo devidos, de forma que eventual pagamento a menor

ou em atraso, de qualquer das prestações, implicará no vencimento

antecipado de todas as subsequentes, configurando-se o

descumprimento deste termo de conciliação.

7. Multa de 100% em caso de inobservância do acordo, incidente

sobre o valor inadimplido, contemplando inclusive as parcelas do

reclamante impagas, vencidas e vincendas, conforme os termos do

art. 891 da CLT, salvo renúncia expressa pelo trabalhador.

8. As partes ficam cientes do Provimento 003/98 do Egrégio TRT da

21ª Região;

9. Imposto de Renda na forma da lei.

10. Por força do presente acordo o Reclamante dá total quitação ao

objeto da presente demanda, inclusive em relação à verba de

FGTS.

Intimem-se.

Aguarde-se o cumprimento do acordo.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000280-38.2017.5.21.0010
AUTOR ROBERT WILSON DE MEDEIROS

PEREIRA

ADVOGADO WALDIR LAURENTINO(OAB:
5058/RN)

RÉU LP EMPREENDIMENTOS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO
LTDA

ADVOGADO FELIPE GURGEL DE ARAUJO(OAB:
11471/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBERT WILSON DE MEDEIROS PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2de101d

proferido nos autos.

DESPACHO

Com fulcro no art. 855-B, CLT, inserido pela Lei n. 13.467/17, as

partes pretendem a homologação de acordo extrajudicial.

Uma vez preenchidos os requisitos legais para análise do acordo -

petição conjunta (art. 855-B, CLT) e representação por advogados

distintos (art. 855-B, §1o, CLT) homologo o acordo em ID. bde2921

com as seguintes observações/adaptações:

1) O presente acordo, portanto, exime a parte reclamante do dever

de pagamento de verba de honorários advocatícios contratuais,

além do valor já discriminado.

2. Os valores do reclamante e seu causídico deverão ser

depositados nas contas bancárias indicadas no termo do acordo.

Em caso de dificuldades para efetuar o pagamento diretamente

na(s) conta(s) informada(s), a parte reclamada deverá proceder o(s)

pagamento(s) através de depósito judicial, nas datas ajustadas no
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presente termo de conciliação, informando previamente o fato ao

juízo nos autos. Recaindo em dia sem expediente forense, o

vencimento da parcela fica automaticamente prorrogado para o dia

útil seguinte.

3. Custas a serem pagas pela reclamada, no prazo de 120 (cento e

vinte) dias após o pagamento da última/única parcela do acordo,

recolhidas na GRU Judicial, no valor de R$ 2.105,69.

4. É de responsabilidade da empresa o recolhimento das parcelas

devidas à Previdência Social - inteligência do § 5º do art. 33 da Lei

8212/91, c/c art. 43 da Lei 8620/93 e art. 1º, § 2º do Provimento

TRT 04/99 - devendo providenciar e comprová-lo mediante guia

(GRPS), no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o pagamento

da última/única parcela do acordo, no valor de R$ 28.257,47, tudo

conforme planilha nos autos.

5. O autor e seu advogado ficam desde já cientes de que, deixando

de informar possível inadimplência, no prazo de 10 dias de seu

vencimento, será gerada presunção relativa de quitação, admitindo-

se, todavia, sua desconstituição por todos os meios probatórios

admitidos em direito. Tal atividade probatória terá como marco final

o prazo de 06 (seis) meses a contar do vencimento da última

prestação do presente acordo.

6. O adimplemento das obrigações pressupõe a observância do

tempo e modo devidos, de forma que eventual pagamento a menor

ou em atraso, de qualquer das prestações, implicará no vencimento

antecipado de todas as subsequentes, configurando-se o

descumprimento deste termo de conciliação.

7. Multa de 100% em caso de inobservância do acordo, incidente

sobre o valor inadimplido, contemplando inclusive as parcelas do

reclamante impagas, vencidas e vincendas, conforme os termos do

art. 891 da CLT, salvo renúncia expressa pelo trabalhador.

8. As partes ficam cientes do Provimento 003/98 do Egrégio TRT da

21ª Região;

9. Imposto de Renda na forma da lei.

10. Por força do presente acordo o Reclamante dá total quitação ao

objeto da presente demanda, inclusive em relação à verba de

FGTS.

Intimem-se.

Aguarde-se o cumprimento do acordo.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000394-69.2020.5.21.0010
AUTOR JANIARA LUIZ DA SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU F RONALDO DA CUNHA - ME

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JANIARA LUIZ DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2b4482d

proferida nos autos.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO (Dispensado - art. 852-I, caput, parte final, da

CLT).

II - FUNDAMENTAÇÃO.

A parte autora, apesar de regularmente notificada para comparecer

a audiência inaugural, não se fez presente conforme ata de ID

f8a6f77, nem tampouco apresentou justificativa, ficando sujeita à

penalidade de arquivamento, de acordo com o teor do art. 844 da

CLT.

Em tal contexto, impõe-se a solução terminativa do feito, isto é, sem

resolução do mérito.

Da gratuidade processual.

Deferem-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art.

790, § 3º, CLT, considerando que o Reclamante afirma recebimento

de salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios

do Regime Geral da Previdência Social.

III - CONCLUSÃO.

Ante o exposto, com amparo no art. 844, da Consolidação das Leis

do Trabalho, c/c o art. 485, IV, do Código de Processo Civil,

ARQUIVA-SE e EXTINGUE-SE, sem resolução de mérito, o

processo em que tramita a reclamação trabalhista ajuizada por

JANIARA LUIZ DA SILVA em face de F RONALDO DA CUNHA -

ME.

Custas pela parte reclamante, no importe de 2% sobre o valor da

causa, dispensadas de recolhimento, ante a gratuidade processual

deferida.

Notifiquem-se as partes por seus advogados.

Decorrido o prazo, inertes, remeta-se ao arquivo em definitivo.

Processo Nº ATSum-0000394-69.2020.5.21.0010
AUTOR JANIARA LUIZ DA SILVA

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU F RONALDO DA CUNHA - ME

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - F RONALDO DA CUNHA - ME

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 388
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2b4482d

proferida nos autos.

SENTENÇA

I - RELATÓRIO (Dispensado - art. 852-I, caput, parte final, da

CLT).

II - FUNDAMENTAÇÃO.

A parte autora, apesar de regularmente notificada para comparecer

a audiência inaugural, não se fez presente conforme ata de ID

f8a6f77, nem tampouco apresentou justificativa, ficando sujeita à

penalidade de arquivamento, de acordo com o teor do art. 844 da

CLT.

Em tal contexto, impõe-se a solução terminativa do feito, isto é, sem

resolução do mérito.

Da gratuidade processual.

Deferem-se os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art.

790, § 3º, CLT, considerando que o Reclamante afirma recebimento

de salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios

do Regime Geral da Previdência Social.

III - CONCLUSÃO.

Ante o exposto, com amparo no art. 844, da Consolidação das Leis

do Trabalho, c/c o art. 485, IV, do Código de Processo Civil,

ARQUIVA-SE e EXTINGUE-SE, sem resolução de mérito, o

processo em que tramita a reclamação trabalhista ajuizada por

JANIARA LUIZ DA SILVA em face de F RONALDO DA CUNHA -

ME.

Custas pela parte reclamante, no importe de 2% sobre o valor da

causa, dispensadas de recolhimento, ante a gratuidade processual

deferida.

Notifiquem-se as partes por seus advogados.

Decorrido o prazo, inertes, remeta-se ao arquivo em definitivo.

Processo Nº ATSum-0121100-28.2013.5.21.0010
AUTOR VERONICA MACEDO PINTO

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

RÉU LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

ADVOGADO JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA
FAGUNDES(OAB: 154384/SP)

ADVOGADO RONALDO RAYES(OAB: 114521/SP)

ADVOGADO MARCIA MIDORI MIYASHITA(OAB:
212617/SP)

RÉU BR GRUPO MERCHANDISING LTDA
- EPP

RÉU HERMINIO SERGIO NADDEO

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 0db0b99

proferida nos autos.

SENTENÇA

Aguarde-se a remessa dos comprovantes relativos à devolução do

depósito recursal, sol icitados pela Secretaria, conforme

comprovante ID. 9c344eb.

Promova-se consulta CCS para localização de conta bancária (de

preferência tipo poupança) de titularidade da reclamante, ficando

seu advogado notificado para apresentar seus dados bancários e

contrato de prestação de serviços para fins de retenção e liberação

de honorários advocatícios, ficando ainda ciente de que, em caso

de inércia, os valores serão integramente liberados à parte autora.

Tendo sido satisfeita a obrigação, conforme comprovantes

anexados ao feito, extingue-se a presente execução (artigo 924, II,

do CPC).

Registrem-se os valores pagos e arquivem-se os autos

definit ivamente.

Processo Nº ATSum-0121100-28.2013.5.21.0010
AUTOR VERONICA MACEDO PINTO

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

RÉU LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

ADVOGADO JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA
FAGUNDES(OAB: 154384/SP)

ADVOGADO RONALDO RAYES(OAB: 114521/SP)

ADVOGADO MARCIA MIDORI MIYASHITA(OAB:
212617/SP)

RÉU BR GRUPO MERCHANDISING LTDA
- EPP

RÉU HERMINIO SERGIO NADDEO

Intimado(s)/Citado(s):

  - VERONICA MACEDO PINTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 0db0b99

proferida nos autos.
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SENTENÇA

Aguarde-se a remessa dos comprovantes relativos à devolução do

depósito recursal, sol icitados pela Secretaria, conforme

comprovante ID. 9c344eb.

Promova-se consulta CCS para localização de conta bancária (de

preferência tipo poupança) de titularidade da reclamante, ficando

seu advogado notificado para apresentar seus dados bancários e

contrato de prestação de serviços para fins de retenção e liberação

de honorários advocatícios, ficando ainda ciente de que, em caso

de inércia, os valores serão integramente liberados à parte autora.

Tendo sido satisfeita a obrigação, conforme comprovantes

anexados ao feito, extingue-se a presente execução (artigo 924, II,

do CPC).

Registrem-se os valores pagos e arquivem-se os autos

definit ivamente.

Processo Nº ATOrd-0112100-04.2013.5.21.0010
AUTOR MARCIO ANDRE VIEIRA

ADVOGADO ELSON LUIZ ZANELA(OAB:
332043/SP)

RÉU KIRTON BANK S.A. - BANCO
MULTIPLO

ADVOGADO LIVIO ROCHA FERRAZ(OAB:
9782/CE)

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 80908a1

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Fica a parte reclamada INTIMADA, por meio de seu advogado, para

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor

remanescente (ID. ef35731).

Processo Nº ATOrd-0002700-89.2012.5.21.0010
AUTOR BRUNO AUGUSTO MESQUITA DA

SILVA

ADVOGADO JOSE MAJULI BEZERRA FILHO(OAB:
7540/RN)

ADVOGADO TALISIA RYANA PINHEIRO
BEZERRA(OAB: 9014/RN)

ADVOGADO CALLIANDRO MAGNO PINHEIRO
BEZERRA(OAB: 5490/RN)

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Ficam a parte reclamada intimada da expedição de alvará eletrônico

para o Banco do Brasil em seu benefício, autorizada a transferência

do valor liberado para a conta bancária indicada.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HELIO DOURADO LUSTOSA JUNIOR

Servidor

Processo Nº ATOrd-0002700-89.2012.5.21.0010
AUTOR BRUNO AUGUSTO MESQUITA DA

SILVA

ADVOGADO JOSE MAJULI BEZERRA FILHO(OAB:
7540/RN)

ADVOGADO TALISIA RYANA PINHEIRO
BEZERRA(OAB: 9014/RN)

ADVOGADO CALLIANDRO MAGNO PINHEIRO
BEZERRA(OAB: 5490/RN)

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRUNO AUGUSTO MESQUITA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Ficam a parte reclamante e o seu advogado intimados da expedição

de alvará eletrônico para o Banco do Brasil em seu benefício,

autorizada a transferência dos valores liberados para as contas

bancárias indicadas.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HELIO DOURADO LUSTOSA JUNIOR

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000208-17.2018.5.21.0010
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AUTOR PETROGAS-SERVICOS TECNICOS
LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

RÉU SAMY DO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO JOEL FERNANDES DE BRITO
JUNIOR(OAB: 21652/PB)

ADVOGADO BARBARA TEIXEIRA TOMAZ DE
ARAUJO(OAB: 12174/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROGAS-SERVICOS TECNICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5a3e5db

proferido nos autos.

DESPACHO

O reclamante apresentou proposta de acordo pela qual quitaria a

dívida, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais, em 63

(sessenta e três) parcelas fixas no valor de R$ 100,00 cada (ID.

9ab587d).

A reclamada e seu causídico rejeitam a proposta de conciliação (ID.

3d196fc), pugnando pela realização de atos executórios contra o

reclamante.

Mantenho o despacho em ID. 5c113f7, por seus próprios

fundamentos.

Intimem-se os titulares dos créditos para, no prazo de 5 (cinco)

dias, indicarem bens passíveis de penhora de propriedade do

obreiro, sob pena de suspensão da execução por 2 (dois) anos,

permanecendo os autos no arquivo provisório durante o aludido

período, podendo ser desarquivado a qualquer tempo mediante

provocação dos exequentes.

Inertes, ao arquivo provisório.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATOrd-0000208-17.2018.5.21.0010
AUTOR PETROGAS-SERVICOS TECNICOS

LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

RÉU SAMY DO NASCIMENTO COSTA

ADVOGADO JOEL FERNANDES DE BRITO
JUNIOR(OAB: 21652/PB)

ADVOGADO BARBARA TEIXEIRA TOMAZ DE
ARAUJO(OAB: 12174/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAMY DO NASCIMENTO COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5a3e5db

proferido nos autos.

DESPACHO

O reclamante apresentou proposta de acordo pela qual quitaria a

dívida, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais, em 63

(sessenta e três) parcelas fixas no valor de R$ 100,00 cada (ID.

9ab587d).

A reclamada e seu causídico rejeitam a proposta de conciliação (ID.

3d196fc), pugnando pela realização de atos executórios contra o

reclamante.

Mantenho o despacho em ID. 5c113f7, por seus próprios

fundamentos.

Intimem-se os titulares dos créditos para, no prazo de 5 (cinco)

dias, indicarem bens passíveis de penhora de propriedade do

obreiro, sob pena de suspensão da execução por 2 (dois) anos,

permanecendo os autos no arquivo provisório durante o aludido

período, podendo ser desarquivado a qualquer tempo mediante

provocação dos exequentes.

Inertes, ao arquivo provisório.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000195-47.2020.5.21.0010
AUTOR LEANDRO MARTINS DE SOUZA

ADVOGADO WELLINGTON RODRIGUES DA
SILVA MELO(OAB: 17352/RN)

ADVOGADO CARLOS DIAS SILVA(OAB:
17329/RN)

RÉU BRICK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEANDRO MARTINS DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f788914

proferido nos autos.
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DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença (certidão ID.

fd909a7) proferida nos presentes autos, que extinguiu o processo,

sem resolução do mérito, determino o arquivamento dos autos em

definitivo

Processo Nº ConPag-0000885-13.2019.5.21.0010
CONSIGNANTE MEDICINA CLINICA & CIRURGICA

MEDEIROS CAVALCANTE LTDA

ADVOGADO ROZANGELA DE SOUZA
GODEIRO(OAB: 3627/RN)

CONSIGNATÁRIO FRANCISCA MARIA DE SOUZA
SILVA

ADVOGADO EDSON FREIRE DA SILVA(OAB:
12017/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MEDICINA CLINICA & CIRURGICA MEDEIROS CAVALCANTE
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 5652cd2

proferida nos autos.

DESPACHO

Concluso para registro estatístico.

Inicie-se o procedimento de execução.

Processo Nº ATOrd-0000943-21.2016.5.21.0010
AUTOR ANTONIO MIRANDA DE QUEIROZ

ADVOGADO WAGNER FREITAS DE AZEVEDO
FRANCA(OAB: 7364/RN)

RÉU Condominio Corais do Potengi

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO MIRANDA DE QUEIROZ

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6b938bf

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Dê-se vista ao exequente da documentação adunada aos autos do

Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo do Amarante, no

prazo de 15 dias.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ConPag-0000885-13.2019.5.21.0010
CONSIGNANTE MEDICINA CLINICA & CIRURGICA

MEDEIROS CAVALCANTE LTDA

ADVOGADO ROZANGELA DE SOUZA
GODEIRO(OAB: 3627/RN)

CONSIGNATÁRIO FRANCISCA MARIA DE SOUZA
SILVA

ADVOGADO EDSON FREIRE DA SILVA(OAB:
12017/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCA MARIA DE SOUZA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 5652cd2

proferida nos autos.

DESPACHO

Concluso para registro estatístico.

Inicie-se o procedimento de execução.

Processo Nº ATOrd-0000205-91.2020.5.21.0010
AUTOR ANA KATARINA MIRANDA DE

ANDRADE

ADVOGADO FRANCISCO BRUNO GOMES DA
SILVA(OAB: 13051/RN)

RÉU FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO
EST DO RIO G NORTE

ADVOGADO NATALIA LAGRECA DE PAIVA
BARBOSA MAIA(OAB: 46850/DF)

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO DAVIS COELHO EUDES DA
COSTA(OAB: 2915/RN)

RÉU SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ADVOGADO NATALIA LAGRECA DE PAIVA
BARBOSA MAIA(OAB: 46850/DF)

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO DAVIS COELHO EUDES DA
COSTA(OAB: 2915/RN)

PERITO LOUISE CHRISTINE SEABRA DE
MELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA KATARINA MIRANDA DE ANDRADE
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ccb596a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Defere-se o pedido ID. 0d34e7a.

Promova a Secretaria a digitalização e juntada aos presentes autos

dos documentos indicados nas certidões ID. 87c58d2 e ID. 77e87f9,

cujo acesso ficará restrito às partes e aos seus advogados.

Processo Nº ATOrd-0000205-91.2020.5.21.0010
AUTOR ANA KATARINA MIRANDA DE

ANDRADE

ADVOGADO FRANCISCO BRUNO GOMES DA
SILVA(OAB: 13051/RN)

RÉU FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO
EST DO RIO G NORTE

ADVOGADO NATALIA LAGRECA DE PAIVA
BARBOSA MAIA(OAB: 46850/DF)

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO DAVIS COELHO EUDES DA
COSTA(OAB: 2915/RN)

RÉU SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ADVOGADO NATALIA LAGRECA DE PAIVA
BARBOSA MAIA(OAB: 46850/DF)

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO DAVIS COELHO EUDES DA
COSTA(OAB: 2915/RN)

PERITO LOUISE CHRISTINE SEABRA DE
MELO

Intimado(s)/Citado(s):

  - FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO EST DO RIO G NORTE

  - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ccb596a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Defere-se o pedido ID. 0d34e7a.

Promova a Secretaria a digitalização e juntada aos presentes autos

dos documentos indicados nas certidões ID. 87c58d2 e ID. 77e87f9,

cujo acesso ficará restrito às partes e aos seus advogados.

Processo Nº ATSum-0000421-23.2018.5.21.0010
AUTOR NADJA SOARES FIGUEIREDO

ADVOGADO KIARA LUCY LIMA DE ARAUJO(OAB:
13923/RN)

RÉU IZABELLE CRISTINA GOMES DA
COSTA

ADVOGADO THIAGO IGOR ALVES DE
OLIVEIRA(OAB: 9187/RN)

RÉU ESPÓLIO DE JOÃO SOARES DE
SOUZA

ADVOGADO THIAGO IGOR ALVES DE
OLIVEIRA(OAB: 9187/RN)

ADVOGADO RENATO DANTAS DE PAIVA(OAB:
2847/RN)

RÉU RANILSON MAURICIO DE SOUZA

ADVOGADO IOLANDO DA SILVA DANTAS(OAB:
6876-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NADJA SOARES FIGUEIREDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6743501

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Reintime-se a parte reclamante, no prazo de 10 dias, para depositar

sua CTPS na secretaria do Juízo. Em seguida, a parte acionada

deve ser notificada para que proceda às anotações com os dados

acima relacionados e devolva a carteira profissional à Secretaria do

Juízo, também no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se os executados ao depósito do valor da condenação, no

prazo de 15 dias, sob pena de início dos atos executórios.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000731-29.2018.5.21.0010
AUTOR JOSE EDILSON FIRMINO SILVA

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE EDILSON FIRMINO SILVA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 18ef72d

proferido nos autos.

DESPACHO

Ficam as partes, por meio de seus advogados, intimadas para,

querendo, impugnar os cálculos de liquidação, no prazo de 08 (oito)

dias (artigo 879, § 2º, da CLT), sob pena de preclusão.

Após, independente de manifestação, voltem os autos conclusos.

Processo Nº ATSum-0000421-23.2018.5.21.0010
AUTOR NADJA SOARES FIGUEIREDO

ADVOGADO KIARA LUCY LIMA DE ARAUJO(OAB:
13923/RN)

RÉU IZABELLE CRISTINA GOMES DA
COSTA

ADVOGADO THIAGO IGOR ALVES DE
OLIVEIRA(OAB: 9187/RN)

RÉU ESPÓLIO DE JOÃO SOARES DE
SOUZA

ADVOGADO THIAGO IGOR ALVES DE
OLIVEIRA(OAB: 9187/RN)

ADVOGADO RENATO DANTAS DE PAIVA(OAB:
2847/RN)

RÉU RANILSON MAURICIO DE SOUZA

ADVOGADO IOLANDO DA SILVA DANTAS(OAB:
6876-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ESPÓLIO DE JOÃO SOARES DE SOUZA

  - IZABELLE CRISTINA GOMES DA COSTA

  - RANILSON MAURICIO DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6743501

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Reintime-se a parte reclamante, no prazo de 10 dias, para depositar

sua CTPS na secretaria do Juízo. Em seguida, a parte acionada

deve ser notificada para que proceda às anotações com os dados

acima relacionados e devolva a carteira profissional à Secretaria do

Juízo, também no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se os executados ao depósito do valor da condenação, no

prazo de 15 dias, sob pena de início dos atos executórios.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº AlvJud-0000123-60.2020.5.21.0010
REQUERENTE ADRIANA NELO DE OLIVEIRA

INTERESSADO JEANE CARLINA SARAIVA E
FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO RODOLFO DIAS ALVES(OAB:
13386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID a2d886d

proferida nos autos.

D E C I S Ã O

Vistos,etc.

Decisão proferida apenas para fins estatísticos.

Natal, 09 de setembro de 2020.

SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000781-55.2018.5.21.0010
AUTOR WILTON CARLOS DOS SANTOS DE

SOUSA

ADVOGADO NERIVALDA VICENTE DA
SILVA(OAB: 9544/RN)

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

RÉU ATACADAO S.A.

ADVOGADO MARCIO MENDES DE
OLIVEIRA(OAB: 837-A/RN)

RÉU SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO REGINA APARECIDA SEVILHA
SERAPHICO(OAB: 147738/SP)

RÉU VIGOR ALIMENTOS S.A

ADVOGADO ANA PAULA LEAL DE CAMARGO
CESAR(OAB: 367590/SP)

ADVOGADO TATIANE DE CICCO NASCIMBEM
CHADID(OAB: 201296/SP)

ADVOGADO ISABEL MARIA DE NOVAES
SOUZA(OAB: 177256/MG)

ADVOGADO VIVYANNE PATRICIO(OAB:
91867/SP)

ADVOGADO DESIRRE DE OLIVEIRA
CHANQUET(OAB: 309305/SP)

Intimado(s)/Citado(s):
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  - VIGOR ALIMENTOS S.A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 960c140

proferida nos autos.

SENTENÇA PJe

Vistos,etc.

Tendo em vista o pagamento integral dos valores em execução, e

não havendo nada mais a executar nos autos, tendo sido satisfeita

a obrigação, extingue-se a presente execução (artigo924,II, do

CPC).

Registrados todos os pagamentos relativos ao crédito trabalhista,

previdenciário e de custas, remetam-se os autos ao arquivo de

forma definitiva.

Natal, 08 de setembro de 2020.

SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000781-55.2018.5.21.0010
AUTOR WILTON CARLOS DOS SANTOS DE

SOUSA

ADVOGADO NERIVALDA VICENTE DA
SILVA(OAB: 9544/RN)

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

RÉU ATACADAO S.A.

ADVOGADO MARCIO MENDES DE
OLIVEIRA(OAB: 837-A/RN)

RÉU SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO REGINA APARECIDA SEVILHA
SERAPHICO(OAB: 147738/SP)

RÉU VIGOR ALIMENTOS S.A

ADVOGADO ANA PAULA LEAL DE CAMARGO
CESAR(OAB: 367590/SP)

ADVOGADO TATIANE DE CICCO NASCIMBEM
CHADID(OAB: 201296/SP)

ADVOGADO ISABEL MARIA DE NOVAES
SOUZA(OAB: 177256/MG)

ADVOGADO VIVYANNE PATRICIO(OAB:
91867/SP)

ADVOGADO DESIRRE DE OLIVEIRA
CHANQUET(OAB: 309305/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILTON CARLOS DOS SANTOS DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 960c140

proferida nos autos.

SENTENÇA PJe

Vistos,etc.

Tendo em vista o pagamento integral dos valores em execução, e

não havendo nada mais a executar nos autos, tendo sido satisfeita

a obrigação, extingue-se a presente execução (artigo924,II, do

CPC).

Registrados todos os pagamentos relativos ao crédito trabalhista,

previdenciário e de custas, remetam-se os autos ao arquivo de

forma definitiva.

Natal, 08 de setembro de 2020.

SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA

JUÍZA DO TRABALHO

11ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATSum-0009000-28.2011.5.21.0002
AUTOR IEDA MARTINS DA SILVA

ADVOGADO Sanderson Lienio da Silva Mafra(OAB:
9249/RN)

RÉU TERESINHA NUNES SOUZA

RÉU ARNALDO DOMICIO

RÉU ALBANITA MARIA NUNES SOUZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - IEDA MARTINS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2e8fa1f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Renove-se o mandado ID #id:3c96245 em caráter de urgência,

devendo o oficial de justiça verificar as informações constantes na

petição ID #id:0b98374, bem como se dirigir pessoalmente ao local,

caso não consiga realizar a notificação de forma telepresencial.
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Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0210028-56.2013.5.21.0041
AUTOR DIANA BERNARDO DA SILVA

ADVOGADO silvio dos guimaraes teixeira de
menezes(OAB: 7155/RN)

RÉU SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
S/A

ADVOGADO LEONARDO FREIRE DE MELO
XIMENES(OAB: 6389/RN)

ADVOGADO MARIA JOSE DA SILVA(OAB:
10550/RN)

ADVOGADO ALEX DE OLIVEIRA
STANESCU(OAB: 5323/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DIANA BERNARDO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 539a2e8

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada para

efetuar o depósito de sua CTPS, a parte autora quedou-se inerte.

2. Verifico ainda que não foi expedido requisitório de honorários

periciais em nome da empresa reclamada, a qual ficou sub-rogada

no crédito perante a União.

3. Desse modo, determino que a Secretaria desta Vara do Trabalho

providencie a competente expedição do requisitório de honorários

periciais, conforme já determinado no item 4 do despacho ID.

169fdf1 (fls. 756).

4. Após, retornem os autos conclusos para fins de execução finda.

5. Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

TD

Processo Nº ATSum-0000932-93.2016.5.21.0041
AUTOR LIDIANE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO Renata Barreto Ramos Tinôco
Capistrano(OAB: 7250-A/RN)

RÉU CELIA CONRADO DE ANDRADE - ME

ADVOGADO MARCELLE PAIS DE LIRA
SILVA(OAB: 38253/PE)

RÉU CELIA CONRADO DE ANDRADE

Intimado(s)/Citado(s):

  - CELIA CONRADO DE ANDRADE - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 77832bd

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Devolva-se o bloqueio de #id:a9a2ed3, por se tratar de auxílio

emergencial, conforme comprovado na petição de #id:8c62e33.

Fica a executada intimada para, no prazo de 5 dias, informar conta

bancária para devolução de valores, uma vez que a conta digital

para recebimento de auxílio emergencial não aceita depósito de

valores.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000378-27.2017.5.21.0041
AUTOR CARLOS ALBERTO MEDRADO

SANTOS FILHO

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

RÉU OAS ARENAS S.A

ADVOGADO URBANO VITALINO DE MELO
NETO(OAB: 17700-D/PE)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - OAS ARENAS S.A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a4914f6

proferido nos autos.

DESPACHO

A utilização de BACENJUD em face da empresa ré e litisconsorte

restou infrutífera, face ao exposto instauro o incidente de

desconsideração da personalidade jurídica, com base no art.

878 da CLT, bem como nos arts. 133 a 137 do CPC, de aplicação

supletiva. Determinei à Secretaria a utilização do SERPRO, a fim de

identificar a sua composição societária.

Para assegurar a efetividade, adoto a técnica do contraditório

diferido, objetivando evitar o esvaziamento da ordem constritiva.

Dessa forma, antes da intimação do sócio ou da pessoa jurídica, e

cumprida a diligência anterior, proceda-se, em caráter cautelar, com

base nos arts. 297, 300 e 301 do NCPC à expedição de penhora

eletrônica através do BACENJUD em desfavor da empresa

executada e de todos os seus sócios, uma vez que restou

evidenciado o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300

do CPC.

Sobrevindo o resultado positivo, intime-se o sócio e/ou

administrador da empresa executada do inteiro teor da presente

decisão, bem como para que se manifeste no prazo de 15 dias,

caso queira, na forma do art. 135 do CPC.

O andamento do feito está suspenso até a resolução do incidente

(Art. 135 §3º do NCPC)

Aguarde-se o resultado da ordem de bloqueio.

Após decorrido o prazo para manifestação do sócio executado,

venham os autos conclusos para decisão de mérito ou aprazamento

de audiência de instrução, caso este Juízo entenda necessário.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0000932-93.2016.5.21.0041
AUTOR LIDIANE RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO Renata Barreto Ramos Tinôco
Capistrano(OAB: 7250-A/RN)

RÉU CELIA CONRADO DE ANDRADE - ME

ADVOGADO MARCELLE PAIS DE LIRA
SILVA(OAB: 38253/PE)

RÉU CELIA CONRADO DE ANDRADE

Intimado(s)/Citado(s):

  - LIDIANE RIBEIRO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 77832bd

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Devolva-se o bloqueio de #id:a9a2ed3, por se tratar de auxílio

emergencial, conforme comprovado na petição de #id:8c62e33.

Fica a executada intimada para, no prazo de 5 dias, informar conta

bancária para devolução de valores, uma vez que a conta digital

para recebimento de auxílio emergencial não aceita depósito de

valores.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000480-16.2015.5.21.0010
AUTOR JORGE EDUARDO DA SILVA

ADVOGADO ISABELLA AZEVEDO DE
AGUIAR(OAB: 3441/RN)

ADVOGADO CRISTINA DALTRO SANTOS
MENEZES(OAB: 3402/RN)

RÉU A MARE MANSA COMERCIO DE
MOVEIS E ELETRODOMESTICO
LTDA

ADVOGADO GABRIEL SORRENTINO BAENA DE
SOUZA(OAB: 14733/RN)

ADVOGADO DANIEL ALCIDES RIBEIRO
ARAUJO(OAB: 7627/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E
ELETRODOMESTICO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b580b6d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Defiro o requerimento de retenção de honorários advocatícios
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conforme contrato de honorários juntado aos autos, em 30% sobre

o valor a ser liberado para os exequentes.

Expeça-se o alvará.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000480-16.2015.5.21.0010
AUTOR JORGE EDUARDO DA SILVA

ADVOGADO ISABELLA AZEVEDO DE
AGUIAR(OAB: 3441/RN)

ADVOGADO CRISTINA DALTRO SANTOS
MENEZES(OAB: 3402/RN)

RÉU A MARE MANSA COMERCIO DE
MOVEIS E ELETRODOMESTICO
LTDA

ADVOGADO GABRIEL SORRENTINO BAENA DE
SOUZA(OAB: 14733/RN)

ADVOGADO DANIEL ALCIDES RIBEIRO
ARAUJO(OAB: 7627/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JORGE EDUARDO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b580b6d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Defiro o requerimento de retenção de honorários advocatícios

conforme contrato de honorários juntado aos autos, em 30% sobre

o valor a ser liberado para os exequentes.

Expeça-se o alvará.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000378-27.2017.5.21.0041
AUTOR CARLOS ALBERTO MEDRADO

SANTOS FILHO

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

RÉU OAS ARENAS S.A

ADVOGADO URBANO VITALINO DE MELO
NETO(OAB: 17700-D/PE)

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ALBERTO MEDRADO SANTOS FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a4914f6

proferido nos autos.

DESPACHO

A utilização de BACENJUD em face da empresa ré e litisconsorte

restou infrutífera, face ao exposto instauro o incidente de

desconsideração da personalidade jurídica, com base no art.

878 da CLT, bem como nos arts. 133 a 137 do CPC, de aplicação

supletiva. Determinei à Secretaria a utilização do SERPRO, a fim de

identificar a sua composição societária.

Para assegurar a efetividade, adoto a técnica do contraditório

diferido, objetivando evitar o esvaziamento da ordem constritiva.

Dessa forma, antes da intimação do sócio ou da pessoa jurídica, e

cumprida a diligência anterior, proceda-se, em caráter cautelar, com

base nos arts. 297, 300 e 301 do NCPC à expedição de penhora

eletrônica através do BACENJUD em desfavor da empresa

executada e de todos os seus sócios, uma vez que restou

evidenciado o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300

do CPC.

Sobrevindo o resultado positivo, intime-se o sócio e/ou

administrador da empresa executada do inteiro teor da presente

decisão, bem como para que se manifeste no prazo de 15 dias,

caso queira, na forma do art. 135 do CPC.

O andamento do feito está suspenso até a resolução do incidente

(Art. 135 §3º do NCPC)

Aguarde-se o resultado da ordem de bloqueio.

Após decorrido o prazo para manifestação do sócio executado,

venham os autos conclusos para decisão de mérito ou aprazamento

de audiência de instrução, caso este Juízo entenda necessário.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS
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Processo Nº ATOrd-0000151-62.2014.5.21.0002
AUTOR GUILHERME CESAR SILVA

CORREIA

ADVOGADO SONIA MARIA DE ARAUJO
CORREIA(OAB: 2398/RN)

RÉU MARCOS AURELIO LOPES DE
FARIAS

ADVOGADO MARCELO DE BARROS
DANTAS(OAB: 5686-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUILHERME CESAR SILVA CORREIA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6d8ab6f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

As tentativas de bloqueio BACENJUD foram parcialmente frutíferas.

Inclua-se no SISBAJUD por mais 30 dias.

Caso a execução reste infrutífera, determino, ainda, a penhora e

avaliação de um dos imóveis localizados, conforme documento ID

198f96e.

Atente-se a Secretaria que eventuais valores bloqueados, devem

ser liberados conforme planilha de cálculos de ID 1abd1d7, com o

devido recolhimento das contribuições previdenciárias.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0001394-50.2016.5.21.0041
AUTOR SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MOURA

ADVOGADO GUTEMBERGUE ALVES(OAB: 12639-
B/RN)

RÉU POLIMASSA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

RÉU CONAL - CONSTRUTORA ANIDIO
LTDA

RÉU CERAMICA DO GATO LTDA - EPP

RÉU CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS LTDA

RÉU ENSEADA EMPREENDIMENTOS
LTDA

RÉU AJP - NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b17b7a7

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Há petição retro, na qual a parte ré requer a inclusão em pauta

de conciliação e a parte autora requer a atualização dos cálculos

para fins de subsidiar um eventual acordo entre as partes.

1.

Determinei a atualização dos cálculos, juntada aos autos sob ID

f68ce09.

2.

Intime-se as partes para ciência e para petição conjunta de

acordo para análise por este Juízo.

3.

Cumpra-se.4.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0001394-50.2016.5.21.0041
AUTOR SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MOURA

ADVOGADO GUTEMBERGUE ALVES(OAB: 12639-
B/RN)

RÉU POLIMASSA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

RÉU CONAL - CONSTRUTORA ANIDIO
LTDA

RÉU CERAMICA DO GATO LTDA - EPP

RÉU CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS LTDA

RÉU ENSEADA EMPREENDIMENTOS
LTDA

RÉU AJP - NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA

Intimado(s)/Citado(s):
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  - SERGIO LUIS DE OLIVEIRA MOURA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b17b7a7

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Há petição retro, na qual a parte ré requer a inclusão em pauta

de conciliação e a parte autora requer a atualização dos cálculos

para fins de subsidiar um eventual acordo entre as partes.

1.

Determinei a atualização dos cálculos, juntada aos autos sob ID

f68ce09.

2.

Intime-se as partes para ciência e para petição conjunta de

acordo para análise por este Juízo.

3.

Cumpra-se.4.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0000464-95.2017.5.21.0041
AUTOR EDNILSON COSTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 7040/RN)

RÉU ILTON MIRANDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

RÉU TELMA LUCIA MIRANDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RÉU I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM
LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO VICTOR FERNANDES FARIAS(OAB:
14135-B/RN)

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA

  - ILTON MIRANDA

  - TELMA LUCIA MIRANDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID f4f94d7

proferida nos autos.

DESPACHO

1.Trata-se de Agravo de Petição apresentado pelo executado.

2. A petição delimita a matéria e valor impugnados, conforme norma

contida no §1º do art. 897 da CLT.

3. O Juízo está garantido, pelo que não é necessário depósito

recursal, com fulcro no item II da Súmula n. 128 do C. TST.

4. Recebo-o, portanto, tendo em vista os preenchimentos dos

pressupostos recursa is  de admiss ib i l idade,  mormente

tempestividade, legitimidade e a delimitação do objeto de

irresignação.

5. Notifique-se o recorrido para, querendo, no prazo legal,

apresentar contrarrazões.

6. Após, decorrido o prazo das contrarrazões, remetam-se os autos

para apreciação do E. TRT-21ª Região.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

df

Processo Nº ATSum-0000464-95.2017.5.21.0041
AUTOR EDNILSON COSTA DE OLIVEIRA

ADVOGADO TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 7040/RN)

RÉU ILTON MIRANDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

RÉU TELMA LUCIA MIRANDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
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RÉU I M COMERCIO E TERRAPLENAGEM
LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO VICTOR FERNANDES FARIAS(OAB:
14135-B/RN)

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDNILSON COSTA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID f4f94d7

proferida nos autos.

DESPACHO

1.Trata-se de Agravo de Petição apresentado pelo executado.

2. A petição delimita a matéria e valor impugnados, conforme norma

contida no §1º do art. 897 da CLT.

3. O Juízo está garantido, pelo que não é necessário depósito

recursal, com fulcro no item II da Súmula n. 128 do C. TST.

4. Recebo-o, portanto, tendo em vista os preenchimentos dos

pressupostos recursa is  de admiss ib i l idade,  mormente

tempestividade, legitimidade e a delimitação do objeto de

irresignação.

5. Notifique-se o recorrido para, querendo, no prazo legal,

apresentar contrarrazões.

6. Após, decorrido o prazo das contrarrazões, remetam-se os autos

para apreciação do E. TRT-21ª Região.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

df

Processo Nº ATSum-0000234-48.2020.5.21.0041
AUTOR LARISSA WELKOVIC DA CUNHA

MELO

ADVOGADO TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 7040/RN)

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

RÉU BIOCENTER ANALISES CLINICAS
LTDA

ADVOGADO LUIZ HENRIQUE PIRES
HOLLANDA(OAB: 10356/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BIOCENTER ANALISES CLINICAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c4eb26e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Inclua-se o feito em pauta de audiência, para análise da minuta de

acordo. Após, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000234-48.2020.5.21.0041
AUTOR LARISSA WELKOVIC DA CUNHA

MELO

ADVOGADO TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 7040/RN)

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

RÉU BIOCENTER ANALISES CLINICAS
LTDA

ADVOGADO LUIZ HENRIQUE PIRES
HOLLANDA(OAB: 10356/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LARISSA WELKOVIC DA CUNHA MELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c4eb26e

proferido nos autos.

DESPACHO
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Vistos, etc.

Inclua-se o feito em pauta de audiência, para análise da minuta de

acordo. Após, intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000054-37.2017.5.21.0041
AUTOR FLAVIO FIGUEIREDO SEGUNDO

ADVOGADO ANDRE RIMOM MARTINS DE
AZEVEDO(OAB: 11278/RN)

RÉU DWBRASIL IMOVEIS LTDA - ME

ADVOGADO ELAINE DE ARAUJO GOMES
SILVA(OAB: 17561/RN)

ADVOGADO ROGER ALEXANDRE PEREIRA DE
LIMA(OAB: 4919/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FLAVIO FIGUEIREDO SEGUNDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5c8ee11

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Inclua-se o presente feito em pauta de audiência, para fins de

análise da minuta de acordo. Após, intimem-se as partes acerca da

data e horário, sendo obrigatória a presença do autor.

Cumpra-se.

Nata, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000054-37.2017.5.21.0041
AUTOR FLAVIO FIGUEIREDO SEGUNDO

ADVOGADO ANDRE RIMOM MARTINS DE
AZEVEDO(OAB: 11278/RN)

RÉU DWBRASIL IMOVEIS LTDA - ME

ADVOGADO ELAINE DE ARAUJO GOMES
SILVA(OAB: 17561/RN)

ADVOGADO ROGER ALEXANDRE PEREIRA DE
LIMA(OAB: 4919/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DWBRASIL IMOVEIS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5c8ee11

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Inclua-se o presente feito em pauta de audiência, para fins de

análise da minuta de acordo. Após, intimem-se as partes acerca da

data e horário, sendo obrigatória a presença do autor.

Cumpra-se.

Nata, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000362-68.2020.5.21.0041
AUTOR JANILSON PEREIRA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

RÉU ITALLO A. C. PESSOA PROMOCOES
E REPRESENTACOES

ADVOGADO DIEGO MARX VIEIRA DE
ANDRADE(OAB: 50504/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ITALLO A. C. PESSOA PROMOCOES E REPRESENTACOES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 974374c

proferido nos autos.

DESPACHO
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Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento, expeça-se alvará para transferência

dos valores do FGTS para a conta informada pelo autor.

Em relação aos honorários, este juízo indefere o requerimento de

retenção, uma vez que apenas existe retenção de honorários

contratuais do valores conseguidos pelo trabalho do patrono, não

podendo haver cobrança de honorários sobre a quantia de FGTS

que já estava depositada, sendo esta direito exclusivo do autor.

Cumpra-se.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000362-68.2020.5.21.0041
AUTOR JANILSON PEREIRA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

RÉU ITALLO A. C. PESSOA PROMOCOES
E REPRESENTACOES

ADVOGADO DIEGO MARX VIEIRA DE
ANDRADE(OAB: 50504/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JANILSON PEREIRA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 974374c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o requerimento, expeça-se alvará para transferência

dos valores do FGTS para a conta informada pelo autor.

Em relação aos honorários, este juízo indefere o requerimento de

retenção, uma vez que apenas existe retenção de honorários

contratuais do valores conseguidos pelo trabalho do patrono, não

podendo haver cobrança de honorários sobre a quantia de FGTS

que já estava depositada, sendo esta direito exclusivo do autor.

Cumpra-se.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATAlc-0000302-95.2020.5.21.0041
AUTOR ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO SIMONE DUNKE DE MELLO
PEREIRA(OAB: 9050/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO EGAS MALTA BRANDAO(OAB: 15560
-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 236a0de

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Nada a deferir em relação à petição do autor, uma vez que o perito

é a pessoa que deve informar eventual dificuldade na realização da

perícia. Assim, aguarde-se o cumprimento da perícia designada.

Eventual dificuldade apresentada pelo expert será analisada por

este juízo com observância dos termos legais, com suas

consequências próprias.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATAlc-0000302-95.2020.5.21.0041
AUTOR ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA

ADVOGADO SIMONE DUNKE DE MELLO
PEREIRA(OAB: 9050/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO EGAS MALTA BRANDAO(OAB: 15560
-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 236a0de

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Nada a deferir em relação à petição do autor, uma vez que o perito

é a pessoa que deve informar eventual dificuldade na realização da

perícia. Assim, aguarde-se o cumprimento da perícia designada.

Eventual dificuldade apresentada pelo expert será analisada por

este juízo com observância dos termos legais, com suas

consequências próprias.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000143-94.2016.5.21.0041
AUTOR FABIO ILZONEQUE DE OLIVEIRA

ADVOGADO JIMMY CARVALHO PIRES DE
MEDEIROS(OAB: 7220/RN)

RÉU M B EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO PAULO HENRIQUE MARQUES
SOUTO(OAB: 3439/RN)

ADVOGADO VALESKA FERNANDA DA CAMARA
LINHARES(OAB: 9042/RN)

RÉU VIVIANE SABRINI SOARES
TEODORO - ME

RÉU VIVIANE SABRINI SOARES
TEODORO

Intimado(s)/Citado(s):

  - M B EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 09/09/2020 08:50

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que o link para acessar a

sala de AUDIÊNCIA virtual é: https://meet.google.com/igt-amwx-

iqf , que será realizada no dia 09/09/2020 às 08:50, conforme

determinação nos autos.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000143-94.2016.5.21.0041
AUTOR FABIO ILZONEQUE DE OLIVEIRA

ADVOGADO JIMMY CARVALHO PIRES DE
MEDEIROS(OAB: 7220/RN)

RÉU M B EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO PAULO HENRIQUE MARQUES
SOUTO(OAB: 3439/RN)

ADVOGADO VALESKA FERNANDA DA CAMARA
LINHARES(OAB: 9042/RN)

RÉU VIVIANE SABRINI SOARES
TEODORO - ME

RÉU VIVIANE SABRINI SOARES
TEODORO

Intimado(s)/Citado(s):

  - FABIO ILZONEQUE DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 09/09/2020 08:50

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que o link para acessar a

sala de AUDIÊNCIA virtual é: https://meet.google.com/igt-amwx-

iqf , que será realizada no dia 09/09/2020 às 08:50, conforme

determinação nos autos.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.
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ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000122-55.2015.5.21.0041
AUTOR SUELE DE OLIVEIRA PINHEIRO

SILVA

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

ADVOGADO MAGNA COSME GONCALVES(OAB:
7095/RN)

RÉU INSTITUTO DE EDUCACAO
PROFISSIONALIZANTE DO RIO
GRANDE DO NORTE - IEP/RN LTDA

ADVOGADO NEILSON PINTO DE SOUZA(OAB:
3467/RN)

RÉU ALECSANDER TOSTES DE LUCENA

RÉU ALEXANDRE OLIVEIRA DE
ANDRADE

Intimado(s)/Citado(s):

  - SUELE DE OLIVEIRA PINHEIRO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d830a6f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A informação para prosseguimento da execução deve indicar meios

específicos para prosseguimento da execução.

Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000520-65.2016.5.21.0041
AUTOR GABRIELA GUIMARAES

RODRIGUES

ADVOGADO JOÃO HÉLDER DANTAS
CAVALCANTI(OAB: 1361/RN)

ADVOGADO MANOEL BATISTA DANTAS
NETO(OAB: 1996/RN)

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

RÉU CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - GABRIELA GUIMARAES RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 07b90ee

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Liberem-se os valores incontroversos ao autor, via alvará. Após,

venham os autos conclusos para julgamento das impugnações ao

cálculo.

Deverá a parte autora apresentar suas contas bancárias no prazo

de 05 dias.

Cumpra-se.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000122-55.2015.5.21.0041
AUTOR SUELE DE OLIVEIRA PINHEIRO

SILVA

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

ADVOGADO MAGNA COSME GONCALVES(OAB:
7095/RN)

RÉU INSTITUTO DE EDUCACAO
PROFISSIONALIZANTE DO RIO
GRANDE DO NORTE - IEP/RN LTDA

ADVOGADO NEILSON PINTO DE SOUZA(OAB:
3467/RN)

RÉU ALECSANDER TOSTES DE LUCENA

RÉU ALEXANDRE OLIVEIRA DE
ANDRADE

Intimado(s)/Citado(s):

  - INSTITUTO DE EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE DO RIO
GRANDE DO NORTE - IEP/RN LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d830a6f

proferido nos autos.

DESPACHO
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Vistos, etc.

A informação para prosseguimento da execução deve indicar meios

específicos para prosseguimento da execução.

Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000504-77.2017.5.21.0041
AUTOR LAERTH EUFRASIO DA SILVA

ADVOGADO GENARO COSTI SCHEER(OAB:
10240/RN)

RÉU TRL SERVICOS ESPECIALIZADOS
DE TRANSPORTE, GESTAO
EMPRESARIAL E LOGISTICA LTDA

ADVOGADO WESLEY CASSEMIRO VIEIRA
SILVA(OAB: 188891/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LAERTH EUFRASIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0873c53

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Fica a reclamada intimada para apresentar manifestação, no prazo

do 08 dias, acerca da impugnação aos cálculos apresentada pela

parte autora.

Após, venham os autos conclusos para decisão.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000234-48.2020.5.21.0041
AUTOR LARISSA WELKOVIC DA CUNHA

MELO

ADVOGADO TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 7040/RN)

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

RÉU BIOCENTER ANALISES CLINICAS
LTDA

ADVOGADO LUIZ HENRIQUE PIRES
HOLLANDA(OAB: 10356/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BIOCENTER ANALISES CLINICAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 01/10/2020 09:30

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que a AUDIÊNCIA DE

CONCILIAÇÃO aprazada neste feito é para o seguinte dia e

horár io,  respect ivamente:  01/10/2020 09:30,  conforme

determinação da Exma. Juíza Titular da 11a Vara do Trabalho de

Natal/RN.

L i n k  p a r a  a c e s s a r  a  s a l a  v i r t u a l  d e  a u d i ê n c i a :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / f n h - x b a f - a k u

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATSum-0000234-48.2020.5.21.0041
AUTOR LARISSA WELKOVIC DA CUNHA

MELO

ADVOGADO TEREZA AMELIA COSTA MEDEIROS
DE OLIVEIRA(OAB: 7040/RN)

ADVOGADO RODRIGO TABOSA FERNANDES DE
SANTA CRUZ GERAB(OAB: 8699/RN)

RÉU BIOCENTER ANALISES CLINICAS
LTDA

ADVOGADO LUIZ HENRIQUE PIRES
HOLLANDA(OAB: 10356/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LARISSA WELKOVIC DA CUNHA MELO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 01/10/2020 09:30

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que a AUDIÊNCIA DE

CONCILIAÇÃO aprazada neste feito é para o seguinte dia e

horár io,  respect ivamente:  01/10/2020 09:30,  conforme

determinação da Exma. Juíza Titular da 11a Vara do Trabalho de

Natal/RN.

L i n k  p a r a  a c e s s a r  a  s a l a  v i r t u a l  d e  a u d i ê n c i a :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / f n h - x b a f - a k u

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000504-77.2017.5.21.0041
AUTOR LAERTH EUFRASIO DA SILVA

ADVOGADO GENARO COSTI SCHEER(OAB:
10240/RN)

RÉU TRL SERVICOS ESPECIALIZADOS
DE TRANSPORTE, GESTAO
EMPRESARIAL E LOGISTICA LTDA

ADVOGADO WESLEY CASSEMIRO VIEIRA
SILVA(OAB: 188891/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TRL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE,
GESTAO EMPRESARIAL E LOGISTICA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0873c53

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Fica a reclamada intimada para apresentar manifestação, no prazo

do 08 dias, acerca da impugnação aos cálculos apresentada pela

parte autora.

Após, venham os autos conclusos para decisão.

Natal, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000692-41.2015.5.21.0041
AUTOR SOALIS SANTOS DA SILVA

ADVOGADO KELLY DAYANNE SOUZA
PEREIRA(OAB: 9993/RN)

RÉU QRV SEGURANCA LTDA - ME

TERCEIRO
INTERESSADO

JOAO PAULO DE SOUSA FILHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOALIS SANTOS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 71c660d

proferido nos autos.

DESPACHO

A utilização de BACENJUD em face da empresa ré e litisconsorte

restou infrutífera, face ao exposto instauro o incidente de

desconsideração da personalidade jurídica, com base no art.

878 da CLT, bem como nos arts. 133 a 137 do CPC, de aplicação

supletiva. Determinei à Secretaria a utilização do SERPRO, a fim de

identificar a sua composição societária.

Para assegurar a efetividade, adoto a técnica do contraditório

diferido, objetivando evitar o esvaziamento da ordem constritiva.

Dessa forma, antes da intimação do sócio ou da pessoa jurídica, e

cumprida a diligência anterior, proceda-se, em caráter cautelar, com

base nos arts. 297, 300 e 301 do NCPC à expedição de penhora

eletrônica através do BACENJUD em desfavor da empresa

executada e de todos os seus sócios, uma vez que restou

evidenciado o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300

do CPC.

Sobrevindo o resultado positivo, intime-se o sócio e/ou

administrador da empresa executada do inteiro teor da presente

decisão, bem como para que se manifeste no prazo de 15 dias,

caso queira, na forma do art. 135 do CPC.
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O andamento do feito está suspenso até a resolução do incidente

(Art. 135 §3º do NCPC)

Aguarde-se o resultado da ordem de bloqueio.

Após decorrido o prazo para manifestação do sócio executado,

venham os autos conclusos para decisão de mérito ou aprazamento

de audiência de instrução, caso este Juízo entenda necessário.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

HMS

Processo Nº ATSum-0000019-72.2020.5.21.0041
AUTOR GEORGE GUTEMBERG

NASCIMENTO

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

RÉU DIVEPE AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO ORLANDO FRYE PEIXOTO(OAB:
4404-B/RN)

PERITO ADROALDO LACERDA DE CASTRO

Intimado(s)/Citado(s):

  - DIVEPE AUTOMOVEIS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID aa656e7

proferida nos autos.

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

I.RELATÓRIO

Proferida a sentença, a reclamada entrou com embargos de

declaração, alegando a existência de contradição e omissão na

decisão prolatada.

Manifestação da parte contrária.

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

II.ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos declaratórios, eis que presentes os

pressupostos de admissibilidade.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A reclamada DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA. alega que há omissão,

contradição, obscuridade e erro material na decisão, que não

intimou o Sr. Perito para se pronunciar sobre o pedido de

esclarecimentos ao laudo pericial; quanto às diferenças devidas do

adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo; os

benefícios da justiça gratuita; reflexos do adicional de insalubridade

e honorários periciais.

Analiso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são

cabíveis contra qualquer decisão judicial para (a) esclarecer

obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou

questão sobre o qual deveria o juiz se pronunciar, de ofício ou a

requerimento das partes, e para (c) corrigir erro material.

Diante dos dispositivos legais, os embargos de declaração se

constituem em recurso de contornos rígidos (fundamentação

vinculada), cujo objetivo primordial é a integração do julgado

omisso, obscuro ou contraditório, não podendo servir de modo

algum para rediscutir o julgamento ou, noutras palavras, reformar o

já decidido.

O STJ já vem decidindo reiteradamente que o mero inconformismo

da parte contra o teor da decisão não temo condão de ensejar a

oposição de embargos de declaração, como se pode ver no

seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,

CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de

completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,

contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se

depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto,

só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,

especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que

se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para

o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e

menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.
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2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com

o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de

1% sobre o valor atualizado da causa.

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1632159/SP, relatoria do

Ministro Mauro Campbell Marques julgado em 28/11/2017.

É o caso dos autos, em que a parte almeja a reforma da decisão,

utilizando-se da via estreita dos embargos de declaração, recurso

de hipóteses vinculadas, cabível apenas quando há omissão,

contradição ou obscuridade na sentença.

Na sentença sob ID. bf671b1, a impugnação ao laudo pericial

ofertada pela embargante foi rejeitada, pois elaborada por quem

não detém conhecimento técnico sobre a matéria para o exercício

do múnus. Assim, o Juízo demonstrou que o laudo apresentado foi

suficiente para formação do seu convencimento, despiciendo

qualquer esclarecimento.

A sentença, na parte dispositiva, por uma técnica de elaboração da

decisão, fez referência expressa à fundamentação, onde está

exposta a condenação à diferença do adicional de insalubridade do

grau máximo para o grau médio, este que já vinha sendo pago ao

autor durante o curso do contrato de trabalho. Tanto é assim que,

de um simples lançar d’olhos sobre a planilha de cálculos, no ID.

c4109bc, se verifica que ficou bastante claro este aspecto da

condenação.

Em relação ao pedido de justiça gratuita, razão assiste à

embargante. Há franca contradição entre a fundamentação e o teor

da sentença como um todo. Passo a sanar.

Pela nova sistemática imposta pela Reforma Trabalhista, para a

concessão dos benefícios da justiça gratuita, a parte requerente

deverá possuir salário igual ou inferior a 40%(quarenta porcento)

do teto do Regime Geral dePrevidência Social, ou ainda, o referido

benefício poderá ser deferido à parte que, mesmo auferindo

remuneração superior aos limites anteriormente citados, comprove

a insuficiência de recursos. Nesse passo, verifico que as últimas

remunerações mensais auferidas pela parte reclamante não

superavam o limite de 40% (quarenta por cento) do teto do Regime

Geral de Previdência Social (ID. a6c5beb), bem como, também não

há nos autos qualquer prova ou indícios de que a parte reclamante

tenha alcançado novo posto de trabalho com uma remuneração que

supere tal limite estabelecido na lei n.º 13.467 de 2017, ou mesmo

que tenha voltado a receber benefício previdenciário. Logo,

formulado pela parte defiro o pedido de benefício da justiça gratuita

ao reclamante, já que preenchidos os requisitos contidos no art.

790, §3º, da CLT.

Embargos acolhidos, neste aspecto.

Em relação aos reflexos do adicional de insalubridade, não há

obscuridade.

Foram deferidos apenas os reflexos do adicional de insalubridade

nas demais verbas rescisórias e contratuais, tais como aviso prévio,

férias + 1/3, 13º salários e FGTS + 40%. Sobre os RSR’s, que já

estão remunerados pelo salário mensal, a pretensão foi rejeitada.

Por conta disso, como o autor decaiu de parte mínima, o ônus pelos

honorários sucumbenciais ficou integralmente a cargo da

reclamada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Quanto aos honorários periciais, a importância do trabalho

desenvolvido pelo expert judicial para o deslinde da controvérsia

deve ser remunerada de acordo com os princípios da razoabilidade

e proporcionalidade. A fixação em audiência do valor dos honorários

não forma coisa julgada, podendo ser revista na sentença. Assim,

não há contradição a ser sanada.

Com efeito, patente que a intenção da embargante é a rediscussão

de matéria já sistematicamente debatida, e não o de eliminar

qualquer omissão, contradição ou obscuridade acaso existente na

sentença de conhecimento, matéria expressamente prevista no

comando sentencial.

Desnecessário transcrever as razões da decisão, além de

contraproducente e repetitivo.

A jurisprudência do TST é firme neste sentido:

"Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento

restritas àquelas exaustivamente elencadas nos artigos 897-A da

Consolidação das Leis do Trabalho e 1022 do Código de Processo

Civil de 2015. Não se verificando omissão, contradição ou

obscuridade no julgado objeto dos embargos de declaração , impõe-

se negar-lhes provimento. Embargos de Declaração conhecidos e

não providos. (TST - 1ª Turma - Rel. Min. Marcelo Lamego Pertence

- ED-RR - 19000-68.2006.5.17.0004 - DEJT 03/06/2016).”

Os Embargos são rejeitados neste ponto.

Diante disso, os embargos de declaração merecem parcial

acolhimento para que sejam processadas as correções na

fundamentação da sentença, consoante fundamentação supra.

IV.DISPOSITIVO

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração opostos por

D I V E P E  A U T O M Ó V E I S  L T D A . ,  p a r a  A C O L H Ê - L O S

P A R C I A L M E N T E ,  d e t e r m i n a n d o  a s  c o r r e ç õ e s  n a

sentença,consoante a fundamentação supra, parte integrante da

presente decisão.

Devolva-se o prazo recursal.
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Intimem-se as partes.

Nada mais.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BV

Processo Nº ATSum-0000054-37.2017.5.21.0041
AUTOR FLAVIO FIGUEIREDO SEGUNDO

ADVOGADO ANDRE RIMOM MARTINS DE
AZEVEDO(OAB: 11278/RN)

RÉU DWBRASIL IMOVEIS LTDA - ME

ADVOGADO ELAINE DE ARAUJO GOMES
SILVA(OAB: 17561/RN)

ADVOGADO ROGER ALEXANDRE PEREIRA DE
LIMA(OAB: 4919/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FLAVIO FIGUEIREDO SEGUNDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 01/10/2020 10:30

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que a AUDIÊNCIA DE

CONCILIAÇÃO foi redesignada para o seguinte dia e horário,

respectivamente: 01/10/2020 10:30.

S e g u e  o  l i n k  p a r a  a c e s s a r  a  s a l a  v i r t u a l :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / m i b - k n t b - s g j

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATSum-0000019-72.2020.5.21.0041
AUTOR GEORGE GUTEMBERG

NASCIMENTO

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

RÉU DIVEPE AUTOMOVEIS LTDA

ADVOGADO ORLANDO FRYE PEIXOTO(OAB:
4404-B/RN)

PERITO ADROALDO LACERDA DE CASTRO

Intimado(s)/Citado(s):

  - GEORGE GUTEMBERG NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID aa656e7

proferida nos autos.

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

I.RELATÓRIO

Proferida a sentença, a reclamada entrou com embargos de

declaração, alegando a existência de contradição e omissão na

decisão prolatada.

Manifestação da parte contrária.

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

II.ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos declaratórios, eis que presentes os

pressupostos de admissibilidade.

III. FUNDAMENTAÇÃO

A reclamada DIVEPE AUTOMÓVEIS LTDA. alega que há omissão,

contradição, obscuridade e erro material na decisão, que não

intimou o Sr. Perito para se pronunciar sobre o pedido de

esclarecimentos ao laudo pericial; quanto às diferenças devidas do

adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo; os

benefícios da justiça gratuita; reflexos do adicional de insalubridade

e honorários periciais.

Analiso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são

cabíveis contra qualquer decisão judicial para (a) esclarecer

obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou

questão sobre o qual deveria o juiz se pronunciar, de ofício ou a

requerimento das partes, e para (c) corrigir erro material.

Diante dos dispositivos legais, os embargos de declaração se

constituem em recurso de contornos rígidos (fundamentação

vinculada), cujo objetivo primordial é a integração do julgado
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omisso, obscuro ou contraditório, não podendo servir de modo

algum para rediscutir o julgamento ou, noutras palavras, reformar o

já decidido.

O STJ já vem decidindo reiteradamente que o mero inconformismo

da parte contra o teor da decisão não temo condão de ensejar a

oposição de embargos de declaração, como se pode ver no

seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,

CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de

completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,

contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se

depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto,

só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,

especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que

se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para

o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e

menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com

o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de

1% sobre o valor atualizado da causa.

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1632159/SP, relatoria do

Ministro Mauro Campbell Marques julgado em 28/11/2017.

É o caso dos autos, em que a parte almeja a reforma da decisão,

utilizando-se da via estreita dos embargos de declaração, recurso

de hipóteses vinculadas, cabível apenas quando há omissão,

contradição ou obscuridade na sentença.

Na sentença sob ID. bf671b1, a impugnação ao laudo pericial

ofertada pela embargante foi rejeitada, pois elaborada por quem

não detém conhecimento técnico sobre a matéria para o exercício

do múnus. Assim, o Juízo demonstrou que o laudo apresentado foi

suficiente para formação do seu convencimento, despiciendo

qualquer esclarecimento.

A sentença, na parte dispositiva, por uma técnica de elaboração da

decisão, fez referência expressa à fundamentação, onde está

exposta a condenação à diferença do adicional de insalubridade do

grau máximo para o grau médio, este que já vinha sendo pago ao

autor durante o curso do contrato de trabalho. Tanto é assim que,

de um simples lançar d’olhos sobre a planilha de cálculos, no ID.

c4109bc, se verifica que ficou bastante claro este aspecto da

condenação.

Em relação ao pedido de justiça gratuita, razão assiste à

embargante. Há franca contradição entre a fundamentação e o teor

da sentença como um todo. Passo a sanar.

Pela nova sistemática imposta pela Reforma Trabalhista, para a

concessão dos benefícios da justiça gratuita, a parte requerente

deverá possuir salário igual ou inferior a 40%(quarenta porcento)

do teto do Regime Geral dePrevidência Social, ou ainda, o referido

benefício poderá ser deferido à parte que, mesmo auferindo

remuneração superior aos limites anteriormente citados, comprove

a insuficiência de recursos. Nesse passo, verifico que as últimas

remunerações mensais auferidas pela parte reclamante não

superavam o limite de 40% (quarenta por cento) do teto do Regime

Geral de Previdência Social (ID. a6c5beb), bem como, também não

há nos autos qualquer prova ou indícios de que a parte reclamante

tenha alcançado novo posto de trabalho com uma remuneração que

supere tal limite estabelecido na lei n.º 13.467 de 2017, ou mesmo

que tenha voltado a receber benefício previdenciário. Logo,

formulado pela parte defiro o pedido de benefício da justiça gratuita

ao reclamante, já que preenchidos os requisitos contidos no art.

790, §3º, da CLT.

Embargos acolhidos, neste aspecto.

Em relação aos reflexos do adicional de insalubridade, não há

obscuridade.

Foram deferidos apenas os reflexos do adicional de insalubridade

nas demais verbas rescisórias e contratuais, tais como aviso prévio,

férias + 1/3, 13º salários e FGTS + 40%. Sobre os RSR’s, que já

estão remunerados pelo salário mensal, a pretensão foi rejeitada.

Por conta disso, como o autor decaiu de parte mínima, o ônus pelos

honorários sucumbenciais ficou integralmente a cargo da

reclamada, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Quanto aos honorários periciais, a importância do trabalho

desenvolvido pelo expert judicial para o deslinde da controvérsia

deve ser remunerada de acordo com os princípios da razoabilidade

e proporcionalidade. A fixação em audiência do valor dos honorários

não forma coisa julgada, podendo ser revista na sentença. Assim,

não há contradição a ser sanada.

Com efeito, patente que a intenção da embargante é a rediscussão

de matéria já sistematicamente debatida, e não o de eliminar

qualquer omissão, contradição ou obscuridade acaso existente na

sentença de conhecimento, matéria expressamente prevista no

comando sentencial.

Desnecessário transcrever as razões da decisão, além de
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contraproducente e repetitivo.

A jurisprudência do TST é firme neste sentido:

"Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento

restritas àquelas exaustivamente elencadas nos artigos 897-A da

Consolidação das Leis do Trabalho e 1022 do Código de Processo

Civil de 2015. Não se verificando omissão, contradição ou

obscuridade no julgado objeto dos embargos de declaração , impõe-

se negar-lhes provimento. Embargos de Declaração conhecidos e

não providos. (TST - 1ª Turma - Rel. Min. Marcelo Lamego Pertence

- ED-RR - 19000-68.2006.5.17.0004 - DEJT 03/06/2016).”

Os Embargos são rejeitados neste ponto.

Diante disso, os embargos de declaração merecem parcial

acolhimento para que sejam processadas as correções na

fundamentação da sentença, consoante fundamentação supra.

IV.DISPOSITIVO

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração opostos por

D I V E P E  A U T O M Ó V E I S  L T D A . ,  p a r a  A C O L H Ê - L O S

P A R C I A L M E N T E ,  d e t e r m i n a n d o  a s  c o r r e ç õ e s  n a

sentença,consoante a fundamentação supra, parte integrante da

presente decisão.

Devolva-se o prazo recursal.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BV

Processo Nº ATSum-0000054-37.2017.5.21.0041
AUTOR FLAVIO FIGUEIREDO SEGUNDO

ADVOGADO ANDRE RIMOM MARTINS DE
AZEVEDO(OAB: 11278/RN)

RÉU DWBRASIL IMOVEIS LTDA - ME

ADVOGADO ELAINE DE ARAUJO GOMES
SILVA(OAB: 17561/RN)

ADVOGADO ROGER ALEXANDRE PEREIRA DE
LIMA(OAB: 4919/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DWBRASIL IMOVEIS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 01/10/2020 10:30

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que a AUDIÊNCIA DE

CONCILIAÇÃO foi redesignada para o seguinte dia e horário,

respectivamente: 01/10/2020 10:30.

S e g u e  o  l i n k  p a r a  a c e s s a r  a  s a l a  v i r t u a l :

h t t p s : / / m e e t . g o o g l e . c o m / m i b - k n t b - s g j

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0001008-88.2014.5.21.0041
AUTOR JOAO DE DEUS CATAO

ADVOGADO ANDERSON PEREIRA
BARROS(OAB: 7582/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO DE DEUS CATAO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2770646

proferida nos autos.

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

I.RELATÓRIO

Proferida a sentença de impugnação a cálculos, o reclamante

entrou com embargos de declaração, alegando a existência de

vícios na decisão prolatada.

Dispensada a manifestação da parte contrária.

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.
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II.ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos declaratórios, eis que presentes os

pressupostos de admissibilidade.

III. FUNDAMENTAÇÃO

O reclamante JOÃO DE DEUS CATÃO alega que a contraminuta

da parte contrária estaria preclusa, não podendo servir para alterar

os cálculos homologados pelo Juízo, “já que não ataca as

premissas utilizadas pelo contador da Vara e, sim, o que o

exeqüente colocou na sua conta, faltando interesse de agir, por

parte da ECT, motivo que sequer deveria esse juízo ter se

manifestado sobre”. Ao final, alega que houve julgamento extra

petita, pugnando que o Juízo se manifeste apenas sobre os pontos

lançados por ele, reclamante.

Analiso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são

cabíveis contra qualquer decisão judicial para (a) esclarecer

obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou

questão sobre o qual deveria o juiz se pronunciar, de ofício ou a

requerimento das partes, e para (c) corrigir erro material. Da mesma

forma, o art. 897-A, da CLT, estabelece que caberão embargos de

declaração quando houver omissão e contradição no julgado ou

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

Diante dos dispositivos legais, os embargos de declaração se

constituem em recurso de contornos rígidos (fundamentação

vinculada), cujo objetivo primordial é a integração do julgado

omisso, obscuro ou contraditório, não podendo servir de modo

algum para rediscutir o julgamento ou, noutras palavras, reformar o

já decidido.

O STJ já vem decidindo reiteradamente que o mero inconformismo

da parte contra o teor da decisão não temo condão de ensejar a

oposição de embargos de declaração, como se pode ver no

seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,

CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de

completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,

contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se

depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto,

só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,

especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que

se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para

o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e

menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com

o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de

1% sobre o valor atualizado da causa.

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1632159/SP, relatoria do

Ministro Mauro Campbell Marques julgado em 28/11/2017.

É o caso dos autos, em que a parte almeja a reforma da decisão,

utilizando-se da via estreita dos embargos de declaração, recurso

de hipóteses vinculadas, cabível apenas quando há omissão,

contradição ou obscuridade na sentença.

Na hipótese dos autos, não restam configuradas quaisquer das

hipóteses legais, sequer invocadas, aliás.

Com efeito, patente que a intenção do embargante é a rediscussão

de matéria já sistematicamente debatida, e não o de eliminar

qualquer omissão, contradição ou obscuridade acaso existente na

sentença de impugnação a cálculos.

A pretensão do embargante de ver afastada decisão extra petita,

deve ser buscada mediante o meio processual adequado, não se

coadunando com o restrito campo de manejo dos embargos de

declaração.

Desnecessário transcrever as razões da decisão, além de

contraproducente e repetitivo.

A jurisprudência do TST é firme neste sentido:

"Os embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento

restritas àquelas exaustivamente elencadas nos artigos 897-A da

Consolidação das Leis do Trabalho e 1022 do Código de Processo

Civil de 2015. Não se verificando omissão, contradição ou

obscuridade no julgado objeto dos embargos de declaração , impõe-

se negar-lhes provimento. Embargos de Declaração conhecidos e

não providos. (TST - 1ª Turma - Rel. Min. Marcelo Lamego Pertence

- ED-RR - 19000-68.2006.5.17.0004 - DEJT 03/06/2016).”

Os Embargos são rejeitados.

IV.DISPOSITIVO

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
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JOÃO DE DEUS CATÃO, para REJEITÁ-LOS,consoante a

fundamentação supra, parte integrante da presente decisão.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BV

Processo Nº ATSum-0000449-58.2019.5.21.0041
AUTOR WILLIANY ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO MIELSON DOS SANTOS
MENEZES(OAB: 12018/RN)

RÉU MARIA IZETE DE MAGALHAES DOS
SANTOS

ADVOGADO DANIELLY MAGALHAES
CARVALHO(OAB: 14097/RN)

ADVOGADO ANDRESSA CELLY NASCIMENTO
DE CARVALHO(OAB: 10404/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA IZETE DE MAGALHAES DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Através do presente, de ordem do MM Juiz do Trabalho, fica V. Sa.

intimada para ciência da planilha de cálculos de ID a4e38c1, para

fins do art. 879, §2º, apenas quanto à correta exclusão e

atualização.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BARBARA MEDEIROS DE MACEDO SILVA

Assessor

Processo Nº ATSum-0000449-58.2019.5.21.0041
AUTOR WILLIANY ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO MIELSON DOS SANTOS
MENEZES(OAB: 12018/RN)

RÉU MARIA IZETE DE MAGALHAES DOS
SANTOS

ADVOGADO DANIELLY MAGALHAES
CARVALHO(OAB: 14097/RN)

ADVOGADO ANDRESSA CELLY NASCIMENTO
DE CARVALHO(OAB: 10404/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILLIANY ALVES DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Através do presente, de ordem do MM Juiz do Trabalho, fica V. Sa.

intimada para ciência da planilha de cálculos de ID a4e38c1, para

fins do art. 879, §2º, apenas quanto à correta exclusão e

atualização.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

BARBARA MEDEIROS DE MACEDO SILVA

Assessor

Processo Nº ATSum-0000333-57.2016.5.21.0041
AUTOR LUCIANO OLIVEIRA DA FONSECA

ADVOGADO MAGNA MARTINS DE SOUZA(OAB:
11349/RN)

RÉU E B DE LIMA PECAS E ACESSORIOS
- ME

ADVOGADO EVANOR BRITO FAHEINA(OAB: 1112
-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUCIANO OLIVEIRA DA FONSECA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f24538a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

1. Trata-se de processo que foi iniciada a fase de cumprimento

de sentença no ano de 2016, antes da vigência da Lei

13.467/2017, ocorrendo pesquisa patrimonial infrutífera, com

desconsideração da personalidade jurídica.

2. Verifica-se que a última manifestação da parte autora data do ano

2016. Outrossim, consoante certidão (ID. 7a10e1a) do Sr. Oficial de

Justiça, restou impossibilitada a remoção do bem objeto de

penhora, haja vista que o executado e depositário fiel noticiou a

ocorrência de incêndio no local em que se encontrava o veículo ora

penhorado.

3. Face ao exposto, determino a intimação da parte autora, para
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que apresente meios de prosseguimento à execução no prazo

de 15 dias. Permanecendo inerte a(o) causídica(o), intime-se a

parte autora, pessoalmente, para que se manifeste no mesmo

prazo.

4. Inexistindo manifestação, arquive-se o processo por 2 anos,

provisoriamente.

5. Transcorrido o prazo, será pronunciada, pelo Juízo, a prescrição

intercorrente, conforme art.11-A da CLT.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

TD

Processo Nº ATSum-0000529-95.2014.5.21.0041
AUTOR JOAO SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO DAVIDSON DE CARVALHO
GURGEL(OAB: 9976/RN)

RÉU SERGIO LUIZ SENDIM

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO SILVA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 581a0eb

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Trata-se de processo com pendência de quitação, unicamente,

de contribuições previdenciárias.

2. Remanesce em execução, sob a rubrica acima citada, o importe

total de R$ 564,54.

3. Inexitosa a diligência já empreendida junto ao Bacenjud para

apreensão do montante, conforme certidão antecedente. Restaria

ao Juízo empreender, doravante, outras medidas executórias para

satisfação dos créditos.

4. Ocorre que o valor em execução, R$564,54, corresponde

integralmente à verba previdenciária, cujo exequente, União

Federal, sequer persegue o seu adimplemento, amparada em

diversos normativos próprios. Por outro lado, a movimentação da

máquina do Poder Judiciário em busca da satisfação deste crédito

não parece ser medida producente, tampouco compensatória, para

a União.

5. Anoto, nesse sentido, decisão proferida nos autos da RT 1655-

98.2006, da 2ª. Vara do Trabalho de Natal/RN, deste E. TRT 21ª:

DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

SOCIAIS E/OU CUSTAS PROCESSUAIS

Contribuições sociais e/ou custas processuais. Valores baixos e em

confronto com a eficiência do sistema de justiça. Art. 37 da

Constituição. Princípio da eficiência. Concretização. Analogia com

os parâmetros do instituto semelhante contido na legislação

tributária geral. Não exigibilidade dos créditos devidos à União.

Extinção da execução.

Vistos,etc.

1. Compulsando-se os autos, verifica-se que os direitos da parte

reclamante já se encontram integralmente quitados e que somente

está pendente de pagamento o valor relativo às contribuições

sociais no importe de R$ 1.322,82 e custas processuais no importe

de R$ 12,38, totalizando o importe de R$ 1.335,20 (fls. 60 dos

autos, em valores de 23.04.2013).

Examino a pertinência do prosseguimento da execução forçada.

Fazendo-o, anoto que o art. 114, inciso VIII, da Constituição

Federal, dispõe que compete ao Judiciário Trabalhista executar, de

ofício, as contribuições sociais decorrentes das sentenças que

proferir.

A execução das custas advém do estabelecido no § 2º do art. 790

da CLT.

2. Quanto à execução das contribuições sociais, a Lei Federal n.

8.212/91, ao dispor sobre a execução dos créditos devidos à União

(após a Lei federal n. 9.457/2007), estabeleceu, em seu art. 54, a

possibilidade de fixação de "critério para a dispensa de constituição

ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessa medida".

Densificando esse preceito, a Portaria MPS n. 1.293/2005, tratando

em especial dos créditos exeqüendos perante a Justiça do
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Trabalho, estabeleceu:

"Art. 1º Os créditos da Previdência Social decorrentes de decisões

oriundas da Justiça do Trabalho de importância igual ou inferior ao

valor-piso estabelecido no art. 2º, não pagos espontaneamente,

deixarão de ser executados, com fundamento no princípio da

eficiência contido no caput do art. 37 da Constituição Federal c/c os

incisos IV do art. 156 e III do art. 172, ambos do Código Tributário

Nacional e art. 54 da Lei nº 8.212/91."

Sucede que, para o Rio Grande do Norte, o valor-piso para a

execução foi fixado em apenas R$ 120,00. É dizer: os créditos

acima desse valor não se encontram com exigibilidade dispensada.

Tenho que esse valor-piso atualmente se encontra defasado (pela

falta de atualização monetária, há quase 10 anos) e em conflito com

o próprio preceito constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF)

que dá sustentação à norma regulamentar, pois fazer movimentar a

máquina judiciária para cobrar valores muito baixos traz mais

prejuízos do que ganhos à União Federal.

Trata-se, portanto, de autêntico quadro de inconstitucionalidade por

omissão, já que compete à Administração Pública (re)avaliação

periodicamente esses valores, não só em função da corrosão do

padrão monetário, em razão da inflação, como também - e

principalmente - em vista do potencial da Justiça do Trabalho em

atender às expectativas de eficiência diante do estoque de

processos em tramitação.

Assim, tendo em conta que o interesse da execução do crédito das

contribuições sociais é da União, é preciso fazer o confronto dos

ganhos ou perdas na produção de atos processuais que, por si sós,

podem ser mais caros ao erário público do que a consideração de

inexigibilidade pela baixa significância econômica do valor

exequendo.

Nesse contexto, é preciso lembrar, em argumentação de analogia,

que a Portaria nº. 75, de 29.03.2012, do Ministério da Fazenda,

autorizou a não inscrição, como Dívida Ativa da União, de débitos

com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$

1.000,00 (mil reais) (art. 1º, inciso I).

Essa mesma norma, apoiada em autorizações legais, dispõe sobre

o não ajuizamento de execuções fiscais com valor consolidado igual

ou inferior ao R$ 20.000,00 (art. 1º, inciso II).

Ora, se a própria União não considera tais valores como dívida, não

há razão para o prosseguimento da presente execução por este

Juízo, máxime quando este Juízo, em atuação ex officio, já adotou

todas as providências ao seu alcance (inclusive as ferramentas

eletrônicas disponíveis) para a localização de patrimônio da parte

devedora/executada.

Restaria, agora, instar a parte credora, no caso a União, para

oferecer meios ao prosseguimento do feito.

No entanto, isso não é possível, diante do que reza a Portaria MF n.

176/2010, que dispensa a manifestação da União nas causas em

que o seu crédito seja igual ou inferior a R$ 1.000,00. Transcrevo:

"O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições

que lhe confere o art. 87, § único, inciso II, da Constituição Federal,

e tendo em vista o que dispõem o art. 54 da Lei Nº 8.212, de 24 de

julho de 1991, e os arts. 832, § 7º e 879, § 5º do Decreto-Lei Nº

5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho),

RESOLVE:

Ar t .  1º  O Órgão Jur íd ico da União responsável  pe lo

acompanhamento da execução de ofício das contribuições

previdenciárias perante a Justiça do Trabalho poderá deixar de se

manifestar quando:

I - o valor do acordo, na fase de conhecimento, for igual ou inferior a

R$ 10.000,00 (dez mil reais); ou contribuição constantes do cálculo

de liquidação de sentença for igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez

mil reais).

Parágrafo único. O disposto nesse artigo se aplica também aos

processos em trâmite nos Tribunais do Trabalho.

Art. 2º Verificado decréscimo na arrecadação das contribuições

previdenciárias perante da Justiça do Trabalho, fica delegada, ao

Procurador-Geral da Fazenda Nacional e ao Procurador-Geral

Federal, competência para reduzir, em ato conjunto, o piso de

atuação previsto no art. 1º, para até R$ 1.000,00 (mil reais).

Parágrafo único. A redução prevista no caput poderá ter efeitos

nacionais, regionais, locais ou, ainda, l imitar-se a varas

determinadas.

Art. 3º O disposto nesta Portaria se aplica aos processos em curso.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,

ficando revogada a Portaria Nº 283, de 1º de dezembro de 2008".
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Diante desse cenário, está impossibilitado este Juízo de contar com

a manifestação de interesse da própria parte credora, tudo na busca

da efetividade da tutela.

De outro lado, o princípio da economia processual visa a dar

efetividade ao escopo político do Judiciário, o que também implica

somente acionar a máquina judiciária para questões que envolvam

uma racionalidade mínima de custo-benefício, tendo em conta ser

contraproducente, como já sublinhado, que a União, a pretexto de

executar uma determinada dívida, promova o dispêndio de esforços

e recursos superiores ao montante sub judice.

A eficiência da atuação judicial é proporcional à sua capacidade de

liberar-se da execução de valores ínfimos para concentrar-se na

promoção de medidas que visem à maior efetividade de entrega da

prestação jurisdicional, em relação dos feitos socioeconomicamente

relevantes.

A Lei nº 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida

Ativa da Fazenda Pública, estabelece, em seu art. 26, hipótese de

extinção da execução fiscal em caso de cancelamento da inscrição

na Dívida Ativa. Cite-se ainda o art. 794, Inciso III, do Código de

Processo Civil, que considera extinta a execução quando o credor

renuncia ao seu crédito.

Ressalte-se que o Direito Processual Comum e a Lei de Execuções

Fiscais são aplicáveis subsidiariamente ao processo trabalhista por

força dos arts. 769 e 889 da CLT.

Desse modo, as infrutíferas tentativas judiciais de efetivação do

crédito tributário somadas à impossibilidade de chamamento da

credora União aos autos para se associar ao esforço de efetivação

da tutela faz surgir o quadro de ausência de interesse processual no

cenário da execução fiscal atípica processada neste feito.

Deste modo, não há razão para o prosseguimento da presente

execução no que toca às contribuições sociais.

3. Quanto às custas processuais, creio que se pode trilhar

semelhante percurso argumentativo.

Ademais, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em

situação similar, tem precedente na mesma direção, conforme

indica trecho de aresto adiante transcrito:

"O valor das custas processuais, aquém do teto estabelecido no

artigo 1º da Portaria nº 49, de 01 de abril de 2004, do Ministério da

Fazenda, contempla licitamente a determinação de extinção da

execução. Agravo de petição conhecido e não provido". (AP-88300-

19.2000.5.21.0004. TRT 21ª Região. 2ª Turma. Divulgado no DEJT

nº 689, em 16/03/2011. Publicado em 17/03/2011. Desembargador

Relator: Eridson João Fernandes Medeiros).

4. Conclusão. Assim, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80;

e no art. 794, inciso III, do Código de Processo Civil, de aplicação

subsidiária, por força dos arts. 769 e 889 da CLT, pronuncio a

extinção da presente execução e determino o conseqüente

arquivamento deste processo, com baixa definitiva.

Dê-se ciência à parte executada.

Dispensada a intimação da União Federal, em razão da alçada, nos

termos da Portaria MF n. 176/2010.

Arquivem-se os autos, definitivamente, em seguida.

Natal/RN, 12 de novembro de 2014.

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

Juiz Titular da 2ª. Vara do Trabalho de Natal"

6. Isto posto, e adotando os fundamentos supra transcritos,

determino:

a) considerando a existência bloqueios parcialmente frutíferos (ID.

2add361), expeça-se alvará para pagamento parcial da

contribuição previdenciária.

b) após, tendo em vista que as tentativas posteriores de bloqueio

judicial restaram infrutíferas, pelos fundamentos acima expostos,

determino a extinção desta execução e, destarte, o arquivamento

definitivo dos autos, com as cautelas de praxe pela Secretaria.

Pelas mesmas razões, outrossim, desnecessária a intimação do

exequente (União Federal).

7. Cumpra-se.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho Titular

TD
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Processo Nº ATSum-0000323-42.2018.5.21.0041
AUTOR EDILSON DE VASCONCELOS

MACHADO

ADVOGADO FRANCISCO EDELTRUDES DUARTE
NETO(OAB: 324-A/RN)

RÉU TAM LINHAS AEREAS S/A.

ADVOGADO FABIO RIVELLI(OAB: 297608/SP)

PERITO RUBENS SCARDIGLI VIGANO

Intimado(s)/Citado(s):

  - TAM LINHAS AEREAS S/A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2e0cc98

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Há petição retro no qual o causídico da empresa requer a execução

dos honorários de sucumbência, arbitrados em R$300,00, conforme

comando sentencial. Junta aos autos comprovações retiradas de

rede social, de que o autor está trabalhando.

Intime-se o autor para que realize o pagamento do valor devido no

prazo de 10 dias, sob pena de execução.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000695-25.2017.5.21.0041
AUTOR JOSE CLEMENTINO BONDADE

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

RÉU PREMOLAJES INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME

RÉU ROSSANA TINOCO DE ANDRADE
BENEVOLO DANTAS

RÉU CIMACON COMERCIO VAREJISTA
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - ME

RÉU LUIS BENEVOLO DANTAS FILHO

RÉU PREMOLAJES LTDA

RÉU CINPREL - COMERCIO E INDUSTRIA
DE PRE MOLDADOS LTDA

RÉU META EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCAO LTDA

RÉU R E R INDUSTRIA E COMERCIO
VAREJISTA DE ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE CLEMENTINO BONDADE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID da711d5

proferido nos autos.

DESPACHO COM FORÇA DE OFÍCIO

Vistos, etc…

Em atenção a manifestação do Banco Itaú, conforme ID. e12e15c e

anexos, atribuo força de Ofício ao presente despacho para

determinar que a instituição financeira proceda com a imediata

liquidação das “ações de titularidade”, em nome de PREMOLAJES

LTDA,CPF/CNPJ08.220.311/0001-78, conforme também consta no

ofício enviado pelo instituição (ID. 11f0415), colocando os valores,

imediatamente, em uma conta judicial à disposição deste juízo.

Em anexo a este despacho, no intuito de facilitar a localização das

ações e dos valores bloqueados, deverá ser enviada ao banco a

cópia do ofício constante ao ID. 11f0415.

Cumpra-se.

Aguarde-se a disponibilização dos valores.

Natal/RN, em 09 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001477-03.2015.5.21.0041
AUTOR FABIO PINCINATO ACCORSI

ADVOGADO WELISON FERNANDES DA
ROCHA(OAB: 12696/RN)

ADVOGADO RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
GUIMARAES(OAB: 12109/RN)

RÉU SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
S/A

ADVOGADO MARIA JOSE DA SILVA(OAB:
10550/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ba90d80

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc

Libere-se os depósitos recursais efetuados pela reclamada SIMAS
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INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ao reclamante, conforme última

planilha de cálculos.

Intime-se a parte autora para manifestação acerca do pedido de

parcelamento do saldo remanescente em 36 parcelas, conforme

petição de ID #id:b65c978, bem como informar contas bancárias

para fins de transferência dos depósitos recursais. Caso permaneça

inerte no prazo de 10 dias, será considerada a sua anuência. Após

a expedição do alvará, atualize-se os cálculos com dedução dos

valores recebidos.

Caso haja anuência do autor, intime-se a reclamada para ciência

dos cálculos e para depósito judicial das parcelas a cada 30 dias,

sob pena de aplicação de multa de 50% sobre o valor

remanescente devido.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0001167-94.2015.5.21.0041
AUTOR EDILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU SAFE LOCACAO DE MAO DE OBRA
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

ADVOGADO PAULA KARENINNE DE BRITO
BEZERRA(OAB: 13968/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

DINT - CAEX

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDILSON RODRIGUES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 42beed5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc

Atribuo validade jurídica de ofício ao presente despacho, para que

seja solicitada a habilitação dos créditos do autor junto ao processo

piloto da SAFE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, na CAEX.

Encaminhe-se via malote digital, acompanhado da planilha de

cálculos, ID 3476db5.

Comprovada a habilitação, arquive-se provisoriamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0001395-35.2016.5.21.0041
AUTOR MANOEL VITAL DA SILVA

ADVOGADO GUTEMBERGUE ALVES(OAB: 12639-
B/RN)

RÉU JOAQUIM AMBROZIO DE SOUZA

RÉU JOAQUIM AMBROZIO DE SOUZA
JUNIOR

RÉU CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU WINSTON CEZAR DE ARAUJO

RÉU AJP - NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU ALVARO ANIDIO BATISTA

RÉU ENSEADA EMPREENDIMENTOS
LTDA

RÉU RODRIGO AUGUSTO CANDIDO DE
SOUZA

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS LTDA

RÉU STENIO TAVARES

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA

RÉU CAIO ANDRE FERNANDES BATISTA

RÉU CERAMICA DO GATO LTDA - EPP

RÉU ALESSANDRO FERNANDES
BATISTA

RÉU CONAL - CONSTRUTORA ANIDIO
LTDA

RÉU LAISE FERNANDES BATISTA

RÉU POLIMASSA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

RÉU PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f93cd1b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Há petição retro, na qual a parte ré requer a inclusão em pauta

de conciliação e a parte autora requer a atualização dos cálculos

para fins de subsidiar um eventual acordo entre as partes.

1.

Determinei a atualização dos cálculos, juntada aos autos sob ID

e7b1d89.

2.
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Intime-se as partes para ciência e para petição conjunta de

acordo para análise por este Juízo.

3.

Cumpra-se.4.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0001167-94.2015.5.21.0041
AUTOR EDILSON RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU SAFE LOCACAO DE MAO DE OBRA
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

ADVOGADO PAULA KARENINNE DE BRITO
BEZERRA(OAB: 13968/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

DINT - CAEX

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAFE LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 42beed5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc

Atribuo validade jurídica de ofício ao presente despacho, para que

seja solicitada a habilitação dos créditos do autor junto ao processo

piloto da SAFE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, na CAEX.

Encaminhe-se via malote digital, acompanhado da planilha de

cálculos, ID 3476db5.

Comprovada a habilitação, arquive-se provisoriamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0001477-03.2015.5.21.0041
AUTOR FABIO PINCINATO ACCORSI

ADVOGADO WELISON FERNANDES DA
ROCHA(OAB: 12696/RN)

ADVOGADO RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA
GUIMARAES(OAB: 12109/RN)

RÉU SIMAS INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
S/A

ADVOGADO MARIA JOSE DA SILVA(OAB:
10550/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FABIO PINCINATO ACCORSI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ba90d80

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc

Libere-se os depósitos recursais efetuados pela reclamada SIMAS

INDUSTRIAL DE ALIMENTOS ao reclamante, conforme última

planilha de cálculos.

Intime-se a parte autora para manifestação acerca do pedido de

parcelamento do saldo remanescente em 36 parcelas, conforme

petição de ID #id:b65c978, bem como informar contas bancárias

para fins de transferência dos depósitos recursais. Caso permaneça

inerte no prazo de 10 dias, será considerada a sua anuência. Após

a expedição do alvará, atualize-se os cálculos com dedução dos

valores recebidos.

Caso haja anuência do autor, intime-se a reclamada para ciência

dos cálculos e para depósito judicial das parcelas a cada 30 dias,

sob pena de aplicação de multa de 50% sobre o valor

remanescente devido.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0001393-65.2016.5.21.0041
AUTOR COSME MONTEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO GUTEMBERGUE ALVES(OAB: 12639-
B/RN)

RÉU CONAL - CONSTRUTORA ANIDIO
LTDA

RÉU POLIMASSA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA
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RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA

RÉU CERAMICA DO GATO LTDA - EPP

RÉU ENSEADA EMPREENDIMENTOS
LTDA

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS LTDA

RÉU AJP - NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e34b151

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Há petição retro, na qual a parte ré requer a inclusão em pauta

de conciliação e a parte autora requer a atualização dos cálculos

para fins de subsidiar um eventual acordo entre as partes.

1.

Determinei a atualização dos cálculos, juntada aos autos sob ID

5357712.

2.

Intime-se as partes para ciência e para petição conjunta de

acordo para análise por este Juízo.

3.

Cumpra-se.4.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0000323-42.2018.5.21.0041
AUTOR EDILSON DE VASCONCELOS

MACHADO

ADVOGADO FRANCISCO EDELTRUDES DUARTE
NETO(OAB: 324-A/RN)

RÉU TAM LINHAS AEREAS S/A.

ADVOGADO FABIO RIVELLI(OAB: 297608/SP)

PERITO RUBENS SCARDIGLI VIGANO

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDILSON DE VASCONCELOS MACHADO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2e0cc98

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Há petição retro no qual o causídico da empresa requer a execução

dos honorários de sucumbência, arbitrados em R$300,00, conforme

comando sentencial. Junta aos autos comprovações retiradas de

rede social, de que o autor está trabalhando.

Intime-se o autor para que realize o pagamento do valor devido no

prazo de 10 dias, sob pena de execução.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0001393-65.2016.5.21.0041
AUTOR COSME MONTEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO GUTEMBERGUE ALVES(OAB: 12639-
B/RN)

RÉU CONAL - CONSTRUTORA ANIDIO
LTDA

RÉU POLIMASSA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA

RÉU CERAMICA DO GATO LTDA - EPP

RÉU ENSEADA EMPREENDIMENTOS
LTDA

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS LTDA

RÉU AJP - NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COSME MONTEIRO TEIXEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e34b151

proferido nos autos.
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DESPACHO

Vistos, etc

Há petição retro, na qual a parte ré requer a inclusão em pauta

de conciliação e a parte autora requer a atualização dos cálculos

para fins de subsidiar um eventual acordo entre as partes.

1.

Determinei a atualização dos cálculos, juntada aos autos sob ID

5357712.

2.

Intime-se as partes para ciência e para petição conjunta de

acordo para análise por este Juízo.

3.

Cumpra-se.4.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0001395-35.2016.5.21.0041
AUTOR MANOEL VITAL DA SILVA

ADVOGADO GUTEMBERGUE ALVES(OAB: 12639-
B/RN)

RÉU JOAQUIM AMBROZIO DE SOUZA

RÉU JOAQUIM AMBROZIO DE SOUZA
JUNIOR

RÉU CERAMICA JACOBINA LTDA - ME

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU WINSTON CEZAR DE ARAUJO

RÉU AJP - NEGOCIOS IMOBILIARIOS
LTDA

RÉU ALVARO ANIDIO BATISTA

RÉU ENSEADA EMPREENDIMENTOS
LTDA

RÉU RODRIGO AUGUSTO CANDIDO DE
SOUZA

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS LTDA

RÉU STENIO TAVARES

RÉU TECNO EMPREENDIMENTOS SPE
LTDA

RÉU CAIO ANDRE FERNANDES BATISTA

RÉU CERAMICA DO GATO LTDA - EPP

RÉU ALESSANDRO FERNANDES
BATISTA

RÉU CONAL - CONSTRUTORA ANIDIO
LTDA

RÉU LAISE FERNANDES BATISTA

RÉU POLIMASSA MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA

RÉU PATRICIA VIEIRA DE ARAUJO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL VITAL DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f93cd1b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Há petição retro, na qual a parte ré requer a inclusão em pauta

de conciliação e a parte autora requer a atualização dos cálculos

para fins de subsidiar um eventual acordo entre as partes.

1.

Determinei a atualização dos cálculos, juntada aos autos sob ID

e7b1d89.

2.

Intime-se as partes para ciência e para petição conjunta de

acordo para análise por este Juízo.

3.

Cumpra-se.4.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000923-28.2014.5.21.0001
AUTOR JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO LORENNA LAIZ DE MEDEIROS
FERRER(OAB: 12167/RN)

ADVOGADO SCHNEIDER COSTA TAVARES(OAB:
11713/RN)

ADVOGADO DURVAL DE OLIVEIRA PAIVA
NETO(OAB: 7324/RN)

RÉU ESCOL-EMPRESA DE SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO NATALIA LAGRECA DE PAIVA
BARBOSA MAIA(OAB: 46850/DF)

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

ADVOGADO JOAO MARCELO PINTO
DANTAS(OAB: 5900/RN)

ADVOGADO MARCELO JOSE MACEDO
CORDEIRO LIRA(OAB: 11837/RN)

RÉU ALBRA INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)
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PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT

DESTINATÁRIO:JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO (A/C seu

advogado)

               Através da presente, fica a parte identificada no

campo DESTINATÁRIO notificada para tomar ciência da Planilha de

Cálculos (ID nº. 7b816f0) no Processo em referência, referente à

reclamada Albra, com os abatimentos dos valores pagos pela

s u b s i d i á r i a  E S C O L  –  E M P R E S A  D E  S E R V I Ç O S  E

C O N S T R U Ç Õ E S  L T D A .

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DEMETRIUS DE MEDEIROS CHIANCA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000923-28.2014.5.21.0001
AUTOR JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO LORENNA LAIZ DE MEDEIROS
FERRER(OAB: 12167/RN)

ADVOGADO SCHNEIDER COSTA TAVARES(OAB:
11713/RN)

ADVOGADO DURVAL DE OLIVEIRA PAIVA
NETO(OAB: 7324/RN)

RÉU ESCOL-EMPRESA DE SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO NATALIA LAGRECA DE PAIVA
BARBOSA MAIA(OAB: 46850/DF)

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

ADVOGADO JOAO MARCELO PINTO
DANTAS(OAB: 5900/RN)

ADVOGADO MARCELO JOSE MACEDO
CORDEIRO LIRA(OAB: 11837/RN)

RÉU ALBRA INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ESCOL-EMPRESA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT

DESTINATÁRIO:ESCOL - EMPRESA DE SERVIÇOS E

CONSTRUÇÃO LTDA (A/C seu advogado)

               Através da presente, fica a parte identificada no

campo DESTINATÁRIO notificada para tomar ciência da Planilha de

Cálculos (ID nº. 7b816f0) no Processo em referência, referente à

reclamada Albra, com os abatimentos dos valores pagos pela

s u b s i d i á r i a  E S C O L  –  E M P R E S A  D E  S E R V I Ç O S  E

C O N S T R U Ç Õ E S  L T D A .

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DEMETRIUS DE MEDEIROS CHIANCA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000923-28.2014.5.21.0001
AUTOR JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO LORENNA LAIZ DE MEDEIROS
FERRER(OAB: 12167/RN)

ADVOGADO SCHNEIDER COSTA TAVARES(OAB:
11713/RN)

ADVOGADO DURVAL DE OLIVEIRA PAIVA
NETO(OAB: 7324/RN)

RÉU ESCOL-EMPRESA DE SERVICOS E
CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO NATALIA LAGRECA DE PAIVA
BARBOSA MAIA(OAB: 46850/DF)

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

ADVOGADO JOAO MARCELO PINTO
DANTAS(OAB: 5900/RN)

ADVOGADO MARCELO JOSE MACEDO
CORDEIRO LIRA(OAB: 11837/RN)

RÉU ALBRA INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

PERITO CLAUDIO SOARES LEITE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALBRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT
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DESTINATÁRIO:ALBRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

- EPP (A/C seu advogado)

               Através da presente, fica a parte identificada no

campo DESTINATÁRIO notificada para tomar ciência da Planilha de

Cálculos (ID nº. 7b816f0) no Processo em referência, referente à

reclamada Albra, com os abatimentos dos valores pagos pela

s u b s i d i á r i a  E S C O L  –  E M P R E S A  D E  S E R V I Ç O S  E

C O N S T R U Ç Õ E S  L T D A .

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DEMETRIUS DE MEDEIROS CHIANCA

Servidor

Processo Nº ATSum-0000246-62.2020.5.21.0041
AUTOR MARIA DA CONCEICAO DE

OLIVEIRA

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT

Através do presente, de ordem da Exª. Juíza Titular da 11ª Vara do

Trabalho de Natal/RN, fica(m) a(s) parte(s) indicada(s) no campo

DESTINATÁRIO notificada(s) para comprovar o pagamento das

custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DEROCY FERNANDES DA ROCHA FILHO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000619-69.2015.5.21.0041
AUTOR ALEX ALVES DA SILVA

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

ADVOGADO Adalberto Adriano da Silva(OAB:
9205/RN)

RÉU JOSE ROCHA DE PONTES - ME

ADVOGADO MONALISSA DANTAS ALVES DA
SILVA(OAB: 9257/RN)

ADVOGADO JEANE MANGABEIRA CUNHA DE
ARAUJO(OAB: 11789/RN)

ADVOGADO RAFAEL COSTA DE CASTRO(OAB:
16548/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEX ALVES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8f3152e

proferido nos autos.

DESPACHO

Há petição retro, na qual a parte autora/ré requer a inclusão em

pauta de conciliação.

1.

Defiro o requerido, inclua-se o feito em pauta.2.

Intime-se as partes, através da publicação deste despacho para

comparecer na audiência designada, atentando-se que o não

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e

será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor

da União, conforme previsão legal (art. 334 § 8º, CPC).

3.

Cumpra-se.4.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho Titular

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000619-69.2015.5.21.0041
AUTOR ALEX ALVES DA SILVA

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

ADVOGADO Adalberto Adriano da Silva(OAB:
9205/RN)
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RÉU JOSE ROCHA DE PONTES - ME

ADVOGADO MONALISSA DANTAS ALVES DA
SILVA(OAB: 9257/RN)

ADVOGADO JEANE MANGABEIRA CUNHA DE
ARAUJO(OAB: 11789/RN)

ADVOGADO RAFAEL COSTA DE CASTRO(OAB:
16548/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE ROCHA DE PONTES - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8f3152e

proferido nos autos.

DESPACHO

Há petição retro, na qual a parte autora/ré requer a inclusão em

pauta de conciliação.

1.

Defiro o requerido, inclua-se o feito em pauta.2.

Intime-se as partes, através da publicação deste despacho para

comparecer na audiência designada, atentando-se que o não

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e

será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor

da União, conforme previsão legal (art. 334 § 8º, CPC).

3.

Cumpra-se.4.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho Titular

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000675-05.2015.5.21.0041
AUTOR VITORIA REGIA DE MEDEIROS

ADVOGADO ANDERSON PEREIRA
BARROS(OAB: 7582/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - VITORIA REGIA DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ad13c48

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Ante a quitação integral da execução e com fundamento no art. 924,

II do CPC, de aplicação subsidiária, pronuncio a extinção da

presente execução.

Os valores pagos já se encontram registrados.

Nos termos da recomendação TRT/CR n. 01/2019, foi verificado

junto ao convênio com a Caixa Econômica Federal e/ou Banco do

Brasil, que inexiste saldo na(s) conta(s) levantada(s).

Sendo assim, determino o arquivamento deste processo com baixa

definitiva.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

df

Processo Nº ATOrd-0000789-36.2018.5.21.0041
AUTOR SILVEIRA MOTA DE FARIAS

ADVOGADO NERIVALDA VICENTE DA
SILVA(OAB: 9544/RN)

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

RÉU CONSORCIO ARENA NATAL

ADVOGADO RENATA SAMPAIO SUNE(OAB:
22400/BA)

ADVOGADO ANA ELIZA RAMOS SANDOVAL(OAB:
15272/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSORCIO ARENA NATAL
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3da3aba

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Decorridos mais de 30 dias úteis da sua intimação, a executada não

comprovou nos autos o pagamento voluntário.

Prossiga-se com a execução, com inclusão no SISBAJUD e demais

ferramentas disponíveis.

Caso a empresa comprove o pagamento, retire-se as restrições e

libere-se o crédito ao exequente.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATOrd-0000462-23.2020.5.21.0041
AUTOR ANA PATRICIA DE JESUS SILVA

ADVOGADO ALINE NICOLLE BASILIO
STROBEL(OAB: 9165/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANA PATRICIA DE JESUS SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 2235222

proferida nos autos.

DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Trabalhista apresentada por Ana Patrícia de

Jesus Silva em desfavor de Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos - EBCT, na qual a parte autora afirma ter sido admitida

para trabalhar para a ré em 08.01.2004, após aprovação em

certame público, para ingressar no cargo de engenheiro civil.

Acrescenta que exerceu durante mais de 10 anos, no período de

16.02.2004 a 31.01.2018, as seguintes funções gratificadas:

Gerente de Agência de Correios V, Chefe da Seção de Projetos e

Obras, Gerente Técnico – GETEC/RN, Subgerente do SGE de

Sistemas/GETEC/DR/RN, Gerente, Gerente de Atividade – CTC TP

IV, Gerente. Afirma que a partir de 01.08.2017, em decorrência da

extinção do setor onde trabalhava, permanece recebendo

gratificação de função sob rubrica GERENTE ATIVIDADE – CTC TP

IV.

Sustenta que a partir de janeiro de 2019, em cumprimento à decisão

proferida na Ação Civil Pública nº 0010062-39.2018.5.03.0009,

passou a receber o valor da incorporação da função gratificada

recebida, sob a rubrica GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 2 – JD, no valor

de R$ 1.594,25. Em 28.0.2019, foi informada que houve um erro, e

que deveria devolver o valor de R$ 5.561,27, recebidos

indevidamente. No mês de novembro de 2019, mais uma vez foi

incluída para recebimento de incorporação de GRATIFICAÇÃO

FUNÇÃO 2 – JD, desta feita no valor de R$ 2.105,16. Porém, mais

uma vez, recebeu comunicado que foi indevidamente incluída como

beneficiária de incorporação de gratificação de função recebida por

mais de dez anos. Desse modo, pleiteia, em sede de tutela

provisória de urgência, a manutenção do pagamento do valor da

gratificação pela média encontrada dos últimos 10 anos, até

ulterior deliberação ou, alternativamente, que seja mantida a

remuneração por gratificação no valor de R$ 2.105,16, valor

pago em novembro/2019 e suprimido indevidamente, sob as

penas do art. 330 do CPB.

Passo à análise.

Ao contrário do revogado Código de Processo Civil de 1973, que

compartimentalizava as tutelas emergenciais em livros distintos, o

atual Código de Processo Civil as agrupa em seu Livro V, intitulado

“DA TUTELA PROVISÓRIA”, gênero do qual são espécies as

tutelas da evidência e de urgência, estas subdivididas em

antecipadas ou cautelares.

Em todas as tutelas de urgência, pela provisoriedade que têm,

possuem como requisitos legais (a) a sumariedade na cognição e

(b) a revocabilidade das decisões, que podem ser revistas a

qualquer tempo. O artigo 300 do Código de Processo Civil/2015

preceitua que "a tutela de urgência será concedida quando houver

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo". Trata-se de

dispositivo legal de aplicação subsidiária ao processo laboral, ante o

silencio da CLT acerca da matéria, por força do disposto no art. 769,

da CLT, que autoriza o juiz a conceder a tutela de urgência com

base nos requisitos enunciados.

O fim buscado na utilização das tutelas de urgência é evitar que a

ação do tempo sobre a situação aflitiva ou o bem da vida pretendido

torne ineficaz o provimento jurisdicional, em caso de aguardar a
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regular tramitação processual. Da lição de Carnelutti, “O tempo às

vezes é inimigo dos direitos e seu decurso pode lesá-los de modo

irreparável ou ao menos comprometê-los insuportavelmente.” (in

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições, vol. I, Malheiros, 2016,

pág. 254).

No Direito do Trabalho é vigente o princípio da estabilidade

econômica do empregado, de modo que a jurisprudência há muito

sedimentou o entendimento de que a gratificação de função

recebida há dez anos ou mais se incorpora ao salário dos

trabalhadores, nas hipóteses em que ocorre reversão ao cargo

efetivo sem justo motivo.

Esse entendimento, consubstanciado na Súmula nº 372, do TST,

está em consonância com os princípios da irredutibilidade salarial

(art. 7º, VI, da Constituição Federal), da proteção da segurança

jurídica (art. 1º, caput, e 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal)

e da boa-fé objetiva (art. 1º, III, e 3º, I, da Constituição Federal).

No mesmo sentido, o art. 468, da CLT, em seu caput, também

segue esses princípios, ao estabelecer que só se consideram lícitas

as alterações contratuais ocorridas por mútuo consentimento e

desde que não causem prejuízo ao trabalhador.

Oportuno pontuar que o contrato de trabalho celebrado entre as

partes é anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, razão pela qual

as inovações introduzidas por esse diploma normativo, nos

aspectos em que criem novas figuras, eliminem direitos ou criem

restrições desfavoráveis aos trabalhadores, não se aplicam ao

presente caso, pois o contrato de trabalho é de trato sucessivo e de

caráter sinalagmático, tendo como base o princípio da proteção do

trabalhador, conforme artigos 7º, caput, da Constituição Federal,

444 e 468 da CLT, sob pena de ferimento ao direito adquirido e ao

ato jurídico perfeito, em confronto com os arts. 5º, XXXVI, da

Constituição Federal, e 6º, caput, da LINDB.

Portanto, não são aplicáveis, ao caso em apreço, os §§1º e 2º do

art. 468, da CLT, introduzidos no ordenamento jurídico pela Lei nº

13.467/2017. Por outro lado, mesmo que se entenda pela aplicação

da Lei nº 13.467/17, verifico que a autora, antes da entrada da

vigência da referida lei, já havia adquirido o direito à incorporação

de funções exercidas há mais de dez anos.

É inconteste que o ganho que o empregado tem por longo período

de tempo repercute na vida não somente dele, mas de toda a

família, na comunidade que o rodeia bem como na economia local,

de modo que a retirada abrupta da função percebida, sem justo

motivo, trará consequências desastrosas de modo amplo.

A reclamante exerceu as seguintes funções: Gerente de Agência de

Correios V, Chefe da Seção de Projetos e Obras, Gerente Técnico –

GETEC/RN, Subgerente do SGE de Sistemas/GETEC/DR/RN,

Gerente, Gerente de Atividade – CTC TP IV, Gerente, como se

pode observar da Ficha Cadastral sob ID. 5bd89f2, chegando

inclusive a ter incorporada a média das funções gratificadas

exercidas nos últimos dez anos, como se pode notar das fichas

financeiras no ID. e3ab10b.

Desta forma, em juízo de cognição sumária, vislumbro que estão

presentes a probabilidade do direito (pelo exercício de função

durante mais de dez anos) e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo (pela estabilidade econômica do

reclamante e de sua família), razão pela qual defiro a tutela

provisória de urgência para determinar que a reclamada mantenha

o pagamento da incorporação de função que vinha sendo pago

desde novembro/2019, no valor de R$ 2.105,16, sob rubrica até o

julgamento do mérito da demanda.

Deixo de designar audiência de justificação prévia tendo em vista

que já foi designada audiência inaugural, e o atual cenário de

pandemia global impõe restrição de atos presenciais (Ato TRT/GP

nº 54/2020, de 27/04/2020).

Dessa forma, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória de Urgência,

na forma do art. 300 do CPC, de aplicação supletiva, formulado por

Ana Patrícia de Jesus Silva em desfavor de Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos, para determinar que restabelecido o

pagamento da incorporação de gratificação de função, no valor de

R$ 2.105,16, rubrica GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 2 – JD, conforme

valores pagos até novembro/2019, sem prejuízo da possibilidade de

reapreciação a qualquer tempo durante o curso processual.

Expeça-se Mandado de Intimação ao reclamado para que

restabeleça o pagamento à reclamante do salário com a função

(GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO 2 – JD), abstendo-se de qualquer

redução salarial por tempo indeterminado.

Intime-se a reclamante.

Aguarde-se a audiência.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BV

Processo Nº ATOrd-0000789-36.2018.5.21.0041
AUTOR SILVEIRA MOTA DE FARIAS

ADVOGADO NERIVALDA VICENTE DA
SILVA(OAB: 9544/RN)

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

RÉU CONSORCIO ARENA NATAL

ADVOGADO RENATA SAMPAIO SUNE(OAB:
22400/BA)

ADVOGADO ANA ELIZA RAMOS SANDOVAL(OAB:
15272/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SILVEIRA MOTA DE FARIAS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3da3aba

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc

Decorridos mais de 30 dias úteis da sua intimação, a executada não

comprovou nos autos o pagamento voluntário.

Prossiga-se com a execução, com inclusão no SISBAJUD e demais

ferramentas disponíveis.

Caso a empresa comprove o pagamento, retire-se as restrições e

libere-se o crédito ao exequente.

Cumpra-se.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BMMS

Processo Nº ATSum-0000788-17.2019.5.21.0041
AUTOR JACKSON OLIVEIRA

ADVOGADO TERESA CRISTINNI DA SILVA
CABRAL(OAB: 16801/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

RÉU COUTINHO COMERCIO DE
ALIMENTOS - EIRELI - ME

ADVOGADO LEANDRO CESAR CRUZ DE
SA(OAB: 12552/RN)

ADVOGADO ADRIANA ABRAAO LARIU(OAB:
3697/RN)

ADVOGADO NICACIO ANUNCIATO DE
CARVALHO NETTO(OAB: 13319/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COUTINHO COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT

Através do presente, de ordem da Exª. Juíza Titular da 11ª Vara do

Trabalho de Natal/RN, fica(m) a(s) parte(s) indicada(s) no campo

DESTINATÁRIO notificada(s) para comprovar o pagamento das

custas processuais no prazo de 48 horas, sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DEROCY FERNANDES DA ROCHA FILHO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000306-35.2020.5.21.0041
AUTOR LARISSA LEITE FERNANDES DE

OLIVEIRA

ADVOGADO RHAIF RODRIGUES ROCHA(OAB:
12539/RN)

RÉU BANCO SAFRA S A

ADVOGADO BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI(OAB: 21678/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LARISSA LEITE FERNANDES DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d51d8ec

proferida nos autos.

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

I.RELATÓRIO

Proferida a sentença, o reclamado entrou com embargos de

declaração, alegando a existência de omissão na decisão prolatada.

Não houve necessidade de manifestação da parte contrária.

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

II.ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos declaratórios, eis que presentes os

pressupostos de admissibilidade.

III. FUNDAMENTAÇÃO

O reclamado BANCO SAFRA S/A alega que há omissão na decisão

que homologou o acordo pactuado entre as partes, quando não

observou as cláusulas 1 e 9 do acordo extrajudicial firmado pelos

contendores, externava a quitação do contrato de trabalho pelo

reclamante, não apenas da ação proposta. Persegue a atribuição de
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efeitos modificativos aos aclaratórios para conferir quitação ao

contrato de trabalho, tal como consta na minuta sob ID. c0a43cc.

Analiso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são

cabíveis contra qualquer decisão judicial para (a) esclarecer

obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou

questão sobre o qual deveria o juiz se pronunciar, de ofício ou a

requerimento das partes, e para (c) corrigir erro material.

Diante dos dispositivos legais, os embargos de declaração se

constituem em recurso de contornos rígidos (fundamentação

vinculada), cujo objetivo primordial é a integração do julgado

omisso, obscuro ou contraditório, não podendo servir de modo

algum para rediscutir o julgamento ou, noutras palavras, reformar o

já decidido.

O STJ já vem decidindo reiteradamente que o mero inconformismo

da parte contra o teor da decisão não temo condão de ensejar a

oposição de embargos de declaração, como se pode ver no

seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,

CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de

completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,

contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se

depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto,

só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,

especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que

se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para

o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e

menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com

o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de

1% sobre o valor atualizado da causa.

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1632159/SP, relatoria do

Ministro Mauro Campbell Marques julgado em 28/11/2017.

Razão assiste ao Banco embargante. A Cláusula 9 prevê que não

há possibilidade de homologação do acordo com exclusão de item.

Assim, passo a analisar novamente o acordo, sob o aspecto do

conglobamento das cláusulas.

Não pode a Justiça e o cidadão de bem ficar refém de acordos que

quitem objetos que não estão sendo pactuados, dessa forma este

magistrado não concorda e acredita que o acordo visa objeto não

previsto em lei, bem como traz uma quitação ampla do contrato de

trabalho, com fim de vedar o Acesso à Justiça das pessoas.

Nesse sentido, se o banco acredita que pagou corretamente as

verbas trabalhistas, não necessita de uma cláusula que quite

qualquer outro direito, dúvidas são naturais e fazem parte das

relações sociais, mas os documentos produzidos durante a relação

laboral, podem sanar esses dilemas e concluir por uma segurança,

como se quer, salvo se o mesmo não honrou com seus

compromissos.

Nem se fale que a instituição financeira visa a evitar conflitos, pois

essa não é a praxe que se vê nos Juizados Especiais deste país e

em outras searas dos ramos do Judiciário. Dessa forma, entendo

que a cláusula de quitação geral do contrato, ofende o direito

constitucional de acesso à justiça, razão pela qual deixo de

homologar o acordo.

Embargos são acolhidos, para indeferir a homologação do acordo.

Inclua-se o feito em pauta de audiência de instrução.

IV.DISPOSITIVO

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração opostos por

BANCO SAFRA S/A ,  para ACOLHÊ-LOS,consoante a

fundamentação supra, parte integrante da presente decisão, para

indeferir a homologação do acordo. Inclua-se o feito em pauta de

audiência de instrução.

Devolva-se o prazo recursal.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BV

Processo Nº ATOrd-0001458-31.2014.5.21.0041
AUTOR SEVERINO DOS SANTOS

ADVOGADO AUSTRELIO MULLER ANTONY
BATISTA DE OLIVEIRA(OAB:
10552/RN)

ADVOGADO ZILMA BEZERRA GOMES DE
SOUZA(OAB: 4367/RN)

ADVOGADO MARIA ESTHER ALENCAR
ADVINCULA D ASSUNCAO(OAB:
7708/RN)

RÉU TEETOS TECNICA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

ADVOGADO FLAVIO COSTA DE GOIS(OAB:
1764/RN)
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ADVOGADO VANESSA DE ARAUJO TEIXEIRA
BARBALHO(OAB: 7554/RN)

ADVOGADO OLAVO EDUARDO BARROS DE
MEDEIROS(OAB: 9080/RN)

RÉU LUIZ CARLOS BARRETO DE PAIVA

ADVOGADO OLAVO EDUARDO BARROS DE
MEDEIROS(OAB: 9080/RN)

RÉU TATYANNA BULHOES BARRETO DE
PAIVA

ADVOGADO OLAVO EDUARDO BARROS DE
MEDEIROS(OAB: 9080/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

PROTASIO LOCACAO E TURISMO
LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - TEETOS TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT

Através do presente, de ordem da Exª. Juíza Titular da 11ª Vara do

Trabalho de Natal/RN, fica(m) a(s) parte(s) indicada(s) no campo

DESTINATÁRIO notificada(s) para comprovar o pagamento das

custas processuais e contribuição previdenciária, no prazo de 5

dias, sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DEROCY FERNANDES DA ROCHA FILHO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000306-35.2020.5.21.0041
AUTOR LARISSA LEITE FERNANDES DE

OLIVEIRA

ADVOGADO RHAIF RODRIGUES ROCHA(OAB:
12539/RN)

RÉU BANCO SAFRA S A

ADVOGADO BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA
VANDERLEI(OAB: 21678/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO SAFRA S A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d51d8ec

proferida nos autos.

DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

I.RELATÓRIO

Proferida a sentença, o reclamado entrou com embargos de

declaração, alegando a existência de omissão na decisão prolatada.

Não houve necessidade de manifestação da parte contrária.

Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

II.ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos declaratórios, eis que presentes os

pressupostos de admissibilidade.

III. FUNDAMENTAÇÃO

O reclamado BANCO SAFRA S/A alega que há omissão na decisão

que homologou o acordo pactuado entre as partes, quando não

observou as cláusulas 1 e 9 do acordo extrajudicial firmado pelos

contendores, externava a quitação do contrato de trabalho pelo

reclamante, não apenas da ação proposta. Persegue a atribuição de

efeitos modificativos aos aclaratórios para conferir quitação ao

contrato de trabalho, tal como consta na minuta sob ID. c0a43cc.

Analiso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são

cabíveis contra qualquer decisão judicial para (a) esclarecer

obscuridade ou eliminar contradição, (b) suprir omissão de ponto ou

questão sobre o qual deveria o juiz se pronunciar, de ofício ou a

requerimento das partes, e para (c) corrigir erro material.

Diante dos dispositivos legais, os embargos de declaração se

constituem em recurso de contornos rígidos (fundamentação

vinculada), cujo objetivo primordial é a integração do julgado

omisso, obscuro ou contraditório, não podendo servir de modo

algum para rediscutir o julgamento ou, noutras palavras, reformar o

já decidido.

O STJ já vem decidindo reiteradamente que o mero inconformismo

da parte contra o teor da decisão não temo condão de ensejar a

oposição de embargos de declaração, como se pode ver no

seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE
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DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,

CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de

completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura,

contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se

depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto,

só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar,

especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que

se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para

o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e

menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com

o propósito infringente.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de

1% sobre o valor atualizado da causa.

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1632159/SP, relatoria do

Ministro Mauro Campbell Marques julgado em 28/11/2017.

Razão assiste ao Banco embargante. A Cláusula 9 prevê que não

há possibilidade de homologação do acordo com exclusão de item.

Assim, passo a analisar novamente o acordo, sob o aspecto do

conglobamento das cláusulas.

Não pode a Justiça e o cidadão de bem ficar refém de acordos que

quitem objetos que não estão sendo pactuados, dessa forma este

magistrado não concorda e acredita que o acordo visa objeto não

previsto em lei, bem como traz uma quitação ampla do contrato de

trabalho, com fim de vedar o Acesso à Justiça das pessoas.

Nesse sentido, se o banco acredita que pagou corretamente as

verbas trabalhistas, não necessita de uma cláusula que quite

qualquer outro direito, dúvidas são naturais e fazem parte das

relações sociais, mas os documentos produzidos durante a relação

laboral, podem sanar esses dilemas e concluir por uma segurança,

como se quer, salvo se o mesmo não honrou com seus

compromissos.

Nem se fale que a instituição financeira visa a evitar conflitos, pois

essa não é a praxe que se vê nos Juizados Especiais deste país e

em outras searas dos ramos do Judiciário. Dessa forma, entendo

que a cláusula de quitação geral do contrato, ofende o direito

constitucional de acesso à justiça, razão pela qual deixo de

homologar o acordo.

Embargos são acolhidos, para indeferir a homologação do acordo.

Inclua-se o feito em pauta de audiência de instrução.

IV.DISPOSITIVO

Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração opostos por

BANCO SAFRA S/A ,  para ACOLHÊ-LOS,consoante a

fundamentação supra, parte integrante da presente decisão, para

indeferir a homologação do acordo. Inclua-se o feito em pauta de

audiência de instrução.

Devolva-se o prazo recursal.

Intimem-se as partes.

Nada mais.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELINO SANCHES

Juiz do Trabalho

BV

Processo Nº ATOrd-0000045-70.2020.5.21.0041
AUTOR PAULA ROSANGELA PAULINO

REGIS BARBOSA

ADVOGADO SANDRA REGINA SALVANINI(OAB:
158607/SP)

ADVOGADO ELSON LUIZ ZANELA(OAB:
332043/SP)

RÉU LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

ADVOGADO LUCIANA PEDROSA DAS
NEVES(OAB: 9379/PB)

RÉU MAGAZINE LUIZA S/A

ADVOGADO LUCIANA PEDROSA DAS
NEVES(OAB: 9379/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PAULA ROSANGELA PAULINO REGIS BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 03/11/2020 10:10

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que a AUDIÊNCIA DE

INSTRUÇÃO PRESENCIAL foi redesignada para o seguinte dia e

horário, respectivamente: 03/11/2020 10:10, conforme despacho

proferido nos autos.
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NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000045-70.2020.5.21.0041
AUTOR PAULA ROSANGELA PAULINO

REGIS BARBOSA

ADVOGADO SANDRA REGINA SALVANINI(OAB:
158607/SP)

ADVOGADO ELSON LUIZ ZANELA(OAB:
332043/SP)

RÉU LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

ADVOGADO LUCIANA PEDROSA DAS
NEVES(OAB: 9379/PB)

RÉU MAGAZINE LUIZA S/A

ADVOGADO LUCIANA PEDROSA DAS
NEVES(OAB: 9379/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 03/11/2020 10:10

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que a AUDIÊNCIA DE

INSTRUÇÃO PRESENCIAL foi redesignada para o seguinte dia e

horário, respectivamente: 03/11/2020 10:10, conforme despacho

proferido nos autos.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000045-70.2020.5.21.0041
AUTOR PAULA ROSANGELA PAULINO

REGIS BARBOSA

ADVOGADO SANDRA REGINA SALVANINI(OAB:
158607/SP)

ADVOGADO ELSON LUIZ ZANELA(OAB:
332043/SP)

RÉU LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

ADVOGADO LUCIANA PEDROSA DAS
NEVES(OAB: 9379/PB)

RÉU MAGAZINE LUIZA S/A

ADVOGADO LUCIANA PEDROSA DAS
NEVES(OAB: 9379/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MAGAZINE LUIZA S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Audiência única: 03/11/2020 10:10

NOTIFICAÇÃO PJe

Pelo presente, fica(m) Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADA(S), na

condição de patrono(s) do Autor/Réu, de que a AUDIÊNCIA DE

INSTRUÇÃO PRESENCIAL foi redesignada para o seguinte dia e

horário, respectivamente: 03/11/2020 10:10, conforme despacho

proferido nos autos.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROGERIO LUIS ROCHA ARAUJO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000386-33.2019.5.21.0041
AUTOR EDSON LEANDRO DA SILVA

ADVOGADO Tammy Torquato Fontes(OAB: 8340-
A/RN)

RÉU SOL NATAL TRANSPORTES E
REPRESENTACOES - EIRELI - EPP

ADVOGADO EXPEDITO NUNES DE FREITAS
JUNIOR(OAB: 2563/RN)

RÉU NORDESTAO TRANSPORTES
RODOVIARIOS - EIRELI - ME

ADVOGADO PABLO PETRUCIO PEREIRA
FERNANDES(OAB: 7611/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NORDESTAO TRANSPORTES RODOVIARIOS - EIRELI - ME
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT

Através do presente, de ordem da Exª. Juíza Titular da 11ª Vara do

Trabalho de Natal/RN, fica(m) a(s) parte(s) indicada(s) no campo

DESTINATÁRIO notificada(s) para comprovar o pagamento das

custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DEROCY FERNANDES DA ROCHA FILHO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000386-33.2019.5.21.0041
AUTOR EDSON LEANDRO DA SILVA

ADVOGADO Tammy Torquato Fontes(OAB: 8340-
A/RN)

RÉU SOL NATAL TRANSPORTES E
REPRESENTACOES - EIRELI - EPP

ADVOGADO EXPEDITO NUNES DE FREITAS
JUNIOR(OAB: 2563/RN)

RÉU NORDESTAO TRANSPORTES
RODOVIARIOS - EIRELI - ME

ADVOGADO PABLO PETRUCIO PEREIRA
FERNANDES(OAB: 7611/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOL NATAL TRANSPORTES E REPRESENTACOES - EIRELI
- EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT

Através do presente, de ordem da Exª. Juíza Titular da 11ª Vara do

Trabalho de Natal/RN, fica(m) a(s) parte(s) indicada(s) no campo

DESTINATÁRIO notificada(s) para comprovar o pagamento das

custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de execução.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

DEROCY FERNANDES DA ROCHA FILHO

Servidor

1ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN

Edital

Processo Nº ATOrd-0000764-79.2019.5.21.0011
AUTOR GEISA GONCALVES

ADVOGADO HAROLDO AZEVEDO MENDES
FILHO(OAB: 34898/CE)

RÉU LUSO TROPICAL AGRO-PECUARIA
LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUSO TROPICAL AGRO-PECUARIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL

De ordem deste juízo da 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, no uso

de suas atribuições legais, faz saber a todos quantos virem ou

tomarem conhecimento do presente edital, com prazo de vinte (20)

dias, a partir da publicação no DEJT, que fica citado o(a)

executado(a) RÉU: LUSO TROPICAL AGRO-PECUARIA LTDA,

com endereço incerto e não sabido, notificado da prolação da

sentença cujo dispositivo segue transcrito a seguir: “DISPOSITIVO

- Diante do exposto, decido 1) Deferir à parte reclamante os

benefícios da Justiça Gratuita;2) Julgar PROCEDENTES EM

PARTE os pedidos formulados, condenandoLUSO TROPICAL

AGRO-PECUÁRIA LTDA. a pagar a GEISA GONÇALVES, no prazo

legal, ovalor correspondente aos seguintes títulos:- indenização pelo

período de estabilidade provisória no emprego,correspondente a 12

meses de salário, de 01.06.2018 a 31.05.2019, com integração do

período ao tempo de serviço para todos os fins, com reflexos sobre

aviso prévio, 13° salário, férias + 1/3e FGTS + 40%.- saldo de

salário de 13 dias do mês de outubro de 2016;- aviso prévio

indenizado de 33 dias, computado no período de trabalho paratodos

os fins;- férias simples e proporcionais acrescidas de um terço;-

13°s salários;- FGTS + 40%.- Os valores devem ser limitados ao

pedido.Deve ainda a reclamada proceder à anotação do término

contratual na CTPS do autor, considerando a data de 30.06.2019

(pela projeção do período de estabilidade e do aviso prévio

indenizado, conforme OJ n° 82 da SDI-1, do TST), após o trânsito
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em julgado, no prazo de48 horas depois de intimada para tal

providência, sob pena de multa de R$ 3.000,00, sem prejuízo de as

anotações serem feitas pela secretaria da vara.Honorários

sucumbenciais devidos ao advogado do autor pela reclamada, os

quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.Incidência de juros

e correção monetária, nos termos da Súmula n. 381 do TST. A

presente sentença é líquida, conforme valores constantes da

planilha anexa,que dela é parte integrante. Não havendo

pagamento espontâneo, fica de logo autorizada a utilização do

Bacenjud, dispensada a citação. Custas pela reclamada no importe

de 2% do valor da condenação, conforme planilha em anexo. Incide

contribuição previdenciária sobre os títulos de natureza salarial

defer idos na sentença, na forma da plani lha anexa.Os

recolhimentos, tantos fiscais quanto previdenciários, devem

obedecer ao disposto na fundamentação, que passa a integrar o

presente dispositivo como se nele estivesse transcrita. Intimem-se

as partes, sendo a reclamada .por edital. Lisandra Cristina Lopes -

Juíza do Trabalho”.

Edital assinado pelo próprio servidor, conforme delegação expressa

na Portaria 01/2015, expedida pela juíza titular da 1ª Vara do

Trabalho de Mossoró.

E para que chegue ao conhecimento da parte interessada, foi

lavrado o presente EDITAL, ora publicado no DEJT.

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

ANA CATARINA BORBA MARQUES VIEIRA

Servidor

Notificação

Processo Nº ATOrd-0000582-64.2017.5.21.0011
AUTOR ANTONIO CESAR SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE MOURA
JUNIOR(OAB: 13164/RN)

RÉU MARCONT ASSESSORIA SERVICOS
TRANSPORTE E CONSTRUCAO
LTDA - EPP

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

RÉU MUNICIPIO DE TIBAU

ADVOGADO JOAQUIM EMANUEL FERNANDES
TEIXEIRA(OAB: 11671/RN)

ADVOGADO EVERSON PEREIRA DO
NASCIMENTO(OAB: 11700/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO CESAR SILVA OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d4e4036

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a disponibilização parcial do valor da execução,

com a publicação do presente despacho, fica o(a) exequente

intimado(a) para indicar dados bancários para possibilitar a

transferência dos valores que lhe são devidos.

           Caso haja requerimento para transferência, em

separado, de honorários contratuais deverá o patrono da

reclamante juntar ao processo eletrônico o respectivo contrato.

 A fim de proceder a liberação o mais rápido possível, após a

apresentação das informações bancárias, deverá o(a) exequente

informar o cumprimento da determinação através do email

1vtmossoro@trt21.jus.br.

 Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000232-18.2013.5.21.0011
AUTOR MARIA VANDA DE SOUSA

ADVOGADO TUYRA DO VALE MAXIMINO
MOTA(OAB: 11415/RN)

ADVOGADO IOLANDA DO VALE MAXIMINO
MOTA(OAB: 3091/RN)

RÉU NUCLEO DE SAUDE E ACAO
SOCIAL - SALUTE SOCIALE

RÉU ASSOCIACAO MARCA PARA
PROMOCAO DE SERVICOS

RÉU RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA VANDA DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 916da02

proferido nos autos.

DESPACHO
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Cons iderando que as  ins tânc ias  super iores  negaram

provimento/seguimento a todos os recursos interpostos, mantendo

inalterada a sentença primitiva que transitou em julgado e a

reclamada manteve-se inerte, sem qualquer providência para

cumprir espontaneamente a decisão no prazo concedido;

considerando o Poder Geral de Cautela atribuído ao juiz, determino:

1) Atualização do valor devido e realização de bloqueio on line via

Bacenjud através da ferramenta SABB.

2) Havendo êxito, notifique-se a reclamada do bloqueio para

manifestação no prazo legal. Não havendo manifestação, libere-se

o valor à parte autora, com as cautelas de praxe.

3) Não havendo êxito na diligência, inscreva-se de logo a reclamada

no cadastro do BNDT.

4) Em se concretizando o item 3, a falta de qualquer resposta ao

presente processo autoriza a conclusão de que a empresa está

insolvente, justificando-se, assim, o direcionamento da execução

contra a litisconsorte.Ensina a melhor doutrina que a execução

deverá alcançar primeiramente o patrimônio da empresa prestadora

de serviços. Em sendo insuficiente esse patrimônio, a execução

prosseguirá, imediatamente, não contra seus sócios, e sim contra a

pessoa jurídica tomadora de serviços. Perceba-se que o benefício

de ordem diz respeito às pessoas jurídicas, de modo que os sócios

da primeira empresa não ingressam nessa relação. Deste modo, em

suma, não havendo pagamento ou bloqueio de ativos em nome da

reclamada principal, fica de logo autorizada a citação da

litisconsorte, nos termos legais.

Todos os atos acima indicados independem de novo despacho.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0056300-32.2006.5.21.0011
AUTOR MARIA VANDA TAVERNARD DE

ARAUJO

ADVOGADO Francisco Marcos de Araújo(OAB:
2359/RN)

AUTOR ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO Francisco Marcos de Araújo(OAB:
2359/RN)

RÉU NACIONAL TRANSPORTES
MARITIMOS LTDA. - ME

RÉU GUIBSON DA SILVA LITAIFF

ADVOGADO PAULO DIAS GOMES(OAB: 2337/AM)

RÉU FROTA OCEANICA E AMAZONICA
SA

ADVOGADO ANA MARIA DE SOUZA GOMES
MILIONI(OAB: 67684/RJ)

TERCEIRO
INTERESSADO

NACIONAL TRANSPORTES
MARITIMOS LTDA. - ME

ADVOGADO DANIEL VICTOR DA SILVA
FERREIRA(OAB: 4417/RN)

ADVOGADO Mário Gomes Braz(OAB: 6991-D/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO

  - MARIA VANDA TAVERNARD DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a0d8ebf

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a manifestação de ID cc2415a, com a publicação do

presente despacho, fica a parte autora intimada para que se

manifeste acerca do requerimento no prazo de 05 dias.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000497-20.2013.5.21.0011
AUTOR LEILIANE GONCALVES CORTEZ

ADVOGADO SUZANA PAULA DE OLIVEIRA
PEREIRA(OAB: 7158/RN)

RÉU NUCLEO DE SAUDE E ACAO
SOCIAL - SALUTE SOCIALE

RÉU ASSOCIACAO MARCA PARA
PROMOCAO DE SERVICOS

RÉU RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEILIANE GONCALVES CORTEZ

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID dfafb12

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que o acórdão do TST excluiu a responsabilidade

subsidiária do Ente Público, constatado que a sentença transitou em
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julgado, conforme certidão de ID a788457, e a reclamada manteve-

se inerte, sem qualquer providência para cumprir espontaneamente

a decisão no prazo concedido;considerando o Poder Geral de

Cautela atribuído ao juiz, determino:

1) A exclusão do Ente Público do polo passivo da demanda.

2) Atualização do valor devido e realização de bloqueio on line via

Bacenjud através da ferramenta SABB.

3) Havendo êxito, notifique-se a reclamada do bloqueio para

manifestação no prazo legal. Não havendo manifestação, libere-se

o valor à parte autora, com as cautelas de praxe.

4) Não havendo êxito na diligência, inscreva-se de logo a reclamada

no cadastro do BNDT.

5) Em se concretizando o item 3, intime-se o executado para que,

no prazo de 05 dias, indique bens sujeitos à penhora, bem como

seus respectivos valores e suas localizações, sob pena de ser

caracterizada conduta atentatória à dignidade da justiça e,

consequentemente,ser aplicada a pena do art. 774 do CPC.

Todos os atos acima indicados independem de novo despacho.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000343-55.2020.5.21.0011
AUTOR AXROSE MEDEIROS BARBOSA

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

ADVOGADO JOEL MARTINS DE MACEDO
FILHO(OAB: 1851/RN)

ADVOGADO LUCY DINIZ MACEDO(OAB: 7984/RN)

RÉU AGRICOLA FAMOSA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - AXROSE MEDEIROS BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cadd20a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista os termos do rastreamento de ID 9f764f4, proceda a

secretaria a intimação da reclamada por oficial de justiça.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000080-23.2020.5.21.0011
AUTOR WAGNER PLINIO DA COSTA

ADVOGADO MARGNOS KELI NOE LIRA
SANTOS(OAB: 4666/RN)

ADVOGADO DIEGO FRANCO SANTANA DE
ASSIS(OAB: 10936/RN)

RÉU A A MORAIS RESTAURANTE EIRELI

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A A MORAIS RESTAURANTE EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3770c15

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro prazo de cinco dias para a reclamada comprovar o

recolhimento das custas judiciais, no valor de R$60,00 e

Contribuições previdenciárias, no valor de R$310,00, sob pena de

execução.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0207500-67.1998.5.21.0011
AUTOR MARIA TERESA DA COSTA LIMA

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
5943-D/RN)

AUTOR LUCIA DE FATIMA COSTA DE
ARAUJO

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
5943-D/RN)

RÉU FRANCISCO BEZERRA JUNIOR

RÉU ALDEIDE DA SILVA MAIA BEZERRA

ADVOGADO DAVID MAIA BEZERRA(OAB:
11906/RN)

RÉU TRIUNFO EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA

TERCEIRO
INTERESSADO

MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE

TERCEIRO
INTERESSADO

ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALDEIDE DA SILVA MAIA BEZERRA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a3437dd

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Constato que há requerimento da executada que intenta a liberação

dos valores bloqueados por se tratarem de verbas salariais, bem

como requer a apreciação da exceção de pré-executividade de ID

d4f62c3, além de outras providências.

Analisando a manifestação da executada, verifica-se que não há

qualquer comprovação documental de que a importância retida se

refere a salário, o que inviabiliza a correta apreciação da petição.

Assim sendo, com a publicação do presente despacho, fica a

executada intimada para que comprove as suas alegações no prazo

de 05 dias.

Após, proceda-se nova conclusão para análise da exceção de pré-

executividade.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000080-23.2020.5.21.0011
AUTOR WAGNER PLINIO DA COSTA

ADVOGADO MARGNOS KELI NOE LIRA
SANTOS(OAB: 4666/RN)

ADVOGADO DIEGO FRANCO SANTANA DE
ASSIS(OAB: 10936/RN)

RÉU A A MORAIS RESTAURANTE EIRELI

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WAGNER PLINIO DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3770c15

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro prazo de cinco dias para a reclamada comprovar o

recolhimento das custas judiciais, no valor de R$60,00 e

Contribuições previdenciárias, no valor de R$310,00, sob pena de

execução.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000304-92.2019.5.21.0011
AUTOR ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS

ADVOGADO AMERICO BENTO DE OLIVEIRA
NETO(OAB: 9812/RN)

RÉU SPEZIA TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO HERMESON DE SOUZA
PINHEIRO(OAB: 6761/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SPEZIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 6895894

proferida nos autos.

DECISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução apresentados pela reclamada

SPEZIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA no processo que tem

ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS como reclamante, em face dos

cálculos apresentados pela contadoria da Vara, planilha de Id

3ec8e01.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

CONHECIMENTO

Atendidos todos os requisitos de admissibilidade, recebo os

presentes embargos à execução.

FUNDAMENTAÇÃO

Alega a embargante que os cálculos foram homologados sem que

tenha sido realizada sua intimação para manifestar-se. Acrescenta
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que teve valores bloqueados em razão da verba previdenciária, e

que o valor bloqueado extrapola o devido.

Sem razão.

O título executivo é oriundo de acordo judicial realizado em

audiência (Id. 3ba2b61), tendo referido acordo sido devidamente

cumprido, no que concerne aos valores referentes ao reclamante e

a seu advogado (Id 56e1342).

Observe-se que em diversos momentos a embargante fora intimada

para adimplir o valor da verba previdenciária e custas processuais

(Id n. 04b7d6b e 9afe431), permanecendo inerte. Não demonstrou

qualquer interesse em vir a juízo e impugnar o valor constante nos

cálculos (3ec8e01).

Veja-se que apenas após a efetivação de bloqueio de valores (Id.

81a176b), o que se deu após a segunda tentativa, a parte

demandada vem alegar ausência de intimação dos cálculos

liquidatórios.

Pontuo, para que não restem dúvidas, que o acordo foi ilíquido em

relação à verba previdenciária, e assim, o momento oportuno para

discutir cálculos em relação a essa verba (verba previdenciária) é

por ocasião da primeira vez em que a parte é intimada a se

manifestar após a liquidação desses cálculos, no presente caso,

seria quando a parte fora intimada para pagar a dívida já liquidada

(Id 9afe431).

Como acima referido, a parte manteve-se inerte, vindo a se

manifestar apenas quando teve valores bloqueados em sua conta.

Não tendo a embargante manifestado-se em tempo oportuno,

operou-se a preclusão máxima, que é a coisa julgada. Deste modo,

apenas a atualização ou algum evento posterior poderia ser

debatido.

Registro, por fim, que, sequer a embargante acostou planilha que

discrimine a atualização e valores que entende devidos.

Sendo assim, julgo improcedentes os pedidos da parte embargante,

para manter inalterados a decisão embargada e os cálculos

elaborados pela contadoria desta Vara.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, considerando o que consta nos autos,

CONHEÇO e REJEITO os embargos à execução opostos por

SPEZIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, tudo na forma da

fundamentação supra que passa a fazer parte integrante deste

dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Intimem-se.

Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

Juíza do trabalho

Processo Nº ATSum-0000304-92.2019.5.21.0011
AUTOR ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS

ADVOGADO AMERICO BENTO DE OLIVEIRA
NETO(OAB: 9812/RN)

RÉU SPEZIA TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO HERMESON DE SOUZA
PINHEIRO(OAB: 6761/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 6895894

proferida nos autos.

DECISÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução apresentados pela reclamada

SPEZIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA no processo que tem

ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS como reclamante, em face dos

cálculos apresentados pela contadoria da Vara, planilha de Id

3ec8e01.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório.

CONHECIMENTO

Atendidos todos os requisitos de admissibilidade, recebo os

presentes embargos à execução.

FUNDAMENTAÇÃO

Alega a embargante que os cálculos foram homologados sem que

tenha sido realizada sua intimação para manifestar-se. Acrescenta

que teve valores bloqueados em razão da verba previdenciária, e

que o valor bloqueado extrapola o devido.

Sem razão.

O título executivo é oriundo de acordo judicial realizado em

audiência (Id. 3ba2b61), tendo referido acordo sido devidamente

cumprido, no que concerne aos valores referentes ao reclamante e

a seu advogado (Id 56e1342).

Observe-se que em diversos momentos a embargante fora intimada

para adimplir o valor da verba previdenciária e custas processuais

(Id n. 04b7d6b e 9afe431), permanecendo inerte. Não demonstrou
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qualquer interesse em vir a juízo e impugnar o valor constante nos

cálculos (3ec8e01).

Veja-se que apenas após a efetivação de bloqueio de valores (Id.

81a176b), o que se deu após a segunda tentativa, a parte

demandada vem alegar ausência de intimação dos cálculos

liquidatórios.

Pontuo, para que não restem dúvidas, que o acordo foi ilíquido em

relação à verba previdenciária, e assim, o momento oportuno para

discutir cálculos em relação a essa verba (verba previdenciária) é

por ocasião da primeira vez em que a parte é intimada a se

manifestar após a liquidação desses cálculos, no presente caso,

seria quando a parte fora intimada para pagar a dívida já liquidada

(Id 9afe431).

Como acima referido, a parte manteve-se inerte, vindo a se

manifestar apenas quando teve valores bloqueados em sua conta.

Não tendo a embargante manifestado-se em tempo oportuno,

operou-se a preclusão máxima, que é a coisa julgada. Deste modo,

apenas a atualização ou algum evento posterior poderia ser

debatido.

Registro, por fim, que, sequer a embargante acostou planilha que

discrimine a atualização e valores que entende devidos.

Sendo assim, julgo improcedentes os pedidos da parte embargante,

para manter inalterados a decisão embargada e os cálculos

elaborados pela contadoria desta Vara.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, considerando o que consta nos autos,

CONHEÇO e REJEITO os embargos à execução opostos por

SPEZIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, tudo na forma da

fundamentação supra que passa a fazer parte integrante deste

dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Intimem-se.

Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

Juíza do trabalho

Processo Nº ATOrd-0118900-89.2006.5.21.0011
AUTOR JULIA RAQUEL FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO JOAO BATISTA DE MELO
NETO(OAB: 1469/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO MARCUS AURELIO DE ALMEIDA
BARROS(OAB: 97-B/SE)

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU ENGEQUIP ENGENHARIA DE
EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - JULIA RAQUEL FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3fd9e6c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a disponibilização integral do valor da execução,

com a publicação do presente despacho, fica o(a) exequente

intimado(a) para indicar dados bancários para possibilitar a

transferência dos valores que lhe são devidos.

           Caso haja requerimento para transferência, em

separado, de honorários contratuais deverá o patrono da

reclamante juntar ao processo eletrônico o respectivo contrato.

 A fim de proceder a liberação o mais rápido possível, após a

apresentação das informações bancárias, deverá o(a) exequente

informar o cumprimento da determinação através do email

1vtmossoro@trt21.jus.br.

Após, proceda-se nova conclusão para análise da admissibilidade

do agravo de petição interposto.

 Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000416-95.2018.5.21.0011
AUTOR MARCOS CESAR DE OLIVEIRA

SOARES

ADVOGADO LIECIO DE MORAIS NOGUEIRA(OAB:
12580/RN)

ADVOGADO ANDRE LUIZ LEITE DE
OLIVEIRA(OAB: 16156/RN)

RÉU V DE S NOBRE - EPP

ADVOGADO José Gilberto Carvalho(OAB: 2509/RN)

RÉU GELICE IND E COM DE ALIMENTOS
LTDA - ME

ADVOGADO José Gilberto Carvalho(OAB: 2509/RN)

PERITO FRANCISCO AIRTON FILGUEIRA
JUNIOR

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS CESAR DE OLIVEIRA SOARES
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2365b83

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a disponibilização integral do valor da execução,

com a publicação do presente despacho, fica o(a) exequente

intimado(a) para indicar dados bancários para possibilitar a

transferência dos valores que lhe são devidos.

           Caso haja requerimento para transferência, em

separado, de honorários contratuais deverá o patrono da

reclamante juntar ao processo eletrônico o respectivo contrato.

 A fim de proceder a liberação o mais rápido possível, após a

apresentação das informações bancárias, deverá o(a) exequente

informar o cumprimento da determinação através do email

1vtmossoro@trt21.jus.br.

 Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000590-70.2019.5.21.0011
AUTOR MARIA APARECIDA DA SILVA

ADVOGADO JOSE SEVERINO DE MOURA(OAB:
2384/RN)

ADVOGADO JOBED SOARES DE MOURA(OAB:
16339/RN)

RÉU MARIA CLARA D FLORENCIO

ADVOGADO FRANCISCO GERVASIO LEMOS DE
SOUSA(OAB: 4778/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA APARECIDA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 22579f1

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a disponibilização integral do valor da execução,

com a publicação do presente despacho, fica o(a) exequente

intimado(a) para indicar dados bancários para possibilitar a

transferência dos valores que lhe são devidos.

           Caso haja requerimento para transferência, em

separado, de honorários contratuais deverá o patrono da

reclamante juntar ao processo eletrônico o respectivo contrato.

 A fim de proceder a liberação o mais rápido possível, após a

apresentação das informações bancárias, deverá o(a) exequente

informar o cumprimento da determinação através do email

1vtmossoro@trt21.jus.br.

 Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000338-33.2020.5.21.0011
AUTOR PRISCYLLA ALVES DOS REIS

ADVOGADO CARLA MARIA OLIVEIRA DE
ASSIS(OAB: 18033/RN)

RÉU R OLIMPIO MENDES

ADVOGADO THIAGO JOSÉ RÊGO DOS
SANTOS(OAB: 6032/RN)

TESTEMUNHA SIMONE MARIA DE GOIS PEREIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - PRISCYLLA ALVES DOS REIS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f3411a2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente despacho possui força de alvará perante a Caixa

Econômica Federal para liberar os valores existente na conta

fundiária de PRISCYLLA ALVES DOS REIS, CPF: 051.691.764-14,

referente ao contrato de trabalho com a empresa R OLIMPIO

MENDES, CNPJ: 08.248.445/0001-05, através de transferência

bancária para a conta poupança 1004042-6, agência 1102, Banco

Bradesco, de titularidade de PRISCYLLA ALVES DOS REIS, CPF:

051.691.764-14.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 440
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000353-07.2017.5.21.0011
AUTOR JOAO PAULO DE OLIVEIRA

ADVOGADO RAVARDIERISON CARDOSO DE
NORONHA(OAB: 10175/RN)

RÉU CONSTRUTORA GETEL LTDA

ADVOGADO ANTONIO CLETO GOMES(OAB:
37845/DF)

RÉU GLESDSTON PEIXOTO
CAVALCANTE

RÉU ROMILDO RODRIGUES NOGUEIRA
JUNIOR

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO PAULO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5f36e13

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Constatado que a intimação dirigida ao reclamado GLESDSTON

PEIXOTO CAVALCANTE ainda não foi entregue ao destinatário,

conforme expediente de ID c90fbb3, indefiro, por ora, o pleito do

reclamante de liberação do valor bloqueado.

Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000353-07.2017.5.21.0011
AUTOR JOAO PAULO DE OLIVEIRA

ADVOGADO RAVARDIERISON CARDOSO DE
NORONHA(OAB: 10175/RN)

RÉU CONSTRUTORA GETEL LTDA

ADVOGADO ANTONIO CLETO GOMES(OAB:
37845/DF)

RÉU GLESDSTON PEIXOTO
CAVALCANTE

RÉU ROMILDO RODRIGUES NOGUEIRA
JUNIOR

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSTRUTORA GETEL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5f36e13

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Constatado que a intimação dirigida ao reclamado GLESDSTON

PEIXOTO CAVALCANTE ainda não foi entregue ao destinatário,

conforme expediente de ID c90fbb3, indefiro, por ora, o pleito do

reclamante de liberação do valor bloqueado.

Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000338-33.2020.5.21.0011
AUTOR PRISCYLLA ALVES DOS REIS

ADVOGADO CARLA MARIA OLIVEIRA DE
ASSIS(OAB: 18033/RN)

RÉU R OLIMPIO MENDES

ADVOGADO THIAGO JOSÉ RÊGO DOS
SANTOS(OAB: 6032/RN)

TESTEMUNHA SIMONE MARIA DE GOIS PEREIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - R OLIMPIO MENDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f3411a2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente despacho possui força de alvará perante a Caixa

Econômica Federal para liberar os valores existente na conta

fundiária de PRISCYLLA ALVES DOS REIS, CPF: 051.691.764-14,

referente ao contrato de trabalho com a empresa R OLIMPIO

MENDES, CNPJ: 08.248.445/0001-05, através de transferência

bancária para a conta poupança 1004042-6, agência 1102, Banco

Bradesco, de titularidade de PRISCYLLA ALVES DOS REIS, CPF:

051.691.764-14.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO
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Processo Nº ATOrd-0001368-11.2017.5.21.0011
AUTOR FERNANDO ANTONIO DE FRANCA

ADVOGADO FERNANDO DE OLIVEIRA
SOUZA(OAB: 247435/SP)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO TARCISIO COLARES NOGUEIRA
JUNIOR(OAB: 804-A/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGFN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f30be84

proferida nos autos.

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO E DE EMBARGOS

À EXECUÇÃO

I - Relatório:

Trata-se de impugnação oposta pelo reclamante FERNANDO

ANTONIO DE FRANCA e de embargos à execução oposto pela

reclamada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ambos,

em face sentença de impugnação aos cálculos aos cálculos de ID.

efed364 e dos cálculos de ID. f2a4ae6.

Os autos vieram conclusos.

II - Fundamentos:

Conhecimento:

Inicialmente, pontuo que, em obediência aos princípios da economia

processual e da razoável duração do processo, e por ausência de

qualquer prejuízo às partes, serão julgadas na presente sentença as

duas peças apresentadas (impugnação e embargos).

Por tanto ,  a tend idos os  requ is i tos  de admiss ib i l idade

(tempestividade, interesse, procurador habilitado, indicação dos

valores que entende ser corretos, garantia da execução), recebo-as.

Da impugnação do reclamante (ID. 69c3612)

A parte alega em apertada síntese que foi usado o índice TR

quando deveria ter sido usado o índice IPCA-E.

Sem razão.

Quando da decisão de impugnação aos cálculos de ID efed364

(item 3.1.2) este juízo já se manifestou acerca do índice de correção

monetária. Mantenho o mesmo entendimento que ora transcrevo:

“A parte alega não merecer acolhimento o critério de atualização

dos débitos trabalhistas pelo índice IPCA-E.

Com razão parcial a parte.

Pontuo que venho seguindo a jurisprudência dominante do TRT 21ª

Região e do próprio TST no sentido de que o índice IPCA-E é

aplicável na correção de débitos trabalhistas.

A posição da doutrina favorável ao uso do IPCA-E começou a se

firmar em 04.08.2015 quando o plenário do TST no julgamento da

ADI 479-60.2011.5.04.231 declarou inconstitucional a redação do

artigo 39 da Lei 8.177/91 na parte em que citava a TR como índice

de correção monetária, e definiu o IPCA-E como índice, na esteira

do que foi decido pelo STF no julgamento das ADI’s 4357, 4372,

4440 e 4425.

Mesmo após a edição da Lei 13.467/2017 que alterou a CLT e deu

nova redação ao artigo 879, § 7º, estabelecendo a TR como índice,

os Tribunais do Trabalho têm mantido o entendimento de ser

inconstitucional a sua aplicação.

Todavia, no dia 27.06.2020 (sábado), o STF, em decisão

monocrática do Ministro Gilmar, concedeu medida liminar na ADC

nº 58 suspendendo a aplicação do índice IPCA-E para correção de

débitos trabalhistas, exceto aqueles pagos por meio de Precatório.

A decisão liminar foi concedida pelo Ministro Gilmar Mendes na

véspera da conclusão do julgamento pelo plenário do TST da

Arguição de Constitucionalidade nº 24059-68.2017.5.24.0000, que

tem como objeto a apreciação da constitucionalidade, em sede de

controle difuso, do referido dispositivo normativo, já tendo formado

inclusive maioria no sentido de manter a inconstitucionalidade.

Ao se manifestar indeferindo o requerimento de revogação da

Medida Cautela feito pela PGR por meio de Medida Cautelar em

Agravo Regimental na ADC nº 58 o Ministro Gilmar Mendes

esclareceu que a liminar concedida “não impede o regular

andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de

execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz

respeito à parcela do valor das condenações que se afigure

incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de

correção”.

Assim, por ora, no presente caso, enquanto não decido o mérito

pelo pleno do STF, seguindo a determinação contida na referida

limitar, deixo de aplicar o índice IPCA-E e adoto o índice TR,

ressaltando que eventuais diferenças de valores poderão vir a ser

apurados caso caia a referida liminar ou em julgamento do mérito

da ADC pelo pleno do STF venha a ser autorizado o uso do IPCA-E

como índice de correção monetária de débitos trabalhistas”.

Assim nada a modificar no tocante ao índice de correção.

Dos embargos à execução da reclamada (ID 7e97619)
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Do suposto equívoco no cálculo do DSR sobre as horas extras

A parte alega que houve equívoco da contadoria na apuração dos

DSR sobre as horas extras uma vez que não observou as

disposições da Lei nº 605/49, arts. 3º e 7º.

Sem razão a parte.

Como o trabalhador era mensalista se aplica o artigo 7º, alínea “a”

da Lei 605/49 e não o artigo 3º (1/6).

Assim, o valor dos reflexos das horas extras no RSR corresponde

ao valor das horas extras mensais apuradas, dividido pelo número

de dias úteis e multiplicado pelo número de repousos (domingos) no

mês, excluídos os feriados, tendo em vista que entendo o feriado

não ser considerado repouso semanal em sentido estrito.

Reflexos do DSR sobre o FGTS. Inobservância da OJ 394 da

SDI1 do TST

A parte alega que houve incidência dos reflexos das horas extras

no DSR sobre o FGTS, contrariando a redação da OJ 394 da SDI1

do TST.

Sem razão a parte.

Analisando os cálculos de ID. 48168a0 – Pág. 10 se constata que a

base de cálculo do FGTS foi somente as horas intrajornada, ou

seja, foi observada a redação da súmula 394 da SDI1 do TST. Não

houve incidência de reflexos sobre reflexos, não ocorreu o suposto

bis in idem como alega a reclamada.

Nada a reformar neste aspecto.

Dos descontos da contribuição para Petros

A parte alega que a contadoria segue sem observar a dedução das

contribuições mensais referentes a previdência suplementar

(PETROS).

Sem razão.

Quando da decisão de impugnação aos cálculos de ID efed364

(item 3.1.1) este juízo já se manifestou acerca da contribuição

PETROS. Mantenho o mesmo entendimento que ora transcrevo:

“A parte que não houve a apuração da contribuição devida à

entidade de Previdência Suplementar PETROS sobre os valores do

benefício.

Sem razão a parte impugnante.

As contribuições para o fundo PETROS não foram requeridas pelo

reclamante na sua petição inicial e também não constou do título

executivo.

De acordo com o artigo 879, § 1º, da CLT, na liquidação não se

poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda nem discutir

matéria atinente a causa principal.

Neste aspecto não há nem um dano para o empregador pois não

terá que arcar com sua cota parte para o fundo PETROS”.

Nada a modificar neste ponto.

Da contribuição RAT

A parte alega que a contadoria segue utilizando percentual superior

ao devido.

Sem razão.

Mantenho o entendimento constante no item 3.1.3 da sentença de

impugnação aos cálculos de ID efed364:

“A parte alega que a alíquota do SAT superior a 1% (um por cento)

requer expressa decisão judicial fundamentada.

Sem razão a parte.

Quando da elaboração do cálculo foi feita consulta do cadastro do

CNPJ da reclamada (CNPJ 33.000.167/0001-01) no site da Receita

Federal e lá consta que o código e a descrição da atividade

econômica principal são: “19.21-7-00 – Fabricação de produtos de

refino de petróleo”. Para esse enquadramento o percentual do SAT

a partir de 01.01.2010 correspondente a 3% (três por cento).

Esclareço que com a descrição da atividade econômica principal da

reclamada o próprio sistema de cálculo PJECalc busca na base de

dados da Receita Federal qual alíquota do SAT seria aplicável ao

referido enquadramento”.

Nada a modificar neste aspecto.

Da suspensão da aplicação do índice IPCA-E

A parte alega que no cálculo do saldo remanescente foi utilizado o

índice IPCA-E.

Sem razão a parte.

Analisando a planilha de cálculo (ID 48168a0) e a planilha de

atualização de cálculo (ID c62f708) se constata o uso da TR.

Assim, mantenho o entendimento constate no item 3.1.2 da

sentença de impugnação aos cálculos de ID efed364:

“A parte alega não merecer acolhimento o critério de atualização

dos débitos trabalhistas pelo índice IPCA-E.

Com razão parcial a parte.

Pontuo que venho seguindo a jurisprudência dominante do TRT 21ª

Região e do próprio TST no sentido de que o índice IPCA-E é

aplicável na correção de débitos trabalhistas.

A posição da doutrina favorável ao uso do IPCA-E começou a se

firmar em 04.08.2015 quando o plenário do TST no julgamento da

ADI 479-60.2011.5.04.231 declarou inconstitucional a redação do

artigo 39 da Lei 8.177/91 na parte em que citava a TR como índice

de correção monetária, e definiu o IPCA-E como índice, na esteira

do que foi decido pelo STF no julgamento das ADI’s 4357, 4372,

4440 e 4425.

Mesmo após a edição da Lei 13.467/2017 que alterou a CLT e deu

nova redação ao artigo 879, § 7º, estabelecendo a TR como índice,
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os Tribunais do Trabalho têm mantido o entendimento de ser

inconstitucional a sua aplicação.

Todavia, no dia 27.06.2020 (sábado), o STF, em decisão

monocrática do Ministro Gilmar, concedeu medida liminar na ADC

nº 58 suspendendo a aplicação do índice IPCA-E para correção de

débitos trabalhistas, exceto aqueles pagos por meio de Precatório.

A decisão liminar foi concedida pelo Ministro Gilmar Mendes na

véspera da conclusão do julgamento pelo plenário do TST da

Arguição de Constitucionalidade nº 24059-68.2017.5.24.0000, que

tem como objeto a apreciação da constitucionalidade, em sede de

controle difuso, do referido dispositivo normativo, já tendo formado

inclusive maioria no sentido de manter a inconstitucionalidade.

Ao se manifestar indeferindo o requerimento de revogação da

Medida Cautela feito pela PGR por meio de Medida Cautelar em

Agravo Regimental na ADC nº 58 o Ministro Gilmar Mendes

esclareceu que a liminar concedida “não impede o regular

andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de

execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz

respeito à parcela do valor das condenações que se afigure

incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de

correção”.

Assim, por ora, no presente caso, enquanto não decido o mérito

pelo pleno do STF, seguindo a determinação contida na referida

limitar, deixo de aplicar o índice IPCA-E e adoto o índice TR,

ressaltando que eventuais diferenças de valores poderão vir a ser

apurados caso caia a referida liminar ou em julgamento do mérito

da ADC pelo pleno do STF venha a ser autorizado o uso do IPCA-E

como índice de correção monetária de débitos trabalhistas”.

Assim nada a modificar no tocante ao índice de correção.

Da Suspenção Processual (ADC 58)

A parte requer a suspensão processual até que seja julgada a ADC

58 na qual foi deferida a liminar suspendendo a aplicação do IPCA-

E.

Sem razão.

Ao se manifestar indeferindo o requerimento de revogação da

Medida Cautela feito pela PGR por meio de Medida Cautelar em

Agravo Regimental na ADC nº 58 o Ministro Gilmar Mendes

esclareceu que a liminar concedida “não impede o regular

andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de

execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz

respeito à parcela do valor das condenações que se afigure

incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de

correção”.

Assim, por ora, no presente caso, enquanto não decido o mérito

pelo pleno do STF, seguindo a determinação contida na referida

limitar, deixo de aplicar o índice IPCA-E e adoto o índice TR,

ressaltando que eventuais diferenças de valores poderão vir a ser

apurados caso caia a referida liminar ou em julgamento do mérito

da ADC pelo pleno do STF venha a ser autorizado o uso do IPCA-E

como índice de correção monetária de débitos trabalhistas.

Assim indefiro o requerimento de suspensão do processo.

Conclusão:

Conheço e rejeito a impugnação a sentença de liquidação

apresentada pelo reclamante, nos termos da fundamentação.

Conheço e rejeito os embargos à execução apresentados pela

reclamada, nos termos da fundamentação.

Custas de execução pela reclamada no valor de R$ 44,26, nos

termos do artigo 789-A, inciso V, da CLT.

Libere-se a parte incontroversa de ID. f2a4ae6 a quem de direito, a

partir do depósito judicial de ID. a6c478d.

Intime-se a parte reclamante para informar os dados bancários para

fins de transferência dos valores a serem liberados.

Atendendo ao requerimento de ID 5f6c378, formulado pelo

advogado da parte autora, informo que o saldo do depósito recursal

transferido para a conta indicada foi de R$ 5.227,35 em 05.08.2020,

conforme alvará de ID 2ec1874 pelo sistema SISCONDJ.

Atualizem-se os cálculos deduzindo o saldo do depósito recursal

liberado ID 2ec1874, bem como os valores incontroversos ora

liberados.

Intimem-se.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001368-11.2017.5.21.0011
AUTOR FERNANDO ANTONIO DE FRANCA

ADVOGADO FERNANDO DE OLIVEIRA
SOUZA(OAB: 247435/SP)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO TARCISIO COLARES NOGUEIRA
JUNIOR(OAB: 804-A/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGFN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FERNANDO ANTONIO DE FRANCA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f30be84
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proferida nos autos.

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO E DE EMBARGOS

À EXECUÇÃO

I - Relatório:

Trata-se de impugnação oposta pelo reclamante FERNANDO

ANTONIO DE FRANCA e de embargos à execução oposto pela

reclamada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ambos,

em face sentença de impugnação aos cálculos aos cálculos de ID.

efed364 e dos cálculos de ID. f2a4ae6.

Os autos vieram conclusos.

II - Fundamentos:

Conhecimento:

Inicialmente, pontuo que, em obediência aos princípios da economia

processual e da razoável duração do processo, e por ausência de

qualquer prejuízo às partes, serão julgadas na presente sentença as

duas peças apresentadas (impugnação e embargos).

Por tanto ,  a tend idos os  requ is i tos  de admiss ib i l idade

(tempestividade, interesse, procurador habilitado, indicação dos

valores que entende ser corretos, garantia da execução), recebo-as.

Da impugnação do reclamante (ID. 69c3612)

A parte alega em apertada síntese que foi usado o índice TR

quando deveria ter sido usado o índice IPCA-E.

Sem razão.

Quando da decisão de impugnação aos cálculos de ID efed364

(item 3.1.2) este juízo já se manifestou acerca do índice de correção

monetária. Mantenho o mesmo entendimento que ora transcrevo:

“A parte alega não merecer acolhimento o critério de atualização

dos débitos trabalhistas pelo índice IPCA-E.

Com razão parcial a parte.

Pontuo que venho seguindo a jurisprudência dominante do TRT 21ª

Região e do próprio TST no sentido de que o índice IPCA-E é

aplicável na correção de débitos trabalhistas.

A posição da doutrina favorável ao uso do IPCA-E começou a se

firmar em 04.08.2015 quando o plenário do TST no julgamento da

ADI 479-60.2011.5.04.231 declarou inconstitucional a redação do

artigo 39 da Lei 8.177/91 na parte em que citava a TR como índice

de correção monetária, e definiu o IPCA-E como índice, na esteira

do que foi decido pelo STF no julgamento das ADI’s 4357, 4372,

4440 e 4425.

Mesmo após a edição da Lei 13.467/2017 que alterou a CLT e deu

nova redação ao artigo 879, § 7º, estabelecendo a TR como índice,

os Tribunais do Trabalho têm mantido o entendimento de ser

inconstitucional a sua aplicação.

Todavia, no dia 27.06.2020 (sábado), o STF, em decisão

monocrática do Ministro Gilmar, concedeu medida liminar na ADC

nº 58 suspendendo a aplicação do índice IPCA-E para correção de

débitos trabalhistas, exceto aqueles pagos por meio de Precatório.

A decisão liminar foi concedida pelo Ministro Gilmar Mendes na

véspera da conclusão do julgamento pelo plenário do TST da

Arguição de Constitucionalidade nº 24059-68.2017.5.24.0000, que

tem como objeto a apreciação da constitucionalidade, em sede de

controle difuso, do referido dispositivo normativo, já tendo formado

inclusive maioria no sentido de manter a inconstitucionalidade.

Ao se manifestar indeferindo o requerimento de revogação da

Medida Cautela feito pela PGR por meio de Medida Cautelar em

Agravo Regimental na ADC nº 58 o Ministro Gilmar Mendes

esclareceu que a liminar concedida “não impede o regular

andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de

execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz

respeito à parcela do valor das condenações que se afigure

incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de

correção”.

Assim, por ora, no presente caso, enquanto não decido o mérito

pelo pleno do STF, seguindo a determinação contida na referida

limitar, deixo de aplicar o índice IPCA-E e adoto o índice TR,

ressaltando que eventuais diferenças de valores poderão vir a ser

apurados caso caia a referida liminar ou em julgamento do mérito

da ADC pelo pleno do STF venha a ser autorizado o uso do IPCA-E

como índice de correção monetária de débitos trabalhistas”.

Assim nada a modificar no tocante ao índice de correção.

Dos embargos à execução da reclamada (ID 7e97619)

Do suposto equívoco no cálculo do DSR sobre as horas extras

A parte alega que houve equívoco da contadoria na apuração dos

DSR sobre as horas extras uma vez que não observou as

disposições da Lei nº 605/49, arts. 3º e 7º.

Sem razão a parte.

Como o trabalhador era mensalista se aplica o artigo 7º, alínea “a”

da Lei 605/49 e não o artigo 3º (1/6).

Assim, o valor dos reflexos das horas extras no RSR corresponde

ao valor das horas extras mensais apuradas, dividido pelo número

de dias úteis e multiplicado pelo número de repousos (domingos) no

mês, excluídos os feriados, tendo em vista que entendo o feriado

não ser considerado repouso semanal em sentido estrito.

Reflexos do DSR sobre o FGTS. Inobservância da OJ 394 da

SDI1 do TST

A parte alega que houve incidência dos reflexos das horas extras

no DSR sobre o FGTS, contrariando a redação da OJ 394 da SDI1
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do TST.

Sem razão a parte.

Analisando os cálculos de ID. 48168a0 – Pág. 10 se constata que a

base de cálculo do FGTS foi somente as horas intrajornada, ou

seja, foi observada a redação da súmula 394 da SDI1 do TST. Não

houve incidência de reflexos sobre reflexos, não ocorreu o suposto

bis in idem como alega a reclamada.

Nada a reformar neste aspecto.

Dos descontos da contribuição para Petros

A parte alega que a contadoria segue sem observar a dedução das

contribuições mensais referentes a previdência suplementar

(PETROS).

Sem razão.

Quando da decisão de impugnação aos cálculos de ID efed364

(item 3.1.1) este juízo já se manifestou acerca da contribuição

PETROS. Mantenho o mesmo entendimento que ora transcrevo:

“A parte que não houve a apuração da contribuição devida à

entidade de Previdência Suplementar PETROS sobre os valores do

benefício.

Sem razão a parte impugnante.

As contribuições para o fundo PETROS não foram requeridas pelo

reclamante na sua petição inicial e também não constou do título

executivo.

De acordo com o artigo 879, § 1º, da CLT, na liquidação não se

poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda nem discutir

matéria atinente a causa principal.

Neste aspecto não há nem um dano para o empregador pois não

terá que arcar com sua cota parte para o fundo PETROS”.

Nada a modificar neste ponto.

Da contribuição RAT

A parte alega que a contadoria segue utilizando percentual superior

ao devido.

Sem razão.

Mantenho o entendimento constante no item 3.1.3 da sentença de

impugnação aos cálculos de ID efed364:

“A parte alega que a alíquota do SAT superior a 1% (um por cento)

requer expressa decisão judicial fundamentada.

Sem razão a parte.

Quando da elaboração do cálculo foi feita consulta do cadastro do

CNPJ da reclamada (CNPJ 33.000.167/0001-01) no site da Receita

Federal e lá consta que o código e a descrição da atividade

econômica principal são: “19.21-7-00 – Fabricação de produtos de

refino de petróleo”. Para esse enquadramento o percentual do SAT

a partir de 01.01.2010 correspondente a 3% (três por cento).

Esclareço que com a descrição da atividade econômica principal da

reclamada o próprio sistema de cálculo PJECalc busca na base de

dados da Receita Federal qual alíquota do SAT seria aplicável ao

referido enquadramento”.

Nada a modificar neste aspecto.

Da suspensão da aplicação do índice IPCA-E

A parte alega que no cálculo do saldo remanescente foi utilizado o

índice IPCA-E.

Sem razão a parte.

Analisando a planilha de cálculo (ID 48168a0) e a planilha de

atualização de cálculo (ID c62f708) se constata o uso da TR.

Assim, mantenho o entendimento constate no item 3.1.2 da

sentença de impugnação aos cálculos de ID efed364:

“A parte alega não merecer acolhimento o critério de atualização

dos débitos trabalhistas pelo índice IPCA-E.

Com razão parcial a parte.

Pontuo que venho seguindo a jurisprudência dominante do TRT 21ª

Região e do próprio TST no sentido de que o índice IPCA-E é

aplicável na correção de débitos trabalhistas.

A posição da doutrina favorável ao uso do IPCA-E começou a se

firmar em 04.08.2015 quando o plenário do TST no julgamento da

ADI 479-60.2011.5.04.231 declarou inconstitucional a redação do

artigo 39 da Lei 8.177/91 na parte em que citava a TR como índice

de correção monetária, e definiu o IPCA-E como índice, na esteira

do que foi decido pelo STF no julgamento das ADI’s 4357, 4372,

4440 e 4425.

Mesmo após a edição da Lei 13.467/2017 que alterou a CLT e deu

nova redação ao artigo 879, § 7º, estabelecendo a TR como índice,

os Tribunais do Trabalho têm mantido o entendimento de ser

inconstitucional a sua aplicação.

Todavia, no dia 27.06.2020 (sábado), o STF, em decisão

monocrática do Ministro Gilmar, concedeu medida liminar na ADC

nº 58 suspendendo a aplicação do índice IPCA-E para correção de

débitos trabalhistas, exceto aqueles pagos por meio de Precatório.

A decisão liminar foi concedida pelo Ministro Gilmar Mendes na

véspera da conclusão do julgamento pelo plenário do TST da

Arguição de Constitucionalidade nº 24059-68.2017.5.24.0000, que

tem como objeto a apreciação da constitucionalidade, em sede de

controle difuso, do referido dispositivo normativo, já tendo formado

inclusive maioria no sentido de manter a inconstitucionalidade.

Ao se manifestar indeferindo o requerimento de revogação da

Medida Cautela feito pela PGR por meio de Medida Cautelar em

Agravo Regimental na ADC nº 58 o Ministro Gilmar Mendes

esclareceu que a liminar concedida “não impede o regular

andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de
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execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz

respeito à parcela do valor das condenações que se afigure

incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de

correção”.

Assim, por ora, no presente caso, enquanto não decido o mérito

pelo pleno do STF, seguindo a determinação contida na referida

limitar, deixo de aplicar o índice IPCA-E e adoto o índice TR,

ressaltando que eventuais diferenças de valores poderão vir a ser

apurados caso caia a referida liminar ou em julgamento do mérito

da ADC pelo pleno do STF venha a ser autorizado o uso do IPCA-E

como índice de correção monetária de débitos trabalhistas”.

Assim nada a modificar no tocante ao índice de correção.

Da Suspenção Processual (ADC 58)

A parte requer a suspensão processual até que seja julgada a ADC

58 na qual foi deferida a liminar suspendendo a aplicação do IPCA-

E.

Sem razão.

Ao se manifestar indeferindo o requerimento de revogação da

Medida Cautela feito pela PGR por meio de Medida Cautelar em

Agravo Regimental na ADC nº 58 o Ministro Gilmar Mendes

esclareceu que a liminar concedida “não impede o regular

andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de

execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz

respeito à parcela do valor das condenações que se afigure

incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de

correção”.

Assim, por ora, no presente caso, enquanto não decido o mérito

pelo pleno do STF, seguindo a determinação contida na referida

limitar, deixo de aplicar o índice IPCA-E e adoto o índice TR,

ressaltando que eventuais diferenças de valores poderão vir a ser

apurados caso caia a referida liminar ou em julgamento do mérito

da ADC pelo pleno do STF venha a ser autorizado o uso do IPCA-E

como índice de correção monetária de débitos trabalhistas.

Assim indefiro o requerimento de suspensão do processo.

Conclusão:

Conheço e rejeito a impugnação a sentença de liquidação

apresentada pelo reclamante, nos termos da fundamentação.

Conheço e rejeito os embargos à execução apresentados pela

reclamada, nos termos da fundamentação.

Custas de execução pela reclamada no valor de R$ 44,26, nos

termos do artigo 789-A, inciso V, da CLT.

Libere-se a parte incontroversa de ID. f2a4ae6 a quem de direito, a

partir do depósito judicial de ID. a6c478d.

Intime-se a parte reclamante para informar os dados bancários para

fins de transferência dos valores a serem liberados.

Atendendo ao requerimento de ID 5f6c378, formulado pelo

advogado da parte autora, informo que o saldo do depósito recursal

transferido para a conta indicada foi de R$ 5.227,35 em 05.08.2020,

conforme alvará de ID 2ec1874 pelo sistema SISCONDJ.

Atualizem-se os cálculos deduzindo o saldo do depósito recursal

liberado ID 2ec1874, bem como os valores incontroversos ora

liberados.

Intimem-se.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000054-25.2020.5.21.0011
AUTOR LUZIMAR FRANCISCA DE ASSIS

ADVOGADO MARIO SERGIO DE MEDEIROS
COSTA(OAB: 4881/RN)

RÉU R H S RECURSOS HUMANOS E
SERVICOS LTDA

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 9e25696

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

LUZIMAR FRANCISCA DE ASSIS, devidamente qualificada na

inicial, ajuizou ação contra RHS RECURSOS HUMANOS E

SERVIÇOS LTDA. e APEC – SOCIEDADE POTIGUAR DE

EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., alegando, em síntese, o que

segue:

Foi contratada pela primeira reclamada em outubro de 2013, para

exercer a função de ASG, e demitida sem justa causa em outubro

de 2018 sem que fossem pagas as verbas rescisórias. Acrescenta

que a prestação de serviços ocorreu em favor da litisconsorte

passiva. Em razão de tais fatos, postula os títulos elencados na

petição inicial.

Considerando os atos normativos que disciplinaram as medidas de

prevenção ao contágio pelo Covid-19, que incluiu a suspensão de
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audiências presenciais, este juízo considerou desnecessária a

inclusão do feito em pauta e concedeu prazo às reclamadas para

apresentarem as suas defesas.

A segunda reclamada apresentou defesa.

Apesar de regularmente notificada (ID 5ee7d2b), a primeira

reclamada não apresentou defesa, sendo declarada a sua revelia.

As demais partes não manifestarem interesse em produzir novas

provas.

A instrução foi encerrada.

Razões finais da reclamante e da segunda reclamada em

memoriais. Rejeitada a tentativa de conciliação.

Prejudicadas as razões finais e a tentativa de conciliação em

relação à primeira reclamada.

É o relatório. Passo a decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Julgamento antecipado da lide

Este juízo deixou de incluir o presente feito em pauta de audiência

em razão do momento extraordinário da pandemia do Novo

Coronavírus (Covid-19) e considerando que a matéria em debate

dispensa a produção de prova oral.

A primeira reclamada foi devidamente notificada para apresentar

defesa e documentos, no entanto permaneceu silente, razão porque

foi decretada a sua revelia, com a consequente pena de confissão

quanto à matéria de fato.

Esta circunstância dispensa qualquer ato preparatório para

julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, pelo que

considero que o feito se encontra apto para julgamento.

Do pedido de Justiça Gratuita.

A CLT, em redação conferida pela Lei 13.467/17, dispõe em seu

artigo 790:

Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos

Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de

pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que

serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

§1° - Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício

da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver

intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento

das custas devidas.

§2° - No caso de não-pagamento das custas, far-se-á execução da

respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no

Capítulo V deste Título.

§3° - É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§4° - O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo.

Tem-se, assim, presunção absoluta de insuficiência quando o

salário é inferior a certo patamar. Estando a autora desempregada,

presume-se sua necessidade econômica, pois seu salário atual é

R$ 0,00.

Defiro, então, o benefício.

Da inépcia

A segunda reclamada argui inépcia da inicial alegando que a autora

não apresentou memória de cálculo.

Sem razão.

A petição inicial apresenta em seu próprio corpo o valor de cada

pedido e está acompanhada de planilha descritiva (ID bd3e4a4).

Rejeito.

Da prescrição

Tendo a ação sido ajuizada em 03.02.2020, declaro prescritos e

extintos com resolução de mérito os pedidos de natureza pecuniária

anteriores a 03.02.2015.

Dos efeitos da revelia

Apesar de regularmente notificada, a reclamada deixou transcorrer

seu prazo, perdendo a oportunidade para apresentar a sua defesa.

Sobre o tema, o artigo 344 do CPC, aplicado de forma subsidiária

ao processo do trabalho, assim dispõe:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-

se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Como apropriadamente diz Valentim Carrion, a revelia é a

contumácia do réu que não oferece contestação às pretensões do

autor. Não é pena, mas simples consequência de não se impugnar

a ação no momento apropriado. Não se espera pelo réu nem se

manda chamá-lo novamente. (In: Comentários à Consolidação das

Leis do Trabalho, 30 ed atual. Pg. 685).

Declaro, pois, a revelia da primeira reclamada e aplico, como

consequência, a confissão quanto à matéria de fato.

Há que se ressaltar, entretanto, que a revelia não induz à

procedência imediata dos pedidos, pois havendo prova nos autos

essa será devidamente analisada.

Feitas tais ponderações, passo ao exame do mérito.

Das verbas pretendidas

Em face da revelia da primeira reclamada e consequente pena de

confissão, além da ausência, nos autos, de qualquer documento

que constitua óbice às pretensões da parte autora, reconheço como

verdadeiras as alegações exordiais, notadamente no que tange ao

período contratual, a forma de rescisão do contrato de trabalho e o

não pagamento das verbas rescisórias.
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Por ser assim, julgo ainda procedentes os seguintes pedidos:

- aviso prévio indenizado de 45 dias, proporcional ao tempo de

serviço;

- salário retido de setembro e saldo de salário de 11 dias de outubro

de 2018;

- férias simples e proporcionais acrescidas de um terço;

- 13° salário proporcional;

- FGTS das competências não depositados no período imprescrito,

acrescido da multa de 40% sobre todo o valor;

- multas dos arts. 467 e 477, § 8°, da CLT.

Da súmula 331 do TST: responsabilidade subsidiária

No tocante à terceirização, há que se observar que não existe

necessidade de que a empresa prestadora de serviço seja inidônea

ou já esteja insolvente para se justificar a presença no polo passivo

da tomadora dos serviços. A responsabilidade, no caso, é

decorrente do risco objetivo existente em qualquer tipo de

terceirização. Saliento inclusive que a responsabilidade subsidiária

é reconhecida justamente nas hipóteses de terceirização lícita, pois

nas ilícitas é o próprio vínculo empregatício que é reconhecido com

o tomador de serviços.

Quando uma empresa se dispõe a manter empregados trabalhando

em seu proveito, ainda que contratados por terceiros, usufrui os

serviços prestados, de modo que tem o dever de responder pelos

prejuízos que vierem a sofrer tais empregados.

É preciso ter em vista que o sistema de terceirização, embora em

algumas circunstâncias seja desejável do ponto de vista

empresar ial ,  t rouxe consequências muito nefastas aos

trabalhadores, com a proliferação de empresas que sobrevivem de

um único contrato, que na realidade nada mais são do que a

sombra das tomadoras de serviços. Trouxe também a pulverização

do enquadramento sindical e o surgimento de sindicatos atípicos,

que congregam empregados com as mais diversas funções e que

na prática não possuem sequer uma representatividade razoável.

Assim, não é justo e não é consentâneo com os princípios de

proteção ao trabalho e dignidade da pessoa humana que as

empresas tenham todos os benefícios da terceirização sem arcar

com as responsabilidades que ela requer.

Declaro a responsabilidade subsidiária da litisconsorte pelo valor da

condenação, durante todo o período.

Do grupo econômico da primeira reclamada, arguido pela

segunda

Alega a segunda reclamada que a primeira integra grupo econômico

e postula que eventual execução seja a ele redirecionada.

Acrescenta que referido grupo encontra-se em recuperação judicial.

Com o cancelamento da Súmula n° 205 pelo TST, restou claro que

a jurisprudência admite o ingresso de empresa componente de

grupo econômico diretamente na execução, sem que isso implique

cerceamento do direito de defesa.

Tal medida se justifica pelo fato de que muitas vezes a formação do

grupo econômico ou o ingresso de uma empresa ocorria ao longo

da demanda e o entendimento consagrado na referida súmula

afastava a possibilidade de responsabilização, porque não constava

do título executivo.

Portanto, considerando a atual, iterativa e notória jurisprudência do

TST de que a responsabilização, na fase de execução, de

integrante do grupo econômico que não participou da relação

processual e que, portanto, não consta do título executivo judicial

como devedor, não implica em cerceamento do direito de defesa,

remeto a questão para a fase de execução.

Do imposto de renda e das contribuições previdenciárias

Aplique-se a súmula nº 368 do TST, com retenção da cota-parte do

reclamante.

No que diz respeito ao imposto de renda, este incidirá sobre o valor

auferido pelo demandante, observando quais as parcelas

tributáveis. Cabe à fonte pagadora (reclamado) comprovar nos

autos o recolhimento do imposto devido, nos termos do artigo 28 da

Lei nº 10.833/2003. Observem-se ainda o Provimento nº 03/2005 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e os provimentos 02 e

03/2006 do Egrégio TRT desta 21ª Região, e ainda a súmula 368

acima referida.

Dos honorários advocatícios

A Lei 13.467/2017 incluiu na CLT o art. 791-A, cuja redação é a

seguinte:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários

de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os

honorários.

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha
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obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

Além disso, conforme Súmula n° 256 do STF, “é dispensável pedido

expresso para condenação do réu em honorários, com fundamento

nos arts. 63 ou 64 do Cód. de Proc. Civil”.

A Súmula n° 326 do STJ dispõe que “na ação de indenização por

dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na

inicial não implica sucumbência recíproca”.

Dessa sorte, o deferimento de um pedido em valores inferiores ao

indicado na petição inicial não implica em sucumbência recíproca,

pois não seria razoável fixar verba honorária superior ao valor

obtido pelo autor, sob pena de se incorrer em contradição,

penalizando-se o autor em honorários que superam o proveito

econômico obtido com a condenação.

Portanto, somente o indeferimento total do pedido ensejará o

reconhecimento de sucumbência recíproca, ressalvando-se a

hipótese de sucumbência mínima, quando a outra parte responde

por inteiro pelos honorários.

No caso em análise, a parcela pleiteada foi deferida, no entanto em

valor inferior ao pleiteado, não havendo sucumbência recíproca e

nem mesmo sucumbência mínima.

Destaco, por fim, que as duas integrantes do polo passivo foram

condenadas, sendo a litisconsorte de forma subsidiária, o que atrai

a aplicação do art. 87, caput e § 1°, do CPC/2015:

CPC, art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os

vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos

honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma

expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das

verbas previstas no caput.

(...)

Levando em consideração a diligência do patrono da parte autora,

fixo os honorários em 10% sobre o benefício econômico, sendo 8%

a cargo da reclamada principal e 2% a cargo da litisconsorte, uma

vez que a sua responsabilidade quanto ao pagamento dos créditos

trabalhistas é apenas subsidiária.

Da recomendação às partes quanto aos embargos de

declaração

Expostos os fundamentos utilizados como base para apreciar os

pedidos, restam atendidas as exigências da Consolidação das Leis

do Trabalho, art. 832, caput, e da Constituição Federal, art. 93, IX,

sendo desnecessário/não-exigível pronunciamento explícito acerca

de todas as argumentações das partes, até porque o recurso não

exige prequestionamento, permitindo ampla devolutividade ao

Tribunal (art. 769, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art.

1.013, §1º, do CPC/2015 e Súmula 393, do c. Tribunal Superior do

Trabalho).

Deste modo, ficam as partes cientes de que os embargos de

declaração são cabíveis nas hipóteses restritas de omissão,

obscuridade ou contradição.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, decido:

1) Deferir ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita;

2) Declarar prescritos e extintos com resolução de mérito os

pedidos de natureza pecuniária anteriores a 03.02.2015.

2) Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos

formulados, condenando a RHS RECURSOS HUMANOS E

SERVIÇOS LTDA. e de forma subsidiária a APEC – SOCIEDADE

POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., a pagar

aLUZIMAR FRANCISCA DE ASSIS, no prazo legal, o valor

correspondente a:

- aviso prévio indenizado de 45 dias, proporcional ao tempo de

serviço;

- salário retido de setembro e saldo de salário de 11 dias de outubro

de 2018;

- férias simples e proporcionais acrescidas de um terço;

- 13° salário proporcional;

- FGTS das competências não depositados no período imprescrito,

acrescido da multa de 40% sobre todo o valor;

- multas dos arts. 467 e 477, § 8°, da CLT.

Honorários sucumbenciais devidos ao advogado do autor pelas

reclamadas, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação,

rateados na proporção de 8% a cargo da reclamada principal e 2%

a cargo da litisconsorte.

Incidência de juros e correção monetária, nos termos da Súmula n.

381 do TST.

A presente sentença é líquida, conforme valores constantes da

planilha anexa, que dela é parte integrante. Não havendo

pagamento espontâneo, fica de logo autorizada a utilização do

Bacenjud, dispensada a citação.

Custas pelas reclamadas no importe de 2% do valor da

condenação, conforme planilha em anexo.

Incide contribuição previdenciária sobre os títulos de natureza

salarial deferidos na sentença.

Os recolhimentos, tantos fiscais quanto previdenciários, devem
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obedecer ao disposto na fundamentação, que passa a integrar o

presente dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Intimem-se as partes. A primeira reclamada deve ser intimada

por Oficial de Justiça Avaliador.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001255-28.2015.5.21.0011
AUTOR MARIA JOSE DAS CHAGAS NETA

ADVOGADO CLEDINA MARIA FERNANDES(OAB:
3002/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 24bd435

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que, devidamente intimada para indicar dados

bancários para possibilitar a transferência dos valores que lhe são

devidos, a parte autora permaneceu inerte, determino consulta junto

ao CCS para identificação de conta bancária ativa de titularidade da

reclamante.

Local izada conta bancár ia,  proceda-se à transferência

independentemente de novo despacho.

Recolha o valor devido a título de contribuição previdenciária e

arquive-se em definitivo o presente feito.

Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001255-28.2015.5.21.0011
AUTOR MARIA JOSE DAS CHAGAS NETA

ADVOGADO CLEDINA MARIA FERNANDES(OAB:
3002/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA JOSE DAS CHAGAS NETA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 24bd435

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que, devidamente intimada para indicar dados

bancários para possibilitar a transferência dos valores que lhe são

devidos, a parte autora permaneceu inerte, determino consulta junto

ao CCS para identificação de conta bancária ativa de titularidade da

reclamante.

Local izada conta bancár ia,  proceda-se à transferência

independentemente de novo despacho.

Recolha o valor devido a título de contribuição previdenciária e

arquive-se em definitivo o presente feito.

Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000445-48.2018.5.21.0011
AUTOR PRISCILA LUANA DA SILVA

MAFALDO

ADVOGADO EMANUELE GOMES DE
OLIVEIRA(OAB: 14407/RN)

RÉU PRIME - LOCACAO DE MAO DE
OBRA E TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO KLAUS DE PINHO PESSOA
BORGES(OAB: 12861/CE)

ADVOGADO RODOLFO DIAS ALVES(OAB:
13386/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO

Intimado(s)/Citado(s):

  - PRISCILA LUANA DA SILVA MAFALDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 25f4db2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a disponibilização parcial do valor da execução,

com a publicação do presente despacho, fica o(a) exequente
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intimado(a) para indicar dados bancários para possibilitar a

transferência dos valores que lhe são devidos.

           Caso haja requerimento para transferência, em

separado, de honorários contratuais deverá o patrono da

reclamante juntar ao processo eletrônico o respectivo contrato.

 A fim de proceder a liberação o mais rápido possível, após a

apresentação das informações bancárias, deverá o(a) exequente

informar o cumprimento da determinação através do email

1vtmossoro@trt21.jus.br.

Após atualize-se o valor devido e prossiga-se a execução em

desfavor do ente público.

 Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000054-25.2020.5.21.0011
AUTOR LUZIMAR FRANCISCA DE ASSIS

ADVOGADO MARIO SERGIO DE MEDEIROS
COSTA(OAB: 4881/RN)

RÉU R H S RECURSOS HUMANOS E
SERVICOS LTDA

RÉU APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE
EDUCACAO E CULTURA LTDA

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUZIMAR FRANCISCA DE ASSIS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 9e25696

proferida nos autos.

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

LUZIMAR FRANCISCA DE ASSIS, devidamente qualificada na

inicial, ajuizou ação contra RHS RECURSOS HUMANOS E

SERVIÇOS LTDA. e APEC – SOCIEDADE POTIGUAR DE

EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., alegando, em síntese, o que

segue:

Foi contratada pela primeira reclamada em outubro de 2013, para

exercer a função de ASG, e demitida sem justa causa em outubro

de 2018 sem que fossem pagas as verbas rescisórias. Acrescenta

que a prestação de serviços ocorreu em favor da litisconsorte

passiva. Em razão de tais fatos, postula os títulos elencados na

petição inicial.

Considerando os atos normativos que disciplinaram as medidas de

prevenção ao contágio pelo Covid-19, que incluiu a suspensão de

audiências presenciais, este juízo considerou desnecessária a

inclusão do feito em pauta e concedeu prazo às reclamadas para

apresentarem as suas defesas.

A segunda reclamada apresentou defesa.

Apesar de regularmente notificada (ID 5ee7d2b), a primeira

reclamada não apresentou defesa, sendo declarada a sua revelia.

As demais partes não manifestarem interesse em produzir novas

provas.

A instrução foi encerrada.

Razões finais da reclamante e da segunda reclamada em

memoriais. Rejeitada a tentativa de conciliação.

Prejudicadas as razões finais e a tentativa de conciliação em

relação à primeira reclamada.

É o relatório. Passo a decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Julgamento antecipado da lide

Este juízo deixou de incluir o presente feito em pauta de audiência

em razão do momento extraordinário da pandemia do Novo

Coronavírus (Covid-19) e considerando que a matéria em debate

dispensa a produção de prova oral.

A primeira reclamada foi devidamente notificada para apresentar

defesa e documentos, no entanto permaneceu silente, razão porque

foi decretada a sua revelia, com a consequente pena de confissão

quanto à matéria de fato.

Esta circunstância dispensa qualquer ato preparatório para

julgamento, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, pelo que

considero que o feito se encontra apto para julgamento.

Do pedido de Justiça Gratuita.

A CLT, em redação conferida pela Lei 13.467/17, dispõe em seu

artigo 790:

Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos

Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de

pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que

serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.

§1° - Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício

da justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver

intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento

das custas devidas.

§2° - No caso de não-pagamento das custas, far-se-á execução da

respectiva importância, segundo o procedimento estabelecido no

Capítulo V deste Título.

§3° - É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a
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requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§4° - O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo.

Tem-se, assim, presunção absoluta de insuficiência quando o

salário é inferior a certo patamar. Estando a autora desempregada,

presume-se sua necessidade econômica, pois seu salário atual é

R$ 0,00.

Defiro, então, o benefício.

Da inépcia

A segunda reclamada argui inépcia da inicial alegando que a autora

não apresentou memória de cálculo.

Sem razão.

A petição inicial apresenta em seu próprio corpo o valor de cada

pedido e está acompanhada de planilha descritiva (ID bd3e4a4).

Rejeito.

Da prescrição

Tendo a ação sido ajuizada em 03.02.2020, declaro prescritos e

extintos com resolução de mérito os pedidos de natureza pecuniária

anteriores a 03.02.2015.

Dos efeitos da revelia

Apesar de regularmente notificada, a reclamada deixou transcorrer

seu prazo, perdendo a oportunidade para apresentar a sua defesa.

Sobre o tema, o artigo 344 do CPC, aplicado de forma subsidiária

ao processo do trabalho, assim dispõe:

Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-

se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Como apropriadamente diz Valentim Carrion, a revelia é a

contumácia do réu que não oferece contestação às pretensões do

autor. Não é pena, mas simples consequência de não se impugnar

a ação no momento apropriado. Não se espera pelo réu nem se

manda chamá-lo novamente. (In: Comentários à Consolidação das

Leis do Trabalho, 30 ed atual. Pg. 685).

Declaro, pois, a revelia da primeira reclamada e aplico, como

consequência, a confissão quanto à matéria de fato.

Há que se ressaltar, entretanto, que a revelia não induz à

procedência imediata dos pedidos, pois havendo prova nos autos

essa será devidamente analisada.

Feitas tais ponderações, passo ao exame do mérito.

Das verbas pretendidas

Em face da revelia da primeira reclamada e consequente pena de

confissão, além da ausência, nos autos, de qualquer documento

que constitua óbice às pretensões da parte autora, reconheço como

verdadeiras as alegações exordiais, notadamente no que tange ao

período contratual, a forma de rescisão do contrato de trabalho e o

não pagamento das verbas rescisórias.

Por ser assim, julgo ainda procedentes os seguintes pedidos:

- aviso prévio indenizado de 45 dias, proporcional ao tempo de

serviço;

- salário retido de setembro e saldo de salário de 11 dias de outubro

de 2018;

- férias simples e proporcionais acrescidas de um terço;

- 13° salário proporcional;

- FGTS das competências não depositados no período imprescrito,

acrescido da multa de 40% sobre todo o valor;

- multas dos arts. 467 e 477, § 8°, da CLT.

Da súmula 331 do TST: responsabilidade subsidiária

No tocante à terceirização, há que se observar que não existe

necessidade de que a empresa prestadora de serviço seja inidônea

ou já esteja insolvente para se justificar a presença no polo passivo

da tomadora dos serviços. A responsabilidade, no caso, é

decorrente do risco objetivo existente em qualquer tipo de

terceirização. Saliento inclusive que a responsabilidade subsidiária

é reconhecida justamente nas hipóteses de terceirização lícita, pois

nas ilícitas é o próprio vínculo empregatício que é reconhecido com

o tomador de serviços.

Quando uma empresa se dispõe a manter empregados trabalhando

em seu proveito, ainda que contratados por terceiros, usufrui os

serviços prestados, de modo que tem o dever de responder pelos

prejuízos que vierem a sofrer tais empregados.

É preciso ter em vista que o sistema de terceirização, embora em

algumas circunstâncias seja desejável do ponto de vista

empresar ial ,  t rouxe consequências muito nefastas aos

trabalhadores, com a proliferação de empresas que sobrevivem de

um único contrato, que na realidade nada mais são do que a

sombra das tomadoras de serviços. Trouxe também a pulverização

do enquadramento sindical e o surgimento de sindicatos atípicos,

que congregam empregados com as mais diversas funções e que

na prática não possuem sequer uma representatividade razoável.

Assim, não é justo e não é consentâneo com os princípios de

proteção ao trabalho e dignidade da pessoa humana que as

empresas tenham todos os benefícios da terceirização sem arcar

com as responsabilidades que ela requer.

Declaro a responsabilidade subsidiária da litisconsorte pelo valor da

condenação, durante todo o período.

Do grupo econômico da primeira reclamada, arguido pela

segunda

Alega a segunda reclamada que a primeira integra grupo econômico

e postula que eventual execução seja a ele redirecionada.
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Acrescenta que referido grupo encontra-se em recuperação judicial.

Com o cancelamento da Súmula n° 205 pelo TST, restou claro que

a jurisprudência admite o ingresso de empresa componente de

grupo econômico diretamente na execução, sem que isso implique

cerceamento do direito de defesa.

Tal medida se justifica pelo fato de que muitas vezes a formação do

grupo econômico ou o ingresso de uma empresa ocorria ao longo

da demanda e o entendimento consagrado na referida súmula

afastava a possibilidade de responsabilização, porque não constava

do título executivo.

Portanto, considerando a atual, iterativa e notória jurisprudência do

TST de que a responsabilização, na fase de execução, de

integrante do grupo econômico que não participou da relação

processual e que, portanto, não consta do título executivo judicial

como devedor, não implica em cerceamento do direito de defesa,

remeto a questão para a fase de execução.

Do imposto de renda e das contribuições previdenciárias

Aplique-se a súmula nº 368 do TST, com retenção da cota-parte do

reclamante.

No que diz respeito ao imposto de renda, este incidirá sobre o valor

auferido pelo demandante, observando quais as parcelas

tributáveis. Cabe à fonte pagadora (reclamado) comprovar nos

autos o recolhimento do imposto devido, nos termos do artigo 28 da

Lei nº 10.833/2003. Observem-se ainda o Provimento nº 03/2005 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e os provimentos 02 e

03/2006 do Egrégio TRT desta 21ª Região, e ainda a súmula 368

acima referida.

Dos honorários advocatícios

A Lei 13.467/2017 incluiu na CLT o art. 791-A, cuja redação é a

seguinte:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários

de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os

honorários.

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

Além disso, conforme Súmula n° 256 do STF, “é dispensável pedido

expresso para condenação do réu em honorários, com fundamento

nos arts. 63 ou 64 do Cód. de Proc. Civil”.

A Súmula n° 326 do STJ dispõe que “na ação de indenização por

dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na

inicial não implica sucumbência recíproca”.

Dessa sorte, o deferimento de um pedido em valores inferiores ao

indicado na petição inicial não implica em sucumbência recíproca,

pois não seria razoável fixar verba honorária superior ao valor

obtido pelo autor, sob pena de se incorrer em contradição,

penalizando-se o autor em honorários que superam o proveito

econômico obtido com a condenação.

Portanto, somente o indeferimento total do pedido ensejará o

reconhecimento de sucumbência recíproca, ressalvando-se a

hipótese de sucumbência mínima, quando a outra parte responde

por inteiro pelos honorários.

No caso em análise, a parcela pleiteada foi deferida, no entanto em

valor inferior ao pleiteado, não havendo sucumbência recíproca e

nem mesmo sucumbência mínima.

Destaco, por fim, que as duas integrantes do polo passivo foram

condenadas, sendo a litisconsorte de forma subsidiária, o que atrai

a aplicação do art. 87, caput e § 1°, do CPC/2015:

CPC, art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os

vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos

honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma

expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das

verbas previstas no caput.

(...)

Levando em consideração a diligência do patrono da parte autora,

fixo os honorários em 10% sobre o benefício econômico, sendo 8%

a cargo da reclamada principal e 2% a cargo da litisconsorte, uma

vez que a sua responsabilidade quanto ao pagamento dos créditos

trabalhistas é apenas subsidiária.
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Da recomendação às partes quanto aos embargos de

declaração

Expostos os fundamentos utilizados como base para apreciar os

pedidos, restam atendidas as exigências da Consolidação das Leis

do Trabalho, art. 832, caput, e da Constituição Federal, art. 93, IX,

sendo desnecessário/não-exigível pronunciamento explícito acerca

de todas as argumentações das partes, até porque o recurso não

exige prequestionamento, permitindo ampla devolutividade ao

Tribunal (art. 769, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art.

1.013, §1º, do CPC/2015 e Súmula 393, do c. Tribunal Superior do

Trabalho).

Deste modo, ficam as partes cientes de que os embargos de

declaração são cabíveis nas hipóteses restritas de omissão,

obscuridade ou contradição.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, decido:

1) Deferir ao reclamante os benefícios da Justiça Gratuita;

2) Declarar prescritos e extintos com resolução de mérito os

pedidos de natureza pecuniária anteriores a 03.02.2015.

2) Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos

formulados, condenando a RHS RECURSOS HUMANOS E

SERVIÇOS LTDA. e de forma subsidiária a APEC – SOCIEDADE

POTIGUAR DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA., a pagar

aLUZIMAR FRANCISCA DE ASSIS, no prazo legal, o valor

correspondente a:

- aviso prévio indenizado de 45 dias, proporcional ao tempo de

serviço;

- salário retido de setembro e saldo de salário de 11 dias de outubro

de 2018;

- férias simples e proporcionais acrescidas de um terço;

- 13° salário proporcional;

- FGTS das competências não depositados no período imprescrito,

acrescido da multa de 40% sobre todo o valor;

- multas dos arts. 467 e 477, § 8°, da CLT.

Honorários sucumbenciais devidos ao advogado do autor pelas

reclamadas, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação,

rateados na proporção de 8% a cargo da reclamada principal e 2%

a cargo da litisconsorte.

Incidência de juros e correção monetária, nos termos da Súmula n.

381 do TST.

A presente sentença é líquida, conforme valores constantes da

planilha anexa, que dela é parte integrante. Não havendo

pagamento espontâneo, fica de logo autorizada a utilização do

Bacenjud, dispensada a citação.

Custas pelas reclamadas no importe de 2% do valor da

condenação, conforme planilha em anexo.

Incide contribuição previdenciária sobre os títulos de natureza

salarial deferidos na sentença.

Os recolhimentos, tantos fiscais quanto previdenciários, devem

obedecer ao disposto na fundamentação, que passa a integrar o

presente dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Intimem-se as partes. A primeira reclamada deve ser intimada

por Oficial de Justiça Avaliador.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000174-74.2020.5.21.0009
AUTOR VANDERLAN BALBINO DA SILVA

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

RÉU CONSERVE - CONSTRUCOES &
SERVICOS EIRELI

ADVOGADO RODRIGO DANTAS DO
NASCIMENTO(OAB: 4476/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSERVE - CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 0e1b077

proferida nos autos.

DECISÃO

1 - RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto por CONSERVE -

CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, parte reclamada, com

amparo no art. 897-A, da CLT c/c art. 1022 e segs., do CPC/2015,

nos autos Da Reclamação Trabalhista em que litiga juntamente com

VANDERLAN BALBINO DA SILVA, parte reclamante, todos

qualificados, aduzindo a ocorrência dos vícios de julgamento ultra

ou extra petita, nos termos exposto em sua peça.

É o relatório. Passo a decidir.

2 - CONHECIMENTO:

Embargos tempestivos, portanto, devem ser conhecidos.

3 - FUNDAMENTAÇÃO:

Alega a parte embargante, em apertada síntese, os seguintes

pontos:
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Em relação ao 13 salário de 2019, diz que o pedido na inicial se

limita ao 13º relativo às verbas rescisórias, o que induz ao

entendimento de que se refere ao período de sua dispensa, ou seja,

ano de 2020. Acrescenta que não há qualquer pleito relativo a

pagamento de verba referente a período anterior.

Sem razão, a parte embargante.

Em uma análise perfunctória da peça inicial, observa-se que consta

de forma expressa, tanto na fundamentação como nos pedidos

finais, o pleito de 13º salário (1/2) de 2019, nos itens “Da rescisão”

(fls. 11/16) e “Dos pedidos” (fls. 14/16).

Apenas para que não restem dúvidas as partes, não há que se

alegar que houve o adimplemento de tal verba através do TRCT -

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, no item 63, isso

porque, consta o adimplemento de 2/12 do 13º salário referente ao

ano de 2020, conforme apontada na decisão embargada.

E mais, esse não é o momento oportuno para apresentação de

comprovante de pagamento de verbas deferidas em sentença,

deveria ter sido apresentado durante a instrução probatória, para se

evitar condenação, já que o adimplemento fora anterior ao

encerramento da instrução processual. Entretanto, deve a parte

reclamada, quando do pagamento da sua condenação, apresentar

os comprovantes das verbas já adimplidas, para dedução nos

valores da condenação a idêntico título, a fim de se evitar

enriquecimento ilícito.

Quanto ao honorários sucumbenciais, alega que não fora

observada as regras referentes ao arbitramento dessa verba. Diz

que o TST vem entendendo pela constitucionalidade do artigo 791-

A da CLT.

Mais uma vez sem razão.

A decisão exarada na sentença embargada, traduz o entendimento

deste juízo, o qual está devidamente fundamentado no item “Dos

honorários advocatícios”.

Veja-se que os embargos de declaração limitam-se a sanar

omissões, contradições ou obscuridades nos julgados, a teor do que

determina o art. 1.022, do CPC/2015, ou ainda a sanar manifesto

equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso,

conforme dispõe a redação do art. 897-A da CLT.

Na decisão embargada consta de forma clara, harmônica e

expressa o entendimento deste juízo quanto às matérias suscitadas.

Observe-se que, toda a alegativa da parte embargante, na peça dos

presentes embargos declaratór ios,  t raduz a sua mera

inconformação com o decidido. Pontuo, mais uma vez, que a

decisão embargada manifestou o entendimento deste juízo.

De mais a mais, incabível a oposição de embargos declaratórios em

razão de mero inconformismo da parte com o entendimento

proferido no julgado, a parte reclamante busca a reanálise de

provas, não sendo esse o meio adequado. As provas colacionadas

aos autos, bem como, as produzidas durante o trâmite processual

foram analisadas de forma atenta por essa magistrada, tendo assim

restado convencida quanto ao entendimento adotado, tudo isso com

amparo no princípio do livre convencimento motivado.

Acrescento que, se existiram os fatos alegados, o vício traduzir-se-

ia em erro in judicando, por suposta má interpretação dada ao

conjunto probatório ou por que a aplicação da lei ao caso concreto

não foi a mais acertada. Contudo, o CPC não elenca o erro in

judicando como uma das hipóteses de embargos de declaração,

sendo cabível, tão-somente, o recurso ordinário, que é a ocasião

ajustada para rediscussão dos fundamentos da decisão.

Ante a natureza meramente protelatória dos presentes embargos,

condeno a reclamada/embargante em multa de 2% sobre o valor da

causa, em favor da parte embargada, consoante disposto no § 2° do

art. 1.026 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo do

trabalho.

4 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, REJEITO os

Embargos de Declaração, condenando a embargante em multa de

2% sobre o valor da causa, em favor da parte embargada,

consoante disposto no § 2° do art. 1.026 do CPC/2015, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho, nos termos da

fundamentação supra, que passa a integrar esta conclusão como se

nela estivesse transcrita.

Intimem-se as partes.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000089-82.2020.5.21.0011
AUTOR MARIA DE FATIMA DA SILVA

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

RÉU RN SEGURANCA LTDA - ME

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - RN SEGURANCA LTDA - ME
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ebc954f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que na petição de ID 4f802f9 (Termo de acordo)

não consta a assinatura da reclamante nem de seu advogado,

defiro prazo de cinco dias para a parte autora e seu patrono

informarem, expressamente, se concordam com os termos do

acordo de ID 4f802f9.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000174-74.2020.5.21.0009
AUTOR VANDERLAN BALBINO DA SILVA

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

RÉU CONSERVE - CONSTRUCOES &
SERVICOS EIRELI

ADVOGADO RODRIGO DANTAS DO
NASCIMENTO(OAB: 4476/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VANDERLAN BALBINO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 0e1b077

proferida nos autos.

DECISÃO

1 - RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto por CONSERVE -

CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, parte reclamada, com

amparo no art. 897-A, da CLT c/c art. 1022 e segs., do CPC/2015,

nos autos Da Reclamação Trabalhista em que litiga juntamente com

VANDERLAN BALBINO DA SILVA, parte reclamante, todos

qualificados, aduzindo a ocorrência dos vícios de julgamento ultra

ou extra petita, nos termos exposto em sua peça.

É o relatório. Passo a decidir.

2 - CONHECIMENTO:

Embargos tempestivos, portanto, devem ser conhecidos.

3 - FUNDAMENTAÇÃO:

Alega a parte embargante, em apertada síntese, os seguintes

pontos:

Em relação ao 13 salário de 2019, diz que o pedido na inicial se

limita ao 13º relativo às verbas rescisórias, o que induz ao

entendimento de que se refere ao período de sua dispensa, ou seja,

ano de 2020. Acrescenta que não há qualquer pleito relativo a

pagamento de verba referente a período anterior.

Sem razão, a parte embargante.

Em uma análise perfunctória da peça inicial, observa-se que consta

de forma expressa, tanto na fundamentação como nos pedidos

finais, o pleito de 13º salário (1/2) de 2019, nos itens “Da rescisão”

(fls. 11/16) e “Dos pedidos” (fls. 14/16).

Apenas para que não restem dúvidas as partes, não há que se

alegar que houve o adimplemento de tal verba através do TRCT -

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, no item 63, isso

porque, consta o adimplemento de 2/12 do 13º salário referente ao

ano de 2020, conforme apontada na decisão embargada.

E mais, esse não é o momento oportuno para apresentação de

comprovante de pagamento de verbas deferidas em sentença,

deveria ter sido apresentado durante a instrução probatória, para se

evitar condenação, já que o adimplemento fora anterior ao

encerramento da instrução processual. Entretanto, deve a parte

reclamada, quando do pagamento da sua condenação, apresentar

os comprovantes das verbas já adimplidas, para dedução nos

valores da condenação a idêntico título, a fim de se evitar

enriquecimento ilícito.

Quanto ao honorários sucumbenciais, alega que não fora

observada as regras referentes ao arbitramento dessa verba. Diz

que o TST vem entendendo pela constitucionalidade do artigo 791-

A da CLT.

Mais uma vez sem razão.

A decisão exarada na sentença embargada, traduz o entendimento

deste juízo, o qual está devidamente fundamentado no item “Dos

honorários advocatícios”.

Veja-se que os embargos de declaração limitam-se a sanar

omissões, contradições ou obscuridades nos julgados, a teor do que
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determina o art. 1.022, do CPC/2015, ou ainda a sanar manifesto

equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso,

conforme dispõe a redação do art. 897-A da CLT.

Na decisão embargada consta de forma clara, harmônica e

expressa o entendimento deste juízo quanto às matérias suscitadas.

Observe-se que, toda a alegativa da parte embargante, na peça dos

presentes embargos declaratór ios,  t raduz a sua mera

inconformação com o decidido. Pontuo, mais uma vez, que a

decisão embargada manifestou o entendimento deste juízo.

De mais a mais, incabível a oposição de embargos declaratórios em

razão de mero inconformismo da parte com o entendimento

proferido no julgado, a parte reclamante busca a reanálise de

provas, não sendo esse o meio adequado. As provas colacionadas

aos autos, bem como, as produzidas durante o trâmite processual

foram analisadas de forma atenta por essa magistrada, tendo assim

restado convencida quanto ao entendimento adotado, tudo isso com

amparo no princípio do livre convencimento motivado.

Acrescento que, se existiram os fatos alegados, o vício traduzir-se-

ia em erro in judicando, por suposta má interpretação dada ao

conjunto probatório ou por que a aplicação da lei ao caso concreto

não foi a mais acertada. Contudo, o CPC não elenca o erro in

judicando como uma das hipóteses de embargos de declaração,

sendo cabível, tão-somente, o recurso ordinário, que é a ocasião

ajustada para rediscussão dos fundamentos da decisão.

Ante a natureza meramente protelatória dos presentes embargos,

condeno a reclamada/embargante em multa de 2% sobre o valor da

causa, em favor da parte embargada, consoante disposto no § 2° do

art. 1.026 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo do

trabalho.

4 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, REJEITO os

Embargos de Declaração, condenando a embargante em multa de

2% sobre o valor da causa, em favor da parte embargada,

consoante disposto no § 2° do art. 1.026 do CPC/2015, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho, nos termos da

fundamentação supra, que passa a integrar esta conclusão como se

nela estivesse transcrita.

Intimem-se as partes.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000385-07.2020.5.21.0011
AUTOR AROLDO LOPES DA COSTA

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - AROLDO LOPES DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 7359735

proferida nos autos.

DECISÃO

1 - RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto por AROLDO LOPES

DA COSTA, parte reclamante, com amparo no art. 897-A, da CLT

c/c art. 1022 e segs., do CPC/2015, nos autos Da Reclamação

Trabalhista em que litiga juntamente com EMPRESA BRASILEIRA

DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, parte reclamada, todos

qualificados, aduzindo a ocorrência dos vícios de omissão e erro

material, nos termos exposto em sua peça.

É o relatório. Passo a decidir.

2 - CONHECIMENTO:

Embargos tempestivos, portanto, devem ser conhecidos.

3 - FUNDAMENTAÇÃO:

Alega a parte embargante, em apertada síntese, que a presente

demanda fora ajuizada com petição inicial errada, razão pela qual

requer a exclusão das peças anteriormente colacionadas.

Sem razão, a parte embargante.

Esse não é o momento oportuno, após a prolação de sentença,

para emendar ou aditar a inicial, ou, ainda, retificar fundamentação

ou pedidos constante na peça introdutória, qualquer alteração na

inicial deveria ter sido apresentada até o saneamento do processo,

ou, ainda, até a prolação de sentença, abrindo sempre espaço para

a reclamada se manifestar.

Veja-se que os embargos de declaração limitam-se a sanar

omissões, contradições ou obscuridades nos julgados, a teor do que

determina o art. 1.022, do CPC/2015, ou ainda a sanar manifesto
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equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso,

conforme dispõe a redação do art. 897-A da CLT.

Pontuo que há omissão quando não consta, na decisão impugnada,

manifestação quanto à questão ou matéria sobre a qual era

imprescindível o juiz ou tribunal se pronunciar para resolver o litígio.

A matéria pode se referir a pedido ou mesmo à causa de pedir.

Entende-se por obscura quando for ininteligível, confusa, não

permitindo uma compreensão de seu texto. E a Contradição existe

quando a sentença se manifesta de forma incongruente,

empregando em momentos distintos fundamentos antagônicos.

Constato, pois, que a embargante quer é a declaração de nulidade

da sentença, incabível a oposição de embargos declaratórios com

essa finalidade, não sendo esse o meio adequado, o que só pode

ser obtido por meio de Recurso Ordinário dirigido à instância

superior.

Rejeito pois integralmente os presentes Embargos Declaratórios, e

mantenho a decisão embargada em seus próprios fundamentos,

sendo esse o entendimento deste juízo.

4 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, REJEITO os

Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação supra, que

passa a integrar esta conclusão como se nela estivesse transcrita.

Intimem-se as partes.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000134-86.2020.5.21.0011
AUTOR THIAGO WILLIAM DA SILVA

BERNARDES

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO FRANCISCA RAFAELLA SOARES DA
SILVA(OAB: 16169/RN)

RÉU CONSERVE - CONSTRUCOES &
SERVICOS EIRELI

ADVOGADO RODRIGO DANTAS DO
NASCIMENTO(OAB: 4476/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSERVE - CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d7ef425

proferida nos autos.

DECISÃO

1 - RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto por CONSERVE -

CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, parte reclamada, com

amparo no art. 897-A, da CLT c/c art. 1022 e segs., do CPC/2015,

nos autos Da Reclamação Trabalhista em que litiga juntamente com

THIAGO WILLIAM DA SILVA BERNARDES, parte reclamante,

todos qualificados, aduzindo a ocorrência dos vícios de julgamento

ultra ou extra petita, nos termos exposto em sua peça.

É o relatório. Passo a decidir.

2 - CONHECIMENTO:

Embargos tempestivos, portanto, devem ser conhecidos.

3 - FUNDAMENTAÇÃO:

Alega a parte embargante, em apertada síntese, os seguintes

pontos:

Em relação ao 13 salário de 2019, diz que o pedido na inicial se

limita ao 13º relativo às verbas rescisórias, o que induz ao

entendimento de que se refere ao período de sua dispensa, ou seja,

ano de 2020. Acrescenta que não há qualquer pleito relativo a

pagamento de verba referente a período anterior.

Sem razão, a parte embargante.

Em uma análise perfunctória da peça inicial, observa-se que consta

de forma expressa, tanto na fundamentação como nos pedidos

finais, o pleito de 13º salário (1/2) de 2019, nos itens “Da rescisão”

(fls. 11/15) e “Dos pedidos” (fls. 13/15).

Apenas para que não restem dúvidas as partes, não há que se

alegar que houve o adimplemento de tal verba através do TRCT -

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, no item 63, isso

porque, consta o adimplemento de 2/12 do 13º salário referente ao

ano de 2020, conforme apontada na decisão embargada.

E mais, esse não é o momento oportuno para apresentação de

comprovante de pagamento de verbas deferidas em sentença,

deveria ter sido apresentado durante a instrução probatória, para se

evitar condenação, já que o adimplemento fora anterior ao

encerramento da instrução processual. Entretanto, deve a parte

reclamada, quando do pagamento da sua condenação, apresentar
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os comprovantes das verbas já adimplidas, para dedução nos

valores da condenação a idêntico título, a fim de se evitar

enriquecimento ilícito.

Quanto ao honorários sucumbenciais, alega que não fora

observada as regras referentes ao arbitramento dessa verba. Diz

que o TST vem entendendo pela constitucionalidade do artigo 791-

A da CLT.

Mais uma vez sem razão.

A decisão exarada na sentença embargada, traduz o entendimento

deste juízo, o qual está devidamente fundamentado no item “Dos

honorários advocatícios”.

Veja-se que os embargos de declaração limitam-se a sanar

omissões, contradições ou obscuridades nos julgados, a teor do que

determina o art. 1.022, do CPC/2015, ou ainda a sanar manifesto

equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso,

conforme dispõe a redação do art. 897-A da CLT.

Na decisão embargada consta de forma clara, harmônica e

expressa o entendimento deste juízo quanto às matérias suscitadas.

Observe-se que, toda a alegativa da parte embargante, na peça dos

presentes embargos declaratór ios,  t raduz a sua mera

inconformação com o decidido. Pontuo, mais uma vez, que a

decisão embargada manifestou o entendimento deste juízo.

De mais a mais, incabível a oposição de embargos declaratórios em

razão de mero inconformismo da parte com o entendimento

proferido no julgado, a parte reclamante busca a reanálise de

provas, não sendo esse o meio adequado. As provas colacionadas

aos autos, bem como, as produzidas durante o trâmite processual

foram analisadas de forma atenta por essa magistrada, tendo assim

restado convencida quanto ao entendimento adotado, tudo isso com

amparo no princípio do livre convencimento motivado.

Acrescento que, se existiram os fatos alegados, o vício traduzir-se-

ia em erro in judicando, por suposta má interpretação dada ao

conjunto probatório ou por que a aplicação da lei ao caso concreto

não foi a mais acertada. Contudo, o CPC não elenca o erro in

judicando como uma das hipóteses de embargos de declaração,

sendo cabível, tão-somente, o recurso ordinário, que é a ocasião

ajustada para rediscussão dos fundamentos da decisão.

Ante a natureza meramente protelatória dos presentes embargos,

condeno a reclamada/embargante em multa de 2% sobre o valor da

causa, em favor da parte embargada, consoante disposto no § 2° do

art. 1.026 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo do

trabalho.

4 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, REJEITO os

Embargos de Declaração, condenando a embargante em multa de

2% sobre o valor da causa, em favor da parte embargada,

consoante disposto no § 2° do art. 1.026 do CPC/2015, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho, nos termos da

fundamentação supra, que passa a integrar esta conclusão como se

nela estivesse transcrita.

Intimem-se as partes.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000089-82.2020.5.21.0011
AUTOR MARIA DE FATIMA DA SILVA

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

RÉU RN SEGURANCA LTDA - ME

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DE FATIMA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ebc954f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista que na petição de ID 4f802f9 (Termo de acordo)

não consta a assinatura da reclamante nem de seu advogado,

defiro prazo de cinco dias para a parte autora e seu patrono

informarem, expressamente, se concordam com os termos do

acordo de ID 4f802f9.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000134-86.2020.5.21.0011
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AUTOR THIAGO WILLIAM DA SILVA
BERNARDES

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO FRANCISCA RAFAELLA SOARES DA
SILVA(OAB: 16169/RN)

RÉU CONSERVE - CONSTRUCOES &
SERVICOS EIRELI

ADVOGADO RODRIGO DANTAS DO
NASCIMENTO(OAB: 4476/RN)

ADVOGADO KARINA AYACHE PEREIRA
REIS(OAB: 9386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - THIAGO WILLIAM DA SILVA BERNARDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d7ef425

proferida nos autos.

DECISÃO

1 - RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração oposto por CONSERVE -

CONSTRUCOES & SERVICOS EIRELI, parte reclamada, com

amparo no art. 897-A, da CLT c/c art. 1022 e segs., do CPC/2015,

nos autos Da Reclamação Trabalhista em que litiga juntamente com

THIAGO WILLIAM DA SILVA BERNARDES, parte reclamante,

todos qualificados, aduzindo a ocorrência dos vícios de julgamento

ultra ou extra petita, nos termos exposto em sua peça.

É o relatório. Passo a decidir.

2 - CONHECIMENTO:

Embargos tempestivos, portanto, devem ser conhecidos.

3 - FUNDAMENTAÇÃO:

Alega a parte embargante, em apertada síntese, os seguintes

pontos:

Em relação ao 13 salário de 2019, diz que o pedido na inicial se

limita ao 13º relativo às verbas rescisórias, o que induz ao

entendimento de que se refere ao período de sua dispensa, ou seja,

ano de 2020. Acrescenta que não há qualquer pleito relativo a

pagamento de verba referente a período anterior.

Sem razão, a parte embargante.

Em uma análise perfunctória da peça inicial, observa-se que consta

de forma expressa, tanto na fundamentação como nos pedidos

finais, o pleito de 13º salário (1/2) de 2019, nos itens “Da rescisão”

(fls. 11/15) e “Dos pedidos” (fls. 13/15).

Apenas para que não restem dúvidas as partes, não há que se

alegar que houve o adimplemento de tal verba através do TRCT -

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, no item 63, isso

porque, consta o adimplemento de 2/12 do 13º salário referente ao

ano de 2020, conforme apontada na decisão embargada.

E mais, esse não é o momento oportuno para apresentação de

comprovante de pagamento de verbas deferidas em sentença,

deveria ter sido apresentado durante a instrução probatória, para se

evitar condenação, já que o adimplemento fora anterior ao

encerramento da instrução processual. Entretanto, deve a parte

reclamada, quando do pagamento da sua condenação, apresentar

os comprovantes das verbas já adimplidas, para dedução nos

valores da condenação a idêntico título, a fim de se evitar

enriquecimento ilícito.

Quanto ao honorários sucumbenciais, alega que não fora

observada as regras referentes ao arbitramento dessa verba. Diz

que o TST vem entendendo pela constitucionalidade do artigo 791-

A da CLT.

Mais uma vez sem razão.

A decisão exarada na sentença embargada, traduz o entendimento

deste juízo, o qual está devidamente fundamentado no item “Dos

honorários advocatícios”.

Veja-se que os embargos de declaração limitam-se a sanar

omissões, contradições ou obscuridades nos julgados, a teor do que

determina o art. 1.022, do CPC/2015, ou ainda a sanar manifesto

equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso,

conforme dispõe a redação do art. 897-A da CLT.

Na decisão embargada consta de forma clara, harmônica e

expressa o entendimento deste juízo quanto às matérias suscitadas.

Observe-se que, toda a alegativa da parte embargante, na peça dos

presentes embargos declaratór ios,  t raduz a sua mera

inconformação com o decidido. Pontuo, mais uma vez, que a

decisão embargada manifestou o entendimento deste juízo.

De mais a mais, incabível a oposição de embargos declaratórios em

razão de mero inconformismo da parte com o entendimento

proferido no julgado, a parte reclamante busca a reanálise de

provas, não sendo esse o meio adequado. As provas colacionadas

aos autos, bem como, as produzidas durante o trâmite processual

foram analisadas de forma atenta por essa magistrada, tendo assim

restado convencida quanto ao entendimento adotado, tudo isso com

amparo no princípio do livre convencimento motivado.

Acrescento que, se existiram os fatos alegados, o vício traduzir-se-

ia em erro in judicando, por suposta má interpretação dada ao
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conjunto probatório ou por que a aplicação da lei ao caso concreto

não foi a mais acertada. Contudo, o CPC não elenca o erro in

judicando como uma das hipóteses de embargos de declaração,

sendo cabível, tão-somente, o recurso ordinário, que é a ocasião

ajustada para rediscussão dos fundamentos da decisão.

Ante a natureza meramente protelatória dos presentes embargos,

condeno a reclamada/embargante em multa de 2% sobre o valor da

causa, em favor da parte embargada, consoante disposto no § 2° do

art. 1.026 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo do

trabalho.

4 - CONCLUSÃO:

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, REJEITO os

Embargos de Declaração, condenando a embargante em multa de

2% sobre o valor da causa, em favor da parte embargada,

consoante disposto no § 2° do art. 1.026 do CPC/2015, aplicável

subsidiariamente ao processo do trabalho, nos termos da

fundamentação supra, que passa a integrar esta conclusão como se

nela estivesse transcrita.

Intimem-se as partes.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

Lisandra Cristina Lopes

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000391-58.2013.5.21.0011
AUTOR MANOEL JANUARIO DE LIMA

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RÉU STRATAGEO SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL JANUARIO DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9f514a2

proferido nos autos.

DESPACHO

Cons iderando que as  ins tânc ias  super iores  negaram

provimento/seguimento a todos recursos interpostos, mantendo

inalterada a sentença que rejeitou os embargos à execução,

opostos pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS

NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP, tendo a decisão

transitado em julgado, conforme certidão de ID 855116a, determino

a expedição do competente requisitório de precatório, ou a

Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o caso.

Mossoró/RN, 03 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº HTE-0000420-64.2020.5.21.0011
REQUERENTES SARAIVA TRANSPORTES

TECNICOS LTDA

ADVOGADO DANIELLE MAYANE ALVES
TAVARES DE MORAIS(OAB:
10467/RN)

REQUERENTES RANIERE OLIVEIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - SARAIVA TRANSPORTES TECNICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 06f22f4

proferida nos autos.

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

Vistos, etc.

Homologo o acordo realizado entre as partes, devendo SARAIVA

TRANSPORTES TÉCNICOS LTDA pagar para RANIERE

OLIVEIRA DA SILVA a importância de R$6.773,59, em uma única

parcela, no prazo de 10(dez) dias úteis.

O pagamento será realizado através de depósito bancário para a

conta informada na minuta de acordo apresentado pelas partes.

Em caso de inconsistência dos dados da conta, fica concedido

prazo adicional de dois dias úteis após o vencimento da parcela

para que a SARAIVA TRANSPORTES TÉCNICOS LTDA efetue

depósito judicial do valor da parcela.

RANIERE OLIVEIRA DA SILVA tem prazo de 30 dias, a contar do

venc imento  de cada parce la ,  para  in formar  eventua l

inad implemento,  sob pena de qu i tação.

Em caso de inadimplemento, fica estipulada multa de 100% sobre o

saldo remanescente, bem como antecipação do vencimento das

demais parcelas.

Dispensada a intimação da União.

A  transação  é  composta  de  parcelas  de  natureza salarial
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correspondente aos seguintes pleitos: saldode salário (R$

886,60), sobre as quaishá incidênciade contribuiçãoprevidenciária

e de indenizatória, correspondentes a 13º salário (R$1.033,36),

aviso prévio (R$ 2.232,28), férias (R$1.587,40) e multa do de 40%

do FGTS(R$ 1.033,94), sobre as quais não há incidência de

contribuição previdenciária.

No caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do

presente acordo presumir-se-á citada a SARAIVA TRANSPORTES

TÉCNICOS LTDA para a respectiva execução, independentemente

da expedição de mandado, a partir do primeiro dia útil subsequente

à data de vencimento da parcela.

O presente acordo, nos termos da homologação aqui definida, quita

os valores pagos em conformidade com a descrição constante no

TRCT(Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).

ACORDO HOMOLOGADO.

Custas  pela  SARAIVA TRANSPORTES TÉCNICOS LTDA no 

importe  de R$135,47, calculadas  sobre  o valor do acordo, que

deverão ser recolhidas no prazo de 30 dias úteis, sob pena de

execução.

Contribuições previdenciárias pela SARAIVA TRANSPORTES

TÉCNICOS LTDA, no importe de R$274,84 que deverão ser

recolhidas no prazo de 30 dias úteis, sob pena de execução.

Após o cumprimento integral do presente acordo, arquive-se o

processo.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº HTE-0000421-49.2020.5.21.0011
REQUERENTES SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO DANIELLE MAYANE ALVES
TAVARES DE MORAIS(OAB:
10467/RN)

REQUERENTES ANTONIA LIVIA DE SOUSA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 1a58164

proferida nos autos.

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

Vistos, etc.

Homologo o acordo realizado entre as partes, devendo SARAIVA

TRANSPORTES TÉCNICOS LTDA pagar para ANTONIA LÍVIA DE

SOUSA SILVA a importância de R$1.356,37, em uma única parcela,

no prazo de 10(dez) dias úteis.

O pagamento será realizado através de depósito bancário para a

conta informada na minuta de acordo apresentado pelas partes.

Em caso de inconsistência dos dados da conta, fica concedido

prazo adicional de dois dias úteis após o vencimento da parcela

para que a SARAIVA TRANSPORTES TÉCNICOS LTDA efetue

depósito judicial do valor da parcela.

ANTONIA LÍVIA DE SOUSA SILVA tem prazo de 30 dias, a contar

do vencimento de cada parcela, para informar eventual

inadimplemento, sob pena de quitação.

Em caso de inadimplemento, fica estipulada multa de 100% sobre o

saldo remanescente, bem como antecipação do vencimento das

demais parcelas.

Dispensada a intimação da União.

A  transação  é  composta  de  parcelas  de  natureza salarial

correspondente aos seguintes pleitos: saldode salário (R$

370,81), sobre as quaishá incidênciade contribuiçãoprevidenciária

e de indenizatória, correspondentes a 13º salário (R$217,70),

férias (R$757,86), sobre as quais não há incidência de contribuição

previdenciária.

No caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do

presente acordo presumir-se-á citada a SARAIVA TRANSPORTES

TÉCNICOS LTDA para a respectiva execução, independentemente

da expedição de mandado, a partir do primeiro dia útil subsequente

à data de vencimento da parcela.

O presente acordo, nos termos da homologação aqui definida, quita

os valores pagos em conformidade com a descrição constante no

TRCT(Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho).

ACORDO HOMOLOGADO.

Custas  pela  SARAIVA TRANSPORTES TÉCNICOS LTDA no 

importe  de R$27,12, calculadas  sobre  o valor do acordo,

dispensadas.

Contribuições previdenciárias pela SARAIVA TRANSPORTES

TÉCNICOS LTDA, no importe de R$114,95 que deverão ser

recolhidas no prazo de 30 dias úteis, sob pena de execução.

Após o cumprimento integral do presente acordo, arquive-se o

processo.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000614-74.2014.5.21.0011
AUTOR FRANCISCO LEUDO DE LIMA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)
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RÉU HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

RÉU TECIDOS LIDER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

ADVOGADO Igor Oliveira Campos(OAB: 6759/RN)

RÉU SACOPLAST DO BRASIL LTDA - ME

ADVOGADO Igor Oliveira Campos(OAB: 6759/RN)

RÉU POSTO LIDER LTDA

ADVOGADO Igor Oliveira Campos(OAB: 6759/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO LEUDO DE LIMA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Pela presente, fica V. Sa. intimada para tomar ciência de que foi

disponibilizada, pela DINT/Caex do TRT 21ª Região, quantia para a

realização de acordos pelo CEJUSC Mossoró, conforme parâmetros

previamente definidos.

Nesse sentido, o(a) PATRONO do exequente deverá, no prazo de 5

(cinco) dias, informar se concorda com o pagamento no montante

de 60% dos honorários advocatícios, isto é, o equivalente a R$

822,49. Caso concorde com a adesão, deverão ser disponibilizados

nos autos os dados bancários do patrono do autor e de seu

advogado.

Em caso de silêncio da parte, este Juízo considerará que não há

interesse da proposta de acordo, razão pela qual a tramitação da

e x e c u ç ã o  c o n t i n u a r á  a t r a v é s  d o  p r o c e s s o  9 8 7 0 0 -

2 7 . 2 0 0 7 . 5 . 2 1 . 0 0 1 1 .

Havendo concordância com os valores acima supracitados, a fim de

que o CEJUSC possa proceder a homologação da composição o

mais rápido possível, faz-se necessário encaminhar email ao

endereço 1vtmossoro@trt21.jus.br informando que foi protocolada

manifestação de anuência.

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

VICTOR BRUNO DE SANTANA NOGUEIRA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000740-56.2016.5.21.0011
AUTOR MARIA DO CARMO DA SILVA NETA

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

RÉU RODOLFO LEONARDO SOARES
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

RÉU POSTO LIDER LTDA

ADVOGADO IRENO ROMERO DE MEDEIROS
CRISPINIANO(OAB: 6975/RN)

RÉU EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

RÉU GENIVAL SILVINO DE SOUSA

RÉU NATURALY CONVENIENCIA LTDA -
ME

RÉU ZULAILDE DE FREITAS GADELHA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DO CARMO DA SILVA NETA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO:MARIA DO CARMO DA SILVA NETA

Endereço desconhecido

CÓDIGO DE RASTREAMENTO:

NOTIFICAÇÃO

Tendo em vista o grande lapso temporal, desde a manifestação

anterior, pela presente, fica V. Sa. intimada para informar se possui

interesse no acordo proposto.

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

VICTOR BRUNO DE SANTANA NOGUEIRA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000134-23.2019.5.21.0011
AUTOR CICERO ELIAS DA SILVA

ADVOGADO CLARISSA QUEIROZ DE
OLIVEIRA(OAB: 14641/RN)

RÉU EMBRACO - EMPRESA BRASILEIRA
DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

ADVOGADO CHRISTIANE FERNANDES DE
PAIVA(OAB: 10167/RN)

ADVOGADO ANA MARIA DE PAIVA(OAB:
1865/RN)

PERITO JOSE GILLIANO CARLOS DE
FREITAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - CICERO ELIAS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: CICERO ELIAS DA SILVA

Endereço desconhecido

NOTIFICAÇÃO

Fica o litigante notificado para, querendo, no prazo de cinco dias,

apresentar manifestação acerca dos esclarecimentos apresentados

pelo perito (ID de303b2).

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

JORGE RICARDO NOGUEIRA DE ARAUJO
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Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000134-23.2019.5.21.0011
AUTOR CICERO ELIAS DA SILVA

ADVOGADO CLARISSA QUEIROZ DE
OLIVEIRA(OAB: 14641/RN)

RÉU EMBRACO - EMPRESA BRASILEIRA
DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

ADVOGADO CHRISTIANE FERNANDES DE
PAIVA(OAB: 10167/RN)

ADVOGADO ANA MARIA DE PAIVA(OAB:
1865/RN)

PERITO JOSE GILLIANO CARLOS DE
FREITAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMBRACO - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO
LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: EMBRACO - EMPRESA BRASILEIRA DE

CONSTRUCAO LTDA - EPP

Endereço desconhecido

NOTIFICAÇÃO

Fica o litigante notificado para, querendo, no prazo de cinco dias,

apresentar manifestação acerca dos esclarecimentos apresentados

pelo perito (ID de303b2).

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

JORGE RICARDO NOGUEIRA DE ARAUJO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000178-08.2020.5.21.0011
AUTOR GIDIAO FERREIRA DE MORAIS

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GIDIAO FERREIRA DE MORAIS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 82937f0

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000418-94.2020.5.21.0011
AUTOR JOSEAN JECKSON DE SOUZA

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU CONTRAX ENGENHARIA E
SOLUCOES LTDA

RÉU NEOENERGIA S.A

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSEAN JECKSON DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 192e9cb

proferido nos autos.

DESPACHO

Conforme Ato TRT21-GP n° 54/2020, de 27/04/2020, em razão das

medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19 as audiências

presenciais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho

permanecem suspensas, por tempo indeterminado.

Para assegurar as condições mínimas para a continuidade da

atividade jurisdicional, dada a sua natureza essencial, de caráter

ininterrupto, o referido ato autorizou a realização de audiências

telepresenciais. As referidas audiências, todavia, apresentam

limitações diversas, sobretudo por estarem sendo iniciadas sem

treinamento prévio, em período de distanciamento social, sem

suporte do setor de informática e sem que exista ainda
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disciplinamento processual claro para o seu trâmite. Diante disso,

considerando a natureza alimentar dos créditos trabalhistas, bem

como o princípio da razoável duração do processo, alçado a nível

constitucional, decidi realizar triagem para separar os feitos nos

quais a produção de prova em audiência é desnecessária, uma vez

que tais processos poderão ser concluídos para julgamento de

forma mais célere.

Constato, prima facie, que a matéria em discussão nos presentes

autos deve ser provada exclusivamente por meio documental, o que

dispensaria a realização de audiência. Diante disso, concedo às

reclamadas o prazo comum de 15 (quinze) dias, a contar da ciência

deste, para apresentarem as suas contestações, nos termos dos

arts. 183 e 335 do CPC, anexando aos autos todos os documentos

que entendam essenciais ao deslinde do presente feito, sob pena

de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Concedo ao reclamante o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se

manifestar sobre a contestação e documentos anexados aos autos

pelos reclamados, sob pena de preclusão.

Na ocasião, as partes devem expressamente formular proposta de

conciliação, indicando valores e prazo de pagamento ou solicitar a

realização de audiência telepresencial de conciliação, sob pena de

se presumir que não desejam conciliar.

Deverão os litigantes, ainda, informar se desejam produzir provas

em audiência, sob pena de se presumir a sua desnecessidade. A

parte que suscitar a necessidade de realização de audiência deve

indicar a prova que pretende produzir, ficando advertida de que,

caso não produza a prova na audiência a ser realizada, ou na

hipótese de a referida prova ser considerada flagrantemente

desnecessária e protelatória, este juízo ira considerar que houve

litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do

processo (art. 80, IV, do CPC), cominando a sanção prevista no art.

81 do CPC.

Em caso de necessidade de audiência para produção de prova oral,

serão observados os termos dos arts. 5° a 11 do Ato TRT21-GP n°

54/2020, de 27/04/2020.

Passada a fase de instrução, este juízo abrirá prazo para as partes

aduzirem razões finais, caso desejem, e em seguida proferirá a

sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000186-82.2020.5.21.0011
AUTOR LEANDRO DANTAS DE LIMA

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4e4becd

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001566-19.2015.5.21.0011
AUTOR LEANDRO PEREIRA CONFESSOR

ADVOGADO HANNA PINHEIRO DINIZ
BEZERRA(OAB: 6765/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A.

ADVOGADO LUCIANA ARDUIN FONSECA(OAB:
143634/SP)

ADVOGADO PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES
FERRAZ DE CAMARGO(OAB:
180623/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEANDRO PEREIRA CONFESSOR
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID e8e08d4

proferida nos autos.

DECISÃO

Rec. Hoje.

1. Considerando que o agravo de petição da executada atende aos

pressupostos básicos de admissibilidade recebo-o no efeito

devolutivo.

2. Com a publicação da presente decisão fica(m) a(s) agravada(s)

intimada(s) para, querendo, apresentar(em) contraminuta, no prazo

legal. Após, com ou sem manifestação, remeta-se o processo

eletrônico ao E. TRT da 21ª Região, para processamento do apelo,

com as homenagens de estilo.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000180-75.2020.5.21.0011
AUTOR JESSIKA DA COSTA FONTES

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b99fc17

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000184-15.2020.5.21.0011
AUTOR JOSE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE PEREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 16ed78d

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000178-08.2020.5.21.0011
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AUTOR GIDIAO FERREIRA DE MORAIS

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 82937f0

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000180-75.2020.5.21.0011
AUTOR JESSIKA DA COSTA FONTES

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JESSIKA DA COSTA FONTES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b99fc17

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000182-45.2020.5.21.0011
AUTOR JOSE FRANCISCO GUILHERME

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d13135a

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,
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com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000184-15.2020.5.21.0011
AUTOR JOSE PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 16ed78d

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000182-45.2020.5.21.0011
AUTOR JOSE FRANCISCO GUILHERME

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FRANCISCO GUILHERME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d13135a

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000188-52.2020.5.21.0011
AUTOR LINDEMBERG DOMINGOS PAULA

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8bac023

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000194-59.2020.5.21.0011
AUTOR ROBERTO LOPES DE FREITAS

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7a12379

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000186-82.2020.5.21.0011
AUTOR LEANDRO DANTAS DE LIMA

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEANDRO DANTAS DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4e4becd

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.
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Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0067700-33.2012.5.21.0011
AUTOR JOSE FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO MARIO SERGIO DE MEDEIROS
COSTA(OAB: 4881/RN)

RÉU RBR TRADING IMPORTACAO E
EXPORTACAO EIRELI - EPP

ADVOGADO FERNANDO CESAR DE AZEVEDO
COSTA(OAB: 9018/RN)

ADVOGADO CLEILTON CÉSAR FERNANDES
NUNES(OAB: 4222/RN)

RÉU ROLAND BRANDES

ADVOGADO FERNANDO CESAR DE AZEVEDO
COSTA(OAB: 9018/RN)

RÉU J.A.D.A.S.

RÉU CAROLINA COSTENARO BRANDES

ADVOGADO FERNANDO CESAR DE AZEVEDO
COSTA(OAB: 9018/RN)

RÉU AGROCANAA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - ME

ADVOGADO WILSON FLAVIO QUEIROZ DE
LIMA(OAB: 3502/RN)

RÉU FRANCISCO IRAN DANTAS DE
ARAUJO

RÉU JAIR ALVES DE ANDRADE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 01e0f15

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a disponibilização parcial do valor da execução,

com a publicação do presente despacho, fica o(a) exequente

novamente intimado(a) para indicar, no prazo de 5 dias, dados

bancários para possibilitar a transferência dos valores que lhe são

devidos.

           Caso haja requerimento para transferência, em

separado, de honorários contratuais deverá o patrono da

reclamante juntar ao processo eletrônico o respectivo contrato.

 A fim de proceder a liberação o mais rápido possível, após a

apresentação das informações bancárias, deverá o(a) exequente

informar o cumprimento da determinação através do email

1vtmossoro@trt21.jus.br.

 Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

LAIS  MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000192-89.2020.5.21.0011
AUTOR REGINALDO REUBEN DANTAS

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2836acd

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001566-19.2015.5.21.0011
AUTOR LEANDRO PEREIRA CONFESSOR

ADVOGADO HANNA PINHEIRO DINIZ
BEZERRA(OAB: 6765/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)
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RÉU SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A.

ADVOGADO LUCIANA ARDUIN FONSECA(OAB:
143634/SP)

ADVOGADO PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES
FERRAZ DE CAMARGO(OAB:
180623/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

  - SCHAHIN PETROLEO E GAS S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID e8e08d4

proferida nos autos.

DECISÃO

Rec. Hoje.

1. Considerando que o agravo de petição da executada atende aos

pressupostos básicos de admissibilidade recebo-o no efeito

devolutivo.

2. Com a publicação da presente decisão fica(m) a(s) agravada(s)

intimada(s) para, querendo, apresentar(em) contraminuta, no prazo

legal. Após, com ou sem manifestação, remeta-se o processo

eletrônico ao E. TRT da 21ª Região, para processamento do apelo,

com as homenagens de estilo.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000170-31.2020.5.21.0011
AUTOR DENIS RODRIGUES FAGUNDES

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DENIS RODRIGUES FAGUNDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID eafc2e7

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000170-31.2020.5.21.0011
AUTOR DENIS RODRIGUES FAGUNDES

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID eafc2e7

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.
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Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000196-29.2020.5.21.0011
AUTOR SIDNEY QUINANE DE SOUSA

NEVES

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIDNEY QUINANE DE SOUSA NEVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3c8b409

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000190-22.2020.5.21.0011
AUTOR MATEUS BATISTA DE MELO

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MATEUS BATISTA DE MELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 54cc46b

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000188-52.2020.5.21.0011
AUTOR LINDEMBERG DOMINGOS PAULA

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LINDEMBERG DOMINGOS PAULA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8bac023

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000176-38.2020.5.21.0011
AUTOR ELISEU FAGUNDES DE MORAIS

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELISEU FAGUNDES DE MORAIS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e71999e

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000426-71.2020.5.21.0011
AUTOR KARLA MICAELLY SOARES

MENDONCA

ADVOGADO DIEGO FRANCO SANTANA DE
ASSIS(OAB: 10936/RN)

ADVOGADO MARGNOS KELI NOE LIRA
SANTOS(OAB: 4666/RN)

RÉU BOMPRECO SUPERMERCADOS DO
NORDESTE LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - KARLA MICAELLY SOARES MENDONCA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 48e575c

proferido nos autos.

DESPACHO

Conforme Ato TRT21-GP n° 54/2020, de 27/04/2020, em razão das

medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19 as audiências

presenciais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho

permanecem suspensas, por tempo indeterminado.

Para assegurar as condições mínimas para a continuidade da

atividade jurisdicional, dada a sua natureza essencial, de caráter

ininterrupto, o referido ato autorizou a realização de audiências

telepresenciais. As referidas audiências, todavia, apresentam

limitações diversas, sobretudo por estarem sendo iniciadas sem

treinamento prévio, em período de distanciamento social, sem

suporte do setor de informática e sem que exista ainda

disciplinamento processual claro para o seu trâmite. Diante disso,

considerando a natureza alimentar dos créditos trabalhistas, bem
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como o princípio da razoável duração do processo, alçado a nível

constitucional, decidi realizar triagem para separar os feitos nos

quais a produção de prova em audiência é desnecessária, uma vez

que tais processos poderão ser concluídos para julgamento de

forma mais célere.

Constato, prima facie, que a matéria em discussão nos presentes

autos deve ser provada exclusivamente por meio documental, o que

dispensaria a realização de audiência. Diante disso, concedo à

reclamada o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste,

para apresentar a sua contestação, nos termos do art. 335 do CPC,

anexando aos autos todos os documentos que entenda essenciais

ao deslinde do presente feito, sob pena de revelia e confissão

quanto à matéria de fato.

Concedo ao reclamante o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se

manifestar sobre a contestação e documentos anexados aos autos

pela reclamada, sob pena de preclusão.

Na ocasião, as partes devem expressamente formular proposta de

conciliação, indicando valores e prazo de pagamento ou solicitar a

realização de audiência telepresencial de conciliação, sob pena de

se presumir que não desejam conciliar.

Deverão os litigantes, ainda, informar se desejam produzir provas

em audiência, sob pena de se presumir a sua desnecessidade. A

parte que suscitar a necessidade de realização de audiência deve

indicar a prova que pretende produzir, ficando advertida de que,

caso não produza a prova na audiência a ser realizada, ou na

hipótese de a referida prova ser considerada flagrantemente

desnecessária e protelatória, este juízo ira considerar que houve

litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do

processo (art. 80, IV, do CPC), cominando a sanção prevista no art.

81 do CPC.

Em caso de necessidade de audiência para produção de prova oral,

serão observados os termos dos arts. 5° a 11 do Ato TRT21-GP n°

54/2020, de 27/04/2020.

Passada a fase de instrução, este juízo abrirá prazo para as partes

aduzirem razões finais, caso desejem, e em seguida proferirá a

sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000190-22.2020.5.21.0011
AUTOR MATEUS BATISTA DE MELO

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 54cc46b

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000194-59.2020.5.21.0011
AUTOR ROBERTO LOPES DE FREITAS

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBERTO LOPES DE FREITAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7a12379
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proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000192-89.2020.5.21.0011
AUTOR REGINALDO REUBEN DANTAS

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - REGINALDO REUBEN DANTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2836acd

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000176-38.2020.5.21.0011
AUTOR ELISEU FAGUNDES DE MORAIS

ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e71999e

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000196-29.2020.5.21.0011
AUTOR SIDNEY QUINANE DE SOUSA

NEVES
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ADVOGADO SAMARA MARIA MORAIS DO
COUTO(OAB: 3982/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3c8b409

proferido nos autos.

DESPACHO

Esgotado o prazo para apresentação de defesa a primeira

reclamada, HLR ENGENHARIA LTDA., permaneceu inerte, pelo

que, com suporte no art. 344 do CPC/2015, declaro a sua revelia,

com apuração dos efeitos na sentença.

Declaro encerrada a instrução processual.

Concedo à parte reclamante e à segunda reclamada, PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, o prazo comum de 10 (dez) dias

para, querendo, formularem proposta de conciliação, indicando

valores e prazo de pagamento ou solicitarem a realização de

audiência telepresencial de conciliação, sob pena de se presumir

que não desejam conciliar. No mesmo prazo poderá apresentar

razões finais em memorais.

Esgotado o prazo, será proferida a sentença.

Intimem-se.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000352-17.2020.5.21.0011
AUTOR CLAUDIVAN DE MELO ALVES

ADVOGADO LUCAS NEGREIROS PESSOA(OAB:
17467/RN)

RÉU CAL NORTE NORDESTE S/A

ADVOGADO LUCAS BRAGA VIANA(OAB:
118238/MG)

RÉU DOUGLAS H DE MOURA COSTA -
ME

ADVOGADO HANNA PINHEIRO DINIZ
BEZERRA(OAB: 6765/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLAUDIVAN DE MELO ALVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6086de9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino o aprazamento de audiência telepresencial de

conciliação para o dia 15/09/2020, 08:40 horas, que será realizada

por meio da plataforma Google Meet, conforme estabelecido por

este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (ato

54/2020).

Para participar da audiência virtual, os advogados e partes deverão

acessar no dia e hora acima designados, o seguinte link:

https://meet.google.com/vtj-exow-umi.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por intermédio do whatsapp

ou e-mai l  da 1ª Vara do Trabalho: (084) 3422 3604 -

1vtmossoro@trt21. jus.br.

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000278-60.2020.5.21.0011
AUTOR JOSEAN CARLOS DA SILVA

BEZERRA

ADVOGADO ANDREZA MARUSCA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS(OAB: 11613/RN)

ADVOGADO ALLANO FABRICIO VIDAL
PADRE(OAB: 7434/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSEAN CARLOS DA SILVA BEZERRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ad2879b

proferido nos autos.

DESPACHO
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Vistos, etc.

Determino o aprazamento de audiência telepresencial de

conciliação para o dia 28/09/2020, 09:00 horas, que será realizada

por meio da plataforma Google Meet, conforme estabelecido por

este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (ato

54/2020).

Para participar da audiência virtual, os advogados e partes deverão

acessar no dia e hora acima designados, o seguinte link:

https://meet.google.com/yvn-hdjo-drq.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por intermédio do whatsapp

ou e-mai l  da 1ª Vara do Trabalho: (084) 3422 3604 -

1vtmossoro@trt21. jus.br.

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000172-40.2016.5.21.0011
AUTOR JOSE LEITE BARRETO

ADVOGADO José Gilberto Carvalho(OAB: 2509/RN)

ADVOGADO MAURO JALES CARVALHO(OAB:
10214/RN)

RÉU CCR EMPREENDIMENTOS EIRELI

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

ADVOGADO NILTON FABIO VALENCA DE
ALBUQUERQUE FILHO(OAB:
11928/RN)

RÉU RAFAEL FERNANDES SILVEIRA

RÉU RENATO FERNANDES DA SILVEIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE LEITE BARRETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d9ca311

proferido nos autos.

DESPACHO

Ciente do bloqueio de valores através do Bacenjud, o(a)

executado(a) permaneceu inerte.

Assim sendo, expeça-se alvará através do SISCONDJT em

conformidade com os cálculos de ID 2dccc5b.

Após, prossiga-se com a execução. Caso o bloqueio tenha quitado

o processo, inexistindo outras pendências, registrem-se os valores

pagos e arquive/se.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA

Processo Nº ATSum-0000256-02.2020.5.21.0011
AUTOR ALESSANDRA RENALLY FILGUEIRA

DA SILVA

ADVOGADO GILIANO SILVA DE SOUSA(OAB:
5927/RN)

RÉU CAMPINA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA

ADVOGADO LUANA LAIS SANTIAGO DA
SILVA(OAB: 32987/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAMPINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f525855

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso ordinário interposto por CAMPINA COMÉRCIO

DE MEDICAMENTOS LTDA. nos autos da reclamação trabalhista

proposta por ALESSANDRA RENALLY FILGUEIRA DA SILVA.

A reclamada, em suas razões recursais, alega que se encontra em

recuperação judicial, fazendo menção ao Processo de nº. 0002118-

71.2019.8.17.2640, em trâmite na 3ª Vara Cível de Garanhuns/PE,

não possuindo, portanto, meios econômicos para efetuar o

pagamento das despesas processuais, requerendo a concessão

dos benefícios da justiça gratuita.

Cumpre esclarecer que, em relação ao deferimento do benefício da

justiça gratuita a ora recorrente, o entendimento do Tribunal

Superior do Trabalho é que a condição de miserabilidade de pessoa

jurídica deve ser cabalmente demonstrada, sendo possível a

concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas de direito

privado, desde que comprovada sua hipossuficiência econômica,

não bastando a declaração nesse sentido (Súmula nº 463, II, do

Tribunal Superior do Trabalho:No caso de pessoa jurídica, não

basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de

impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo).

Neste ponto de vista, destaco que o artigo 373, do Código de

Processo Civil, impõe o ônus de prova a parte que alega fato

constitutivo do seu direito, de modo que cabia à recorrente ter

anexado aos autos prova robusta da sua dificuldade financeira para

pleitear o benefício da justiça gratuita, o que não ocorreu,
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reportando-se à sua condição especial de empresa em recuperação

judicial.

A esse respeito, destaco que, apesar da previsão contida no artigo

899, § 10º, da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzida pela

Lei nº. 13.467/2017, o certo é que tal dispositivo isenta as empresas

em recuperação judicial do pagamento do depósito recursal, não se

reportando ao recolhimento das custas processuais.

Assim, tem-se que a mencionada ausência de cumprimento dos

encargos processuais relativos ao preparo recursal desatende à

disposição contida no artigo 789, § 1º, da CLT:

“§ 1o As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em

julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e

comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal.”

O Tribunal Superior do Trabalho possui entendimento firmado no

sentido de que o simples fato da empresa encontrar-se em

recuperação judicial não implica obrigatoriamente na concessão do

benefício da justiça gratuita,verbis:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE

REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. PESSOA JURÍDICA EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS

BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA

INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO

QUE NÃO ABRANGE O DEPÓSITO RECURSAL. DESERÇÃO

CONFIGURADA. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à

pessoa jurídica somente se revela possível quando devidamente

comprovada a sua impossibilidade econômica de arcar com as

despesas do processo, não se prestando a tal comprovação o

simples fato de a empresa se encontrar em recuperação judicial. 2.

No caso, a recorrente não logrou comprovar a alegada

hipossuficiência econômica. Contudo, ainda que desse ônus tivesse

se desincumbido, o recurso de revista continuaria deserto,

porquanto o benefício em questão não compreende o recolhimento

do depósito recursal, na medida em que este não ostenta natureza

de taxa judiciária, mas sim de garantia do juízo. 3. Ademais, a

jurisprudência do TST tem reiteradamente entendido que a Súmula

86, a qual desobriga a massa falida do recolhimento de custas e

depósito recursal, não alcança as empresas em recuperação

judicial. Agravo não provido. (TST, 2ª Turma, AIRR: 10077-

83.2012.5.06.0122, Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes,

DEJT: 14.12.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE

REVISTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO RECURSAL DO RECURSO

DE REVISTA INTERPOSTO ANTES À VIGÊNCIA DA LEI

13.467/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA

VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. O agravo de instrumento foi

interposto na vigência da Lei 13.467/2017. Tratando-se de empresa

em recuperação judicial, não se exige o depósito recursal (art. 899,

§ 10, da CLT). Contudo, não sendo a Agravante beneficiária da

justiça gratuita, deveria ter recolhido as custas processuais (arts.

789, § 1º c/c 790-A, da CLT). Por esse motivo o agravo de

instrumento é deserto. Agravo de instrumento que não se conhece.

(TST, 6ª Turma, AIRR: 927-74.2013.5.06.0015, Relatora

Desembargadora Cilene Ferreira Amaro Santos, DEJT: 28.09.2018)

Ante o exposto, não tendo a recorrente demonstrado cabalmente

sua situação de hipossuficiência, que poderia justificar o

deferimento da justiça gratuita, indefiro o aludido pleito, e nos

termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil,

fica a reclamada, com a publicação do presente despacho, intimada

para providenciar o recolhimento das custas processuais, no prazo

de 05 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso

ordinário, por deserção.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000128-79.2020.5.21.0011
AUTOR FRANCISCO WELITO DA SILVA

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO WELITO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6de3ce3

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista reorganização de pauta, fica a audiência

redesignada para o dia 20/10/2020, 09:00 horas, mantidas as

advertências anteriores em caso de ausência dos litigantes. 

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO
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Processo Nº ETCiv-0000423-19.2020.5.21.0011
EMBARGANTE PETROIMOVEIS

EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO Francisco Marcos de Araújo(OAB:
2359/RN)

EMBARGADO ESPÓLIO DE ANTÔNIO HÉLIO
BORGES

EMBARGADO FRANCINETE BATISTA DE
ANDRADE BORGES

EMBARGADO JOSE EDVAR MARQUES

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROIMOVEIS EMPREENDIMENTOS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 7522f2f

proferida nos autos.

DECISÃO PJe-JT

Trata-se de pedido de tutela antecipada em sede de Embargos de

Terceiro proposto, no qual a embargante, em apertada síntese,

pleiteia impedir ou desconstituir a constrição de imóvel situado na

Rua João Gonçalves Rolim, nº 04, Condomínio Residencial Pontal

do Mar, Casa 04, Praia de Upanema/Areia Branca-RN.

Para tanto, diz que houve cancelamento da negociação com o Sr.

Antônio Hélio Borges relativa a venda de referido imóvel, em virtude

de ausência de pagamento, conforme registro em cartório, tendo o

imóvel retornado a sua propriedade (do embargante).

Também, com a finalidade de fundamentar seu pleito, a embargante

tece um escorço histórico dos procedimentos executivos no

processo principal (nº 0001064-51.2013.5.21.0011) que culminaram

na determinação da penhora do imóvel objeto dos presentes

Embargos, concluindo que o imóvel referido é de propriedade do

embargante.

Decido.

A concessão da Tutela de Urgência, seja de natureza cautelar ou

antecipada (satisfativa), exige a presença de elementos que

evidenciem a probabilidade do direito (conhecida como fumus boni

iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

(periculum in mora), conforme se depreendem da dicção do art. 300

do NCPC, aplicado subsidiariamente ao Processo Trabalhista.

No caso em tela, em uma análise perfunctória dos autos, observo

que a parte embargante traz matéria para apreciação em sede de

tutela que apenas é possível por meio de análise do mérito.

Portanto, entendo que a matéria requer deste Juízo uma análise

mais profunda, dando à outra parte a oportunidade de manifestar-se

e, querendo, trazer outras provas a Juízo, em obediência aos

princípios do contraditório e da ampla defesa.

Pontuo, ainda, que a penhora do imóvel em comento foi

determinada por cautela, não tendo havido o redirecionamento da

expropriação ao bem, nos termos do despacho nos autos principais

(nº 0001064-51.2013.5.21.0011, Id n. b243d3c) dessa maneira

inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

(periculum in mora).

Assim, cite-se a parte embargada, dando ciência da presente ação,

para que apresente defesa, no prazo legal, com as advertências de

praxe (art. 679 do CPC).

Consoante art. 677, § 3°, do CPC, a citação deverá ser feita por

intermédio do procurador constituído nos autos da ação principal.

Por fim, certifique-se nos autos principais o ajuizamento destes

embargos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

Lais Manica

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000278-60.2020.5.21.0011
AUTOR JOSEAN CARLOS DA SILVA

BEZERRA

ADVOGADO ANDREZA MARUSCA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS(OAB: 11613/RN)

ADVOGADO ALLANO FABRICIO VIDAL
PADRE(OAB: 7434/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - G&E MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ad2879b

proferido nos autos.

DESPACHO
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Vistos, etc.

Determino o aprazamento de audiência telepresencial de

conciliação para o dia 28/09/2020, 09:00 horas, que será realizada

por meio da plataforma Google Meet, conforme estabelecido por

este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (ato

54/2020).

Para participar da audiência virtual, os advogados e partes deverão

acessar no dia e hora acima designados, o seguinte link:

https://meet.google.com/yvn-hdjo-drq.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por intermédio do whatsapp

ou e-mai l  da 1ª Vara do Trabalho: (084) 3422 3604 -

1vtmossoro@trt21. jus.br.

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000172-40.2016.5.21.0011
AUTOR JOSE LEITE BARRETO

ADVOGADO José Gilberto Carvalho(OAB: 2509/RN)

ADVOGADO MAURO JALES CARVALHO(OAB:
10214/RN)

RÉU CCR EMPREENDIMENTOS EIRELI

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

ADVOGADO NILTON FABIO VALENCA DE
ALBUQUERQUE FILHO(OAB:
11928/RN)

RÉU RAFAEL FERNANDES SILVEIRA

RÉU RENATO FERNANDES DA SILVEIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CCR EMPREENDIMENTOS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d9ca311

proferido nos autos.

DESPACHO

Ciente do bloqueio de valores através do Bacenjud, o(a)

executado(a) permaneceu inerte.

Assim sendo, expeça-se alvará através do SISCONDJT em

conformidade com os cálculos de ID 2dccc5b.

Após, prossiga-se com a execução. Caso o bloqueio tenha quitado

o processo, inexistindo outras pendências, registrem-se os valores

pagos e arquive/se.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA

Processo Nº ATSum-0000336-63.2020.5.21.0011
AUTOR JESSIANE ELLEN DE CARVALHO

LIMA

ADVOGADO Jonas Francisco da Silva
Segundo(OAB: 6484/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6d7f29e

proferido nos autos.

DESPACHO

Concedo força de alvará ao presente despacho a fim de que a

Caixa Econômica Federal proceda a liberação de todo valor

existente na conta judicial 2943.042.01546023-0,sendo 80% para

JESSIANE ELLEN DE CARVALHO LIMA, através de depósito para

a conta: Banco: CEF, Agência: 3064, variação: 013, Conta: 34035-

8, CPF 110.485.274-84, de titularidade de JESSIANE ELLEN DE

CARVALHO LIMA e 20% para o seu advogado, através de depósito

para a conta: Banco: CEF, Agência: 2943, variação: 003, Conta: 16-

4, CNPJ12.314.475/0001-31, de titularidade Nogueira e Silva

Advogados.

A CEF deverá comprovar as transferências no prazo de 05 dias.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000352-17.2020.5.21.0011
AUTOR CLAUDIVAN DE MELO ALVES

ADVOGADO LUCAS NEGREIROS PESSOA(OAB:
17467/RN)

RÉU CAL NORTE NORDESTE S/A

ADVOGADO LUCAS BRAGA VIANA(OAB:
118238/MG)

RÉU DOUGLAS H DE MOURA COSTA -
ME

ADVOGADO HANNA PINHEIRO DINIZ
BEZERRA(OAB: 6765/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAL NORTE NORDESTE S/A

  - DOUGLAS H DE MOURA COSTA - ME
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6086de9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino o aprazamento de audiência telepresencial de

conciliação para o dia 15/09/2020, 08:40 horas, que será realizada

por meio da plataforma Google Meet, conforme estabelecido por

este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (ato

54/2020).

Para participar da audiência virtual, os advogados e partes deverão

acessar no dia e hora acima designados, o seguinte link:

https://meet.google.com/vtj-exow-umi.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por intermédio do whatsapp

ou e-mai l  da 1ª Vara do Trabalho: (084) 3422 3604 -

1vtmossoro@trt21. jus.br.

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000020-50.2020.5.21.0011
AUTOR EDSON BENIGNO DE OLIVEIRA

ADVOGADO DIEGO TOBIAS DE CASTRO
BEZERRA(OAB: 9131/RN)

ADVOGADO JOEL FERREIRA DE PAULA(OAB:
16590/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID af8ca1f

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que a reclamada indicou conta bancária, conforme ID

e6cc20e, confiro força de alvará ao presente despacho e

determino que a Caixa Econômica Federal transfira o valor

R$1.454,49, mais juros e correções legais, existente na conta

judicial nº 2943 / 042 / 01545322-5, para agência 0084, da própria

Caixa, C/C. 1603-1, OP: 003, de titularidade da empresa - AeC

CENTRO DE CONTATOS S.A - CNPJ: 02.455.233/0001-04.

A CEF deverá comprovar a transferência no prazo de 05 dias.

Comprovada a transferência, arquive-se com baixa nos registros.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000335-78.2020.5.21.0011
AUTOR SHIRLAN LEMOS PEREIRA

ADVOGADO BEMVENUTO JOSE VELOSO
SOARES JUNIOR(OAB: 15393/RN)

ADVOGADO jailton magalhaes da costa(OAB: 8848-
D/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SHIRLAN LEMOS PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9b7d384

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino o aprazamento de audiência telepresencial de

conciliação para o dia 28/09/2020, 09:30 horas, que será realizada

por meio da plataforma Google Meet, conforme estabelecido por

este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (ato

54/2020).

Para participar da audiência virtual, os advogados e partes deverão

acessar no dia e hora acima designados, o seguinte link:

https://meet.google.com/yvn-hdjo-drq.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por intermédio do whatsapp
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ou e-mai l  da 1ª Vara do Trabalho: (084) 3422 3604 -

1vtmossoro@trt21. jus.br.

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0061200-19.2010.5.21.0011
AUTOR NIEDERLAND TAVARES LEMOS

ADVOGADO IATA ANDERSON FERNANDES(OAB:
6931/RN)

ADVOGADO FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS
NETO(OAB: 8134/RN)

ADVOGADO WALTENCY SOARES RIBEIRO
AMORIM(OAB: 3481/RN)

RÉU LUPATECH - PERFURACAO E
COMPLETACAO LTDA

ADVOGADO DANIELA CRISTINA LIMA GOMES
CABRAL(OAB: 8050/RN)

ADVOGADO JOAO MARCOS CAVICHIOLI
FEITEIRO(OAB: 307654/SP)

RÉU GP INVESTIMENTOS LTDA.

ADVOGADO NATALIA BECHARA
VASCONCELOS(OAB: 158993/RJ)

ADVOGADO DENISE PASELLO VALENTE(OAB:
228271/SP)

RÉU RAFAEL GORENSTEIN

ADVOGADO MARCELO APARECIDO
TAVARES(OAB: 126397/SP)

ADVOGADO JOAO MARCOS CAVICHIOLI
FEITEIRO(OAB: 307654/SP)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NIEDERLAND TAVARES LEMOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2f41419

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino o aprazamento de audiência telepresencial de

conciliação para o dia 28/09/2020, 10:00 horas, que será realizada

por meio da plataforma Google Meet, conforme estabelecido por

este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (ato

54/2020).

Para participar da audiência virtual, os advogados e partes deverão

acessar no dia e hora acima designados, o seguinte link:

https://meet.google.com/dfr-ttjn-bfi.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por intermédio do whatsapp

ou e-mai l  da 1ª Vara do Trabalho: (084) 3422 3604 -

1vtmossoro@trt21. jus.br.

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000128-79.2020.5.21.0011
AUTOR FRANCISCO WELITO DA SILVA

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - G&E MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6de3ce3

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista reorganização de pauta, fica a audiência

redesignada para o dia 20/10/2020, 09:00 horas, mantidas as

advertências anteriores em caso de ausência dos litigantes. 

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000020-50.2020.5.21.0011
AUTOR EDSON BENIGNO DE OLIVEIRA

ADVOGADO DIEGO TOBIAS DE CASTRO
BEZERRA(OAB: 9131/RN)

ADVOGADO JOEL FERREIRA DE PAULA(OAB:
16590/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A
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ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDSON BENIGNO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID af8ca1f

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que a reclamada indicou conta bancária, conforme ID

e6cc20e, confiro força de alvará ao presente despacho e

determino que a Caixa Econômica Federal transfira o valor

R$1.454,49, mais juros e correções legais, existente na conta

judicial nº 2943 / 042 / 01545322-5, para agência 0084, da própria

Caixa, C/C. 1603-1, OP: 003, de titularidade da empresa - AeC

CENTRO DE CONTATOS S.A - CNPJ: 02.455.233/0001-04.

A CEF deverá comprovar a transferência no prazo de 05 dias.

Comprovada a transferência, arquive-se com baixa nos registros.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000335-78.2020.5.21.0011
AUTOR SHIRLAN LEMOS PEREIRA

ADVOGADO BEMVENUTO JOSE VELOSO
SOARES JUNIOR(OAB: 15393/RN)

ADVOGADO jailton magalhaes da costa(OAB: 8848-
D/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - G&E MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9b7d384

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino o aprazamento de audiência telepresencial de

conciliação para o dia 28/09/2020, 09:30 horas, que será realizada

por meio da plataforma Google Meet, conforme estabelecido por

este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (ato

54/2020).

Para participar da audiência virtual, os advogados e partes deverão

acessar no dia e hora acima designados, o seguinte link:

https://meet.google.com/yvn-hdjo-drq.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por intermédio do whatsapp

ou e-mai l  da 1ª Vara do Trabalho: (084) 3422 3604 -

1vtmossoro@trt21. jus.br.

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000336-63.2020.5.21.0011
AUTOR JESSIANE ELLEN DE CARVALHO

LIMA

ADVOGADO Jonas Francisco da Silva
Segundo(OAB: 6484/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JESSIANE ELLEN DE CARVALHO LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6d7f29e

proferido nos autos.

DESPACHO

Concedo força de alvará ao presente despacho a fim de que a

Caixa Econômica Federal proceda a liberação de todo valor

existente na conta judicial 2943.042.01546023-0,sendo 80% para

JESSIANE ELLEN DE CARVALHO LIMA, através de depósito para

a conta: Banco: CEF, Agência: 3064, variação: 013, Conta: 34035-

8, CPF 110.485.274-84, de titularidade de JESSIANE ELLEN DE
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CARVALHO LIMA e 20% para o seu advogado, através de depósito

para a conta: Banco: CEF, Agência: 2943, variação: 003, Conta: 16-

4, CNPJ12.314.475/0001-31, de titularidade Nogueira e Silva

Advogados.

A CEF deverá comprovar as transferências no prazo de 05 dias.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000248-25.2020.5.21.0011
AUTOR WINSTON KELLY DE LIMA

FERNANDES

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO RAFAEL SILVA MELAO(OAB:
26264/DF)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

PERITO GENILSON PEREIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cacddea

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ficam as partes cientes do agendamento da pericia para o dia

17.09.2020, às 14 horas, a ser realizada na base 34, Petrobras,

Mossoró/RN, conforme de ID 4f55094.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000248-25.2020.5.21.0011
AUTOR WINSTON KELLY DE LIMA

FERNANDES

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO RAFAEL SILVA MELAO(OAB:
26264/DF)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

PERITO GENILSON PEREIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - WINSTON KELLY DE LIMA FERNANDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cacddea

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ficam as partes cientes do agendamento da pericia para o dia

17.09.2020, às 14 horas, a ser realizada na base 34, Petrobras,

Mossoró/RN, conforme de ID 4f55094.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000424-04.2020.5.21.0011
AUTOR NAYRE KELLY ALMEIDA DE

MENDONCA

ADVOGADO ROMULO VINICIUS FERREIRA
REBOUCAS(OAB: 7386/RN)

RÉU CIMSAL COM E IND DE MOAGEM E
REFINACAO STA CECILIA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - NAYRE KELLY ALMEIDA DE MENDONCA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID f7c078a

proferida nos autos.

DECISÃO
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Vistos etc.

Trata-se de pedido de Antecipação de Tutela, apresentado pela

parte autora nos autos do processo supramencionado, no sentido

de que este Juízo ordene à reclamada que proceda a reintegração

imediata da parte demandante ao seu quadro funcional, alegando,

para tanto, dois pontos: a um, que a reclamante ocupa a vaga para

portador de deficiência, e ao ser demitida não fora contratada outra

pessoa para a vaga, conforme art. 93 da Lei 8.213/1991; a dois,

que está vedada a dispensa de portadores de deficiência no período

da pandemia, nos termos do art. 17 da Lei nº 14.020/20.

O art. 300 do NCPC, aplicado subsidiariamente ao Processo do

Trabalho, traz a possibilidade de o Juiz antecipar os efeitos da

decisão final, desde que haja a presença de requisitos específicos,

consubstanciados na probabilidade do direito e perigo de dano ou

risco ao resultado útil do processo.

Analiso.

No caso, compulsando-se os autos, este Juízo não vislumbra os

requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida, nos

termos do citado dispositivo legal, eis que não há prova específica

capaz de indicar a verossimilhança das alegações autorais em

momento anterior à apresentação de defesa pela parte reclamada.

Observe que não consta nos autos: comprovação da deficiência da

autora; que ela ocupe uma vaga que seja disciplinada pelo art. 93

da Lei 8.213/1991; o número de empregados da empresa, bem

como, o número deficientes contratados pela empresa.

Ainda, em virtude da complexidade da matéria, entende esse juízo

haver necessidade de uma análise mais profunda do alegado,

inclusive dando oportunidade a outra parte para se manifestar.

Portanto, por divisar este Juízo necessidade de ser ouvida a parte

adversa, através do exercício do contraditório e da ampla defesa,

indefiro os pleitos em sede de tutela antecipada, pelo menos neste

instante processual, voltando a apreciá-la por ocasião da realização

da referida sessão ou no momento da prolação da sentença.

Dê-se ciência.

Ato contínuo, conforme Ato TRT21-GP n° 54/2020, de 27/04/2020,

em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo Covid-19 as

audiências presenciais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho

permanecem suspensas, por tempo indeterminado.

Para assegurar as condições mínimas para a continuidade da

atividade jurisdicional, dada a sua natureza essencial, de caráter

ininterrupto, o referido ato autorizou a realização de audiências

telepresenciais. As referidas audiências, todavia, apresentam

limitações diversas, sobretudo por estarem sendo iniciadas sem

treinamento prévio, em período de distanciamento social, sem

suporte do setor de informática e sem que exista ainda

disciplinamento processual claro para o seu trâmite. Diante disso,

considerando a natureza alimentar dos créditos trabalhistas, bem

como o princípio da razoável duração do processo, alçado a nível

constitucional, decidi realizar triagem para separar os feitos nos

quais a produção de prova em audiência é desnecessária, uma vez

que tais processos poderão ser concluídos para julgamento de

forma mais célere.

Diante disso, concedo à reclamada o prazo de 15 (quinze) dias, a

contar da ciência deste, para apresentar a sua contestação, nos

termos do art. 335 do CPC, anexando aos autos todos os

documentos que entenda essenciais ao deslinde do presente feito,

sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Concedo ao reclamante o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se

manifestar sobre a contestação e documentos anexados aos autos

pela reclamada, sob pena de preclusão.

Na ocasião, as partes devem expressamente formular proposta de

conciliação, indicando valores e prazo de pagamento ou solicitar a

realização de audiência telepresencial de conciliação, sob pena de

se presumir que não desejam conciliar.

Deverão os litigantes, ainda, informar se desejam produzir provas

em audiência, sob pena de se presumir a sua desnecessidade. A

parte que suscitar a necessidade de realização de audiência deve

indicar a prova que pretende produzir, ficando advertida de que,

caso não produza a prova na audiência a ser realizada, ou na

hipótese de a referida prova ser considerada flagrantemente

desnecessária e protelatória, este juízo ira considerar que houve

litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do

processo (art. 80, IV, do CPC), cominando a sanção prevista no art.

81 do CPC.

Em caso de necessidade de audiência para produção de prova oral,

serão observados os termos dos arts. 5° a 11 do Ato TRT21-GP n°

54/2020, de 27/04/2020.

Passada a fase de instrução, este juízo abrirá prazo para as partes

aduzirem razões finais, caso desejem, e em seguida proferirá a

sentença.

Intimem-se.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

Lais Manica

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000238-78.2020.5.21.0011
AUTOR ANTONIA NEWMA SOBRAL

MIRANDA

ADVOGADO ACLECIVAM SOARES DA
SILVA(OAB: 13580/RN)

RÉU CASTRO E SILVA LTDA

ADVOGADO Germanna Gabriella Amorim
Ferreira(OAB: 7030/RN)
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ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CASTRO E SILVA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 45ef3f1

proferida nos autos.

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

Vistos, etc.

Homologo o acordo realizado entre as partes, devendo a CASTRO

E SILVA LTDA pagar à reclamante a importância de R$20.000,00,

em 04(quatro) parcelas, da seguinte forma:

1ª parcela no valor de R$5.000,00, até o dia 16.09.2020;

2ª parcela no valor de R$5.000,00, até o dia 16.10.2020;

3ª parcela no valor de R$5.000,00, até o dia 16.11.2020;

4ª parcela no valor de R$5.000,00, até o dia 16.12.2020;

O pagamento será realizado através de depósito bancário para a

conta do reclamante, informada na minuta de acordo apresentada

pelas partes.

Em caso de inconsistência dos dados das contas, fica concedido

prazo adicional de cinco dias úteis para que a reclamada efetue

depósito judicial do valor da parcela.

ANTONIA NEWMA SOBRAL MIRANDA e seu advogado tem

prazo de 30 dias, a contar do vencimento de cada parcela, para

informar eventual inadimplemento, sob pena de quitação.

Em caso de inadimplemento, fica estipulada multa de 100% sobre o

saldo remanescente, bem como antecipação do vencimento das

demais parcelas.

Dispensada a intimação da União.

No caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do

presente acordo presumir-se-á citada a reclamada para a

respectiva execução, independentemente da expedição de

mandado, a partir do primeiro dia útil subsequente à data de

vencimento da parcela.

O presente acordo, nos termos da homologação aqui definida,

dá geral quitação do objeto da presente reclamação trabalhista.

ACORDO HOMOLOGADO.

Custas  pela  CASTRO E SILVA LTDA no  importe  de R$400,00

 sobre  o valor do acordo, que deverão ser recolhidas no prazo de

60 dias após o vencimento da última parcela, sob pena de

execução.

Contribuiçõesprevidenciárias pela CASTRO E SILVA LTDA, no

importe de R$737,46,nos termos da sentença, que deverão ser

recolhidas no prazo de 60 dias após o vencimento da última

parcela, sob pena de execução.

Após o cumprimento integral do presente acordo, arquive-se o

processo.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0061200-19.2010.5.21.0011
AUTOR NIEDERLAND TAVARES LEMOS

ADVOGADO IATA ANDERSON FERNANDES(OAB:
6931/RN)

ADVOGADO FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS
NETO(OAB: 8134/RN)

ADVOGADO WALTENCY SOARES RIBEIRO
AMORIM(OAB: 3481/RN)

RÉU LUPATECH - PERFURACAO E
COMPLETACAO LTDA

ADVOGADO DANIELA CRISTINA LIMA GOMES
CABRAL(OAB: 8050/RN)

ADVOGADO JOAO MARCOS CAVICHIOLI
FEITEIRO(OAB: 307654/SP)

RÉU GP INVESTIMENTOS LTDA.

ADVOGADO NATALIA BECHARA
VASCONCELOS(OAB: 158993/RJ)

ADVOGADO DENISE PASELLO VALENTE(OAB:
228271/SP)

RÉU RAFAEL GORENSTEIN

ADVOGADO MARCELO APARECIDO
TAVARES(OAB: 126397/SP)

ADVOGADO JOAO MARCOS CAVICHIOLI
FEITEIRO(OAB: 307654/SP)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GP INVESTIMENTOS LTDA.

  - LUPATECH - PERFURACAO E COMPLETACAO LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

  - RAFAEL GORENSTEIN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2f41419

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.
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Determino o aprazamento de audiência telepresencial de

conciliação para o dia 28/09/2020, 10:00 horas, que será realizada

por meio da plataforma Google Meet, conforme estabelecido por

este Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (ato

54/2020).

Para participar da audiência virtual, os advogados e partes deverão

acessar no dia e hora acima designados, o seguinte link:

https://meet.google.com/dfr-ttjn-bfi.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas por intermédio do whatsapp

ou e-mai l  da 1ª Vara do Trabalho: (084) 3422 3604 -

1vtmossoro@trt21. jus.br.

Intimem-se as partes. 

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000238-78.2020.5.21.0011
AUTOR ANTONIA NEWMA SOBRAL

MIRANDA

ADVOGADO ACLECIVAM SOARES DA
SILVA(OAB: 13580/RN)

RÉU CASTRO E SILVA LTDA

ADVOGADO Germanna Gabriella Amorim
Ferreira(OAB: 7030/RN)

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIA NEWMA SOBRAL MIRANDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 45ef3f1

proferida nos autos.

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

Vistos, etc.

Homologo o acordo realizado entre as partes, devendo a CASTRO

E SILVA LTDA pagar à reclamante a importância de R$20.000,00,

em 04(quatro) parcelas, da seguinte forma:

1ª parcela no valor de R$5.000,00, até o dia 16.09.2020;

2ª parcela no valor de R$5.000,00, até o dia 16.10.2020;

3ª parcela no valor de R$5.000,00, até o dia 16.11.2020;

4ª parcela no valor de R$5.000,00, até o dia 16.12.2020;

O pagamento será realizado através de depósito bancário para a

conta do reclamante, informada na minuta de acordo apresentada

pelas partes.

Em caso de inconsistência dos dados das contas, fica concedido

prazo adicional de cinco dias úteis para que a reclamada efetue

depósito judicial do valor da parcela.

ANTONIA NEWMA SOBRAL MIRANDA e seu advogado tem

prazo de 30 dias, a contar do vencimento de cada parcela, para

informar eventual inadimplemento, sob pena de quitação.

Em caso de inadimplemento, fica estipulada multa de 100% sobre o

saldo remanescente, bem como antecipação do vencimento das

demais parcelas.

Dispensada a intimação da União.

No caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do

presente acordo presumir-se-á citada a reclamada para a

respectiva execução, independentemente da expedição de

mandado, a partir do primeiro dia útil subsequente à data de

vencimento da parcela.

O presente acordo, nos termos da homologação aqui definida,

dá geral quitação do objeto da presente reclamação trabalhista.

ACORDO HOMOLOGADO.

Custas  pela  CASTRO E SILVA LTDA no  importe  de R$400,00

 sobre  o valor do acordo, que deverão ser recolhidas no prazo de

60 dias após o vencimento da última parcela, sob pena de

execução.

Contribuiçõesprevidenciárias pela CASTRO E SILVA LTDA, no

importe de R$737,46,nos termos da sentença, que deverão ser

recolhidas no prazo de 60 dias após o vencimento da última

parcela, sob pena de execução.

Após o cumprimento integral do presente acordo, arquive-se o

processo.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000511-67.2014.5.21.0011
AUTOR JOSIMA MELO DE AQUINO

ADVOGADO MÁRIO JÁCOME DE LIMA(OAB:
2777/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU EMPERCOM EMPRESA DE
MONTAGEM E SERVICOS GERAIS
LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSIMA MELO DE AQUINO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0d5ad0c

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando que o Acórdão Regional negou provimento ao Agravo

de Petição;

Considerando que foi negado seguimento ao Recurso de Revista;

Considerando que foi negado seguimento ao Agravo de

Instrumento;

Concedo força de Alvará e determino à CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL, a partir da conta judicial (Id 072017000003612857),

valor original do bloqueio: R$1.544,32, recolher aos cofres

públicos, o valor de R$227,60 incluindo juros e correções legais a

título de contribuição previdenciária - código 1708 - identificador

(PIS DO RECLAMANTE, que deverá ser apresentado à agência

bancária) - competência 09/2020; 

O valor remanescente deverá permanecer na conta judicial.

Fica o patrono do exequente intimado para, no prazo de cinco dias,

indicar dados bancários para transferência de valores.

A CEF deverá comprovar as transferências no prazo de 05 dias.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO SUBSTITUTA

2ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN

Edital

Processo Nº ATSum-0000361-10.2019.5.21.0012
AUTOR SAVIO RAFAEL DE SOUZA

ADVOGADO ANTONIO FLAVIO DA COSTA
OLIVEIRA(OAB: 14128/RN)

AUTOR IANCA SOUZA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO ANTONIO FLAVIO DA COSTA
OLIVEIRA(OAB: 14128/RN)

AUTOR ISLANY SOUZA PEREIRA FREITAS

ADVOGADO ANTONIO FLAVIO DA COSTA
OLIVEIRA(OAB: 14128/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO

RÉU VAGA-LUME SERVICOS EIRELI -
EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - VAGA-LUME SERVICOS EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL

O(a) Doutor(a) MAGNO KLEIBER MAIA, JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

da 2A.VARA DO TRABALHO DE MOSSORO/RN, no uso de suas

atribuições legais, FAZ SABER a todos quantos virem ou tomarem

conhecimento do presente EDITAL, para assegurar maior

publicidade, com prazo de vinte (20) dias, a partir da publicação no

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - DEJT,

extraídos das reclamações trabalhistas abaixo discriminadas, fica

NOTIFICADO(A) o(a) reclamado(a) VAGA-LUME SERVICOS

EIRELI - EPP, atualmente em local incerto e não sabido, para que

apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-JT, no prazo

de 15 (quinze) dias, com as provas documentais que entender

necessárias e indicando, eventualmente, outras provas que

pretende produzir, nos termos do art.335 do CPC, e na forma como

autorizado pelo art.6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, sob pena de revelia e

confissão ficta quanto a matéria de fato.

E para que chegue ao conhecimento da parte interessada, foi

lavrado o presente EDITAL, que será fixado no local de costume, ou

seja, 2A.VARA DO TRABALHO DE MOSSORO/RN, ALAMEDA

DAS CARNAUBEIRAS, 833 - COSTA E SILVA - MOSSORÓ/RN e

publicado no Diário Oficial do Estado.

Edital assinado pelo próprio servidor, conforme delegação expressa

contida na Portaria nº 001/2016, expedida pelo Juiz Titular da 2ª

Vara do Trabalho de Mossoró.

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Emenda à Inicial Emenda à Inicial
20090819065553500

000012525735

Intimação Intimação
20082809240364400

000012475504

Intimação Intimação
20082809240381600

000012475505

Despacho Despacho
20082720234713800

000012473915
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Despacho Despacho
20080708575074000

000012364053

Intimação Intimação
20061818135483600

000012126709

Intimação Intimação
20060811292080700

000012070525

Intimação Intimação
20060811292073300

000012070524

Intimação Intimação
20060811292067000

000012070523

Intimação Intimação
20060811292059900

000012070522

Edital Edital
20051316394715700

000011923525

Intimação Intimação
20050611472969900

000011885183

Intimação Intimação
20050611472977600

000011885184

Despacho Despacho
20050611084874800

000011884629

Notificação Notificação
20030212511380400

000011638992

Edital Edital
20030212511366600

000011638991

Intimação Intimação
20030212511353500

000011638990

Intimação Intimação
20030212511336300

000011638989

Intimação Intimação
20030212511321000

000011638988

Intimação Intimação
20011311243580600

000011428745

Edital Edital
20011311243562000

000011428744

Intimação Intimação
20011311243543300

000011428743

Edital Edital
19120602494883400

000011325835

Ata da Audiência Ata da Audiência
19120510365038500

000011324038

Devolução de

mandado de ID
Certidão

19111812291045800

000011228378

Mandado Mandado
19091211024986700

000010883338

Ata da Audiência Ata da Audiência
19091209285622000

000010882012

Endereço Notificação Manifestação
19091209034853700

000010881751

Endereço Notificação Manifestação
19091208500162300

000010881648

Contestação do Mun.

de Mossoró RN
Contestação

19090412194705100

000010837652

Carta de Preposição

do Mun. de Mossoró
Carta de Preposição

19090412203302100

000010837663

Devolução de

mandado de ID
Certidão

19072613500381200

000010614764

Mandado Mandado
19070810023192000

000010516826

NOTIFICAÇÃO

DEVOLVIDA
Documento Diverso

19070810001325300

000010516810

Certidão Certidão
19070512434586700

000010512703

Notificação devolvida Documento Diverso
19070512460044700

000010512709
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Intimação Intimação
19070209120648700

000010489212

Notificação Notificação
19070209120629000

000010489211

Despacho Notificação
19062816033876800

000010479476

Despacho Despacho
19062709330643800

000010468334

Decisão Notificação
19061614381076900

000010419326

Decisão Decisão
19061311455947100

000010407625

Notificação Notificação
19061311450564500

000010407601

Intimação Intimação
19061311374998400

000010407531

Notificação Notificação
19061311374981600

000010407530

Intimação Intimação
19061311374966500

000010407529

Decisão de

prevenção
Decisão

19061108242777600

000010389032

Petição Inicial Petição Inicial
19061015050213900

000010385547

Certidão de Obito Documento Diverso
19061015062755000

000010385558

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

19061015064796900

000010385561

Documentos

Pessoais
Documento Diverso

19061015072879300

000010385566

Contracheque/Recib

o de Salário

Contracheque/Recib

o de Salário

19061015075196800

000010385569

Procuração - Islany Procuração
19061015082805000

000010385573

Procuração - Ianca Procuração
19061015085200100

000010385578

Procuração - Sávio Procuração
19061015091554300

000010385582

Documento Pessoal -

Islany
Documento Diverso

19061015095270200

000010385584

Documento Pessoal -

Ianca
Documento Diverso

19061015102559900

000010385589

Documento Pessoal -

Sávio
Documento Diverso

19061015110284200

000010385597

MOSSORO/RN, 08 de setembro de 2020.

DAVI MATTOS DA CONCEICAO

Assessor

Notificação

Processo Nº ATSum-0000359-06.2020.5.21.0012
AUTOR FRANCISCO CARLOS MAGNO SILVA

ADVOGADO PAULO CEZAR DE MOURA(OAB:
14148/RN)

RÉU FRANCISCO FERREIRA SOUTO
FILHO

RÉU FRANCISCO FERREIRA SOUTO
FILHO

RÉU MAMSAL MOSSORO SALINEIRA
EIRELI

RÉU CIASAL - COMERCIO E INDUSTRIA
SALINEIRA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CARLOS MAGNO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2559290

proferido nos autos.

Vistos, etc.

1.O presente feito aguarda audiência, sendo que encontra-se
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vedada a realização de audiências presenciais, nos termos das

Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça; Ato

Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 5, de 17 de abril de 2020; e ATO TRT

GP Nº 40/2020.

2.Assim, visando imprimir maior celeridade ao feito, nesse

período de regime extraordinário de trabalho, determino a

citação da parte acionada, para que apresente defesa escrita,

diretamente no sistema PJe-JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com

as provas documentais que entender necessárias e indicando,

eventualmente, outras provas que pretende produzir, nos termos do

art.335 do CPC, e na forma como autorizado pelo art.6º do ATO Nº

11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato.

3.Verifique a Secretaria se o réu possuí procurador já cadastrado no

PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo sistema ou pelo DeJT.

Caso contrário, providencie a Secretaria a notificação/inicial por via

postal ou por outro meio processualmente idôneo.

4.Fica ressalvada, portanto, a possibilidade de as partes

requererem, a qualquer tempo, audiência de conciliação (art.190,

CPC), como indicado no mesmo art.6º do ATO Nº 11, de 23 de abril

de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, sem

prejuízo da apresentação de requerimento comum para

homologação de conciliação, observadas as disposições legais,

diretamente no PJe.

5.Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir (art.6º,

§ 1º, do ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho), no prazo de 10 (dez) dias.

6.Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

7.Publique-se e cumpra-se.

Mossoró-RN,08/09/2020

MAGNO KLEIBER MAIA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000150-71.2019.5.21.0012
AUTOR A.C.F.D.S.

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

RÉU R.G.L.M.

ADVOGADO GLAYDSON SOARES DA SILVA(OAB:
5950-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A.C.F.D.S.

Tomar ciência do(a) Intimação de ID bd3ffc7.

Processo Nº ATOrd-0008100-15.2011.5.21.0012
AUTOR JOSE ALDO CESAR DE SANTANA

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

RÉU INDUSTRIAL DE TEMPEROS E
CONDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO ONIVALDO MENDONÇA DE
ALMEIDA(OAB: 2614-D/RN)

ADVOGADO Lucas Moreira Rosado(OAB:
11344/RN)

ADVOGADO ANA RAFAELA NASCIMENTO DE
ANDRADE MARINHO(OAB: 8035/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE ALDO CESAR DE SANTANA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fe25c85

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se o despacho de id 3ad8445.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0019400-42.2009.5.21.0012
AUTOR WALLACE RODRIGUES DE MELO

ADVOGADO PAMMELA DE LIMA BEZERRA(OAB:
7146/RN)

RÉU CIMSAL COM E IND DE MOAGEM E
REFINACAO STA CECILIA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - WALLACE RODRIGUES DE MELO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 726eaa6

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para comprovar o recebimento do Alvará de

id. 7f55c5f ou manifestar a impossibilidade de faze-lo, no prazo de

10 (dez) dias, contados da publicação do presente despacho.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATSum-0000467-74.2016.5.21.0012
AUTOR JOAO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO VANESSA DE SOUZA
BEZERRA(OAB: 11362/RN)

RÉU VALMIR ARCANJO DA SILVA

RÉU V ARCANJO DA SILVA - ME

ADVOGADO ANDERSON ARAUJO GALLIZA(OAB:
6762/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - V ARCANJO DA SILVA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c378c00

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de petição de ID. 51900c9 requerendo a liberação do

alvará de Id. 8b90cbe, por meio de transferência bancária, com a

retenção de honorários.

Ocorre que, conforme o art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, somente

é possível a retenção e pagamento direto dos honorários

contratuais, mediante juntada do respectivo contrato, o que não

ocorreu.

Assim, indefiro o pleito do requerente.

Caso o reclamante não apresente o termo de contrato no prazo de 5

(cinco) dias, renove-se alvará judicial, exclusivamente em favor do

reclamante, utilizando os dados bancários fornecidos para

transferência do crédito, cabendo a advogada diligenciar junto ao

seu cliente o recebimento dos respectivos honorários.

Ao contrário, apresentado o contrato, expeçam-se alvarás

separados, rateando-se os valores em conformidade com o valor

dos honorários pactuados.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATOrd-0008100-15.2011.5.21.0012
AUTOR JOSE ALDO CESAR DE SANTANA

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

RÉU INDUSTRIAL DE TEMPEROS E
CONDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO ONIVALDO MENDONÇA DE
ALMEIDA(OAB: 2614-D/RN)

ADVOGADO Lucas Moreira Rosado(OAB:
11344/RN)

ADVOGADO ANA RAFAELA NASCIMENTO DE
ANDRADE MARINHO(OAB: 8035/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INDUSTRIAL DE TEMPEROS E CONDIMENTOS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fe25c85

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se o despacho de id 3ad8445.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0000238-75.2020.5.21.0012
AUTOR GLEDSON FREIRE CAVALCANTE

ADVOGADO RODRIGO BRUNO DINIZ DE
OLIVEIRA ROCHA(OAB: 10476/RN)

RÉU CENTRO DE APOIO AOS
PEQ.EMPREEND. - CEAPE/RN
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RÉU ASSOCIACAO SOLIDARIA DE
LIDERES DE MOSSORO - ASLIM

Intimado(s)/Citado(s):

  - GLEDSON FREIRE CAVALCANTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9527993

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Aguarde-se o decurso do prazo referenciado na certidão de ID

e04e942, em relação à Reclamada Associação Solidária de Líderes

de Mossoró-ASLIM.

Mossoró-RN,08/09/2020

MAGNO KLEIBER MAIA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000467-74.2016.5.21.0012
AUTOR JOAO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO VANESSA DE SOUZA
BEZERRA(OAB: 11362/RN)

RÉU VALMIR ARCANJO DA SILVA

RÉU V ARCANJO DA SILVA - ME

ADVOGADO ANDERSON ARAUJO GALLIZA(OAB:
6762/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO BATISTA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c378c00

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de petição de ID. 51900c9 requerendo a liberação do

alvará de Id. 8b90cbe, por meio de transferência bancária, com a

retenção de honorários.

Ocorre que, conforme o art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, somente

é possível a retenção e pagamento direto dos honorários

contratuais, mediante juntada do respectivo contrato, o que não

ocorreu.

Assim, indefiro o pleito do requerente.

Caso o reclamante não apresente o termo de contrato no prazo de 5

(cinco) dias, renove-se alvará judicial, exclusivamente em favor do

reclamante, utilizando os dados bancários fornecidos para

transferência do crédito, cabendo a advogada diligenciar junto ao

seu cliente o recebimento dos respectivos honorários.

Ao contrário, apresentado o contrato, expeçam-se alvarás

separados, rateando-se os valores em conformidade com o valor

dos honorários pactuados.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATOrd-0000150-71.2019.5.21.0012
AUTOR A.C.F.D.S.

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

RÉU R.G.L.M.

ADVOGADO GLAYDSON SOARES DA SILVA(OAB:
5950-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - R.G.L.M.

Tomar ciência do(a) Intimação de ID bd3ffc7.

Processo Nº ATOrd-0000907-36.2017.5.21.0012
AUTOR WRANIA PAULA FERNANDES

ADVOGADO RAPHAEL BERNARDES DA
SILVA(OAB: 84109/RS)

ADVOGADO FELIPE MEINEM GARBIN(OAB:
86951/RS)

ADVOGADO ISAAC BERTOLINI AULER(OAB:
87670/RS)

ADVOGADO ANTONIO MILLER MADEIRA(OAB:
90923/RS)

RÉU BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO ANDRE LUIS ANDRADE DE
OLIVEIRA(OAB: 29223/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO BRADESCO S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1ab401f

proferida nos autos.
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DECISÃO

Vistos, etc.

Ante a manifestação de #id:2f50484, homologo os cálculos

apresentados pela reclamante, junto ao #id:2e767af.

Considerando que a decisão de mérito já transitou em julgado, bem

como que as obrigações foram liquidadas, determino, com

fundamento no § 1º do art. 899 da CLT, a liberação do depósito

recursal de ID. 867b5fd em favor do reclamante.

Expeça-se o correspondente Alvará Eletrônico.

Ao mesmo tempo, intime-se a reclamante para, no prazo de 5 dias,

requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0000907-36.2017.5.21.0012
AUTOR WRANIA PAULA FERNANDES

ADVOGADO RAPHAEL BERNARDES DA
SILVA(OAB: 84109/RS)

ADVOGADO FELIPE MEINEM GARBIN(OAB:
86951/RS)

ADVOGADO ISAAC BERTOLINI AULER(OAB:
87670/RS)

ADVOGADO ANTONIO MILLER MADEIRA(OAB:
90923/RS)

RÉU BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO ANDRE LUIS ANDRADE DE
OLIVEIRA(OAB: 29223/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WRANIA PAULA FERNANDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1ab401f

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Ante a manifestação de #id:2f50484, homologo os cálculos

apresentados pela reclamante, junto ao #id:2e767af.

Considerando que a decisão de mérito já transitou em julgado, bem

como que as obrigações foram liquidadas, determino, com

fundamento no § 1º do art. 899 da CLT, a liberação do depósito

recursal de ID. 867b5fd em favor do reclamante.

Expeça-se o correspondente Alvará Eletrônico.

Ao mesmo tempo, intime-se a reclamante para, no prazo de 5 dias,

requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0008200-67.2011.5.21.0012
AUTOR DAMIAO GOMES DE LIMA

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

ADVOGADO Jonas Francisco da Silva
Segundo(OAB: 6484/RN)

RÉU INDUSTRIAL DE TEMPEROS E
CONDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO ANA RAFAELA NASCIMENTO DE
ANDRADE MARINHO(OAB: 8035/RN)

ADVOGADO Lucas Moreira Rosado(OAB:
11344/RN)

ADVOGADO ONIVALDO MENDONÇA DE
ALMEIDA(OAB: 2614-D/RN)

ADVOGADO JOSE OSMAN DE CARVALHO(OAB:
2686/RN)

ARREMATANTE SCHIAVO D. F. ALVARES

Intimado(s)/Citado(s):

  - DAMIAO GOMES DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID bdadbd6

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que, mesmo devidamente intimada

para comprovar o pagamento das parcelas referente ao

parcelamento do valor da arrematação, conforme restou consignado

na carta de arrematação de id efb2d48, a empresa Schiavo D. F.

Alvares, CNPJ: 02.861.626/0001-18, permaneceu inerte.

Assim, como o arrematante tornou-se inadimplente, o saldo devedor

integral vencerá antecipadamente, sendo acrescido de multa de

50%, passando a correr contra ele, nos próprios autos, e execução

deste valor, conforme previsto no § 6º, do art. 98, da lei 8.812/91,

conforme restou determinado na Carta de Arrematação de id

efb2d48.

Assim, cite-se a executada Schiavo D. F. Alvares para efetuar o

pagamento do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou

garantir a execução, sob pena de penhora.
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Caso a executada não pague nem garanta a execução dentro do

prazo legal e considerando a ordem sequencial de atos de

execução determinada no Provimento 001/2011 do Egrégio TRT da

21ª Região, determino:

Bloqueio eletrônico nas contas da executada, via sistema

BACENJUD, do valor atualizado da execução.

Positivo o bloqueio, fica este automaticamente convolado em

penhora, devendo a Secretaria, de imediato, providenciar a

notificação do devedor para tomar ciência da constrição efetuada,

bem como para, se entender pertinente, opor embargos, no prazo

de 5 (cinco) dias.

Ao contrário, restando infrutífera a diligência e tendo transcorrido o

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data da citação, a Secretaria

deverá providenciar a inclusão do devedor no BNDT.

Após, promova-se a pesquisa no sistema RENAJUD de veículos

registrados em nome da executada. Uma vez localizados, proceda-

se à imediata anotação de restrição de circulação sobre os mesmos

e a penhora em número suficiente a garantia da execução. Na

ocasião da penhora, deverão ser providenciadas fotografias acerca

do que foi penhorado.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA RIBEIRO

Juíza do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0000812-69.2018.5.21.0012
AUTOR ALAN QUEIROZ FERNANDES

ADVOGADO GILIANO SILVA DE SOUSA(OAB:
5927/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU TMS - TRADE MARKETING
SOLUTIONS S.A.

ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI(OAB:
214918/SP)

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

RÉU HOPE RECURSOS HUMANOS S.A.

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

RÉU ELFE OPERACAO E MANUTENCAO
S.A.

ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI(OAB:
214918/SP)

ADVOGADO RONALDO LEIBOVICH VOLL(OAB:
203215/RJ)

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

RÉU SOLVIAN TECNOLOGIA E
INTEGRACAO LTDA.

ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI(OAB:
214918/SP)

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

RÉU METALFORT MANUTENCAO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI(OAB:
214918/SP)

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

TERCEIRO
INTERESSADO

SOMPO SEGUROS S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.

  - HOPE RECURSOS HUMANOS S.A.

  - METALFORT MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

  - SOLVIAN TECNOLOGIA E INTEGRACAO LTDA.

  - TMS - TRADE MARKETING SOLUTIONS S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9f23255

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a concordância manifestada pelo exequente, defiro o pleito de

parcelamento, nos moldes propostos pela executada.

Expeça-se Alvará Eletrônico para liberação dos honorários

advocatícios de sucumbência, depositados em favor do patrono do

exequente, bem como da parcela inicial do crédito do exequente,

observando-se, no ato, as contas bancárias informadas junto ao

#id:308a53e, bem como a devida retenção dos honorários

advocatícios contratuais, no valor correspondente a 30% do crédito,

com o respectivo pagamento direto ao seu advogado, nos termos

do contrato apresentado junto ao #id:aee1857.

Intime-se a executada para que promova os demais pagamentos,

mensalmente, acrescidos de correção monetária e juros de um por

cento ao mês.

Comprovados os pagamentos das demais parcelas, fica desde já

autorizada a expedição de alvarás para as respectivas liberações,

devendo a Secretaria atentar, na ocasião, para o fato de que o

parcelamento também engloba o valor da contribuição social,

que somente deverá ser recolhida após o integral pagamento

do crédito do reclamante.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA
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Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0008200-67.2011.5.21.0012
AUTOR DAMIAO GOMES DE LIMA

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

ADVOGADO Jonas Francisco da Silva
Segundo(OAB: 6484/RN)

RÉU INDUSTRIAL DE TEMPEROS E
CONDIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO ANA RAFAELA NASCIMENTO DE
ANDRADE MARINHO(OAB: 8035/RN)

ADVOGADO Lucas Moreira Rosado(OAB:
11344/RN)

ADVOGADO ONIVALDO MENDONÇA DE
ALMEIDA(OAB: 2614-D/RN)

ADVOGADO JOSE OSMAN DE CARVALHO(OAB:
2686/RN)

ARREMATANTE SCHIAVO D. F. ALVARES

Intimado(s)/Citado(s):

  - INDUSTRIAL DE TEMPEROS E CONDIMENTOS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID bdadbd6

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que, mesmo devidamente intimada

para comprovar o pagamento das parcelas referente ao

parcelamento do valor da arrematação, conforme restou consignado

na carta de arrematação de id efb2d48, a empresa Schiavo D. F.

Alvares, CNPJ: 02.861.626/0001-18, permaneceu inerte.

Assim, como o arrematante tornou-se inadimplente, o saldo devedor

integral vencerá antecipadamente, sendo acrescido de multa de

50%, passando a correr contra ele, nos próprios autos, e execução

deste valor, conforme previsto no § 6º, do art. 98, da lei 8.812/91,

conforme restou determinado na Carta de Arrematação de id

efb2d48.

Assim, cite-se a executada Schiavo D. F. Alvares para efetuar o

pagamento do débito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou

garantir a execução, sob pena de penhora.

Caso a executada não pague nem garanta a execução dentro do

prazo legal e considerando a ordem sequencial de atos de

execução determinada no Provimento 001/2011 do Egrégio TRT da

21ª Região, determino:

Bloqueio eletrônico nas contas da executada, via sistema

BACENJUD, do valor atualizado da execução.

Positivo o bloqueio, fica este automaticamente convolado em

penhora, devendo a Secretaria, de imediato, providenciar a

notificação do devedor para tomar ciência da constrição efetuada,

bem como para, se entender pertinente, opor embargos, no prazo

de 5 (cinco) dias.

Ao contrário, restando infrutífera a diligência e tendo transcorrido o

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data da citação, a Secretaria

deverá providenciar a inclusão do devedor no BNDT.

Após, promova-se a pesquisa no sistema RENAJUD de veículos

registrados em nome da executada. Uma vez localizados, proceda-

se à imediata anotação de restrição de circulação sobre os mesmos

e a penhora em número suficiente a garantia da execução. Na

ocasião da penhora, deverão ser providenciadas fotografias acerca

do que foi penhorado.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA RIBEIRO

Juíza do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0000812-69.2018.5.21.0012
AUTOR ALAN QUEIROZ FERNANDES

ADVOGADO GILIANO SILVA DE SOUSA(OAB:
5927/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU TMS - TRADE MARKETING
SOLUTIONS S.A.

ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI(OAB:
214918/SP)

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

RÉU HOPE RECURSOS HUMANOS S.A.

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

RÉU ELFE OPERACAO E MANUTENCAO
S.A.

ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI(OAB:
214918/SP)

ADVOGADO RONALDO LEIBOVICH VOLL(OAB:
203215/RJ)

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

RÉU SOLVIAN TECNOLOGIA E
INTEGRACAO LTDA.

ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI(OAB:
214918/SP)

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)
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RÉU METALFORT MANUTENCAO
COMERCIO E SERVICOS LTDA

ADVOGADO DANIEL BATTIPAGLIA SGAI(OAB:
214918/SP)

ADVOGADO EDMILSON ANTONIO PEREIRA(OAB:
78464/RJ)

TERCEIRO
INTERESSADO

SOMPO SEGUROS S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALAN QUEIROZ FERNANDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 9f23255

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a concordância manifestada pelo exequente, defiro o pleito de

parcelamento, nos moldes propostos pela executada.

Expeça-se Alvará Eletrônico para liberação dos honorários

advocatícios de sucumbência, depositados em favor do patrono do

exequente, bem como da parcela inicial do crédito do exequente,

observando-se, no ato, as contas bancárias informadas junto ao

#id:308a53e, bem como a devida retenção dos honorários

advocatícios contratuais, no valor correspondente a 30% do crédito,

com o respectivo pagamento direto ao seu advogado, nos termos

do contrato apresentado junto ao #id:aee1857.

Intime-se a executada para que promova os demais pagamentos,

mensalmente, acrescidos de correção monetária e juros de um por

cento ao mês.

Comprovados os pagamentos das demais parcelas, fica desde já

autorizada a expedição de alvarás para as respectivas liberações,

devendo a Secretaria atentar, na ocasião, para o fato de que o

parcelamento também engloba o valor da contribuição social,

que somente deverá ser recolhida após o integral pagamento

do crédito do reclamante.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATSum-0000321-91.2020.5.21.0012
AUTOR FRANCISCA DE PAULA COELHO

CAVALCANTE

ADVOGADO ABRAAO DIOGENES TAVARES DE
OLIVEIRA(OAB: 8511/RN)

RÉU ROSANGELA A OLIVEIRA EIRELI -
ME

ADVOGADO CARLOS EDUARDO TEIXEIRA
LANFRANCHI(OAB: 137567/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCA DE PAULA COELHO CAVALCANTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

DESTINATÁRIO:

FRANCISCA DE PAULA COELHO CAVALCANTE

Endereço desconhecido  

Fica Vossa Senhoria intimada para se pronunciar sobre a defesa,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir (art.6º,

§ 1º, do ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho), no prazo de 10 (dez) dias.

MOSSORO/RN, 08 de setembro de 2020.

DAVI MATTOS DA CONCEICAO

Assessor

Processo Nº ATSum-0000341-82.2020.5.21.0012
AUTOR SOSTENES MULLER DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANDRE LUIZ LEITE DE
OLIVEIRA(OAB: 16156/RN)

ADVOGADO LIECIO DE MORAIS NOGUEIRA(OAB:
12580/RN)

RÉU NORTE SALINEIRA SA IND E COM
NORSAL

ADVOGADO Francisco Marcos de Araújo(OAB:
2359/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOSTENES MULLER DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

DESTINATÁRIO:

SOSTENES MULLER DE OLIVEIRA

Endereço desconhecido  
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Fica Vossa Senhoria intimada para se pronunciar sobre a defesa,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir (art.6º,

§ 1º, do ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho), no prazo de 10 (dez) dias.

MOSSORO/RN, 08 de setembro de 2020.

DAVI MATTOS DA CONCEICAO

Assessor

Processo Nº ATOrd-0001537-29.2016.5.21.0012
AUTOR CARL MARX CAMARA WAGNER

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

ADVOGADO JOSENILDO SOUSA DE
OLIVEIRA(OAB: 15606/RN)

RÉU THOPER NEGOCIOS E SERVICOS
LTDA - ME

RÉU ELANNY SHIRLEY DE SOUZA
SANTOS

ADVOGADO YURI ARAUJO COSTA(OAB:
10731/RN)

RÉU PERTHO NEGOCIOS E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO CLARYSSA LACERDA DE
ARAUJO(OAB: 16465/RN)

RÉU DENIS RILDON DA SILVA

RÉU PRISCILLA BEZERRA DE LIMA

Intimado(s)/Citado(s):

  - PERTHO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CITAÇÃO

DESTINATÁRIO: PERTHO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

De ordem do Exmo. MAGNO KLEIBER MAIA, Juiz da 2ª Vara do

Trabalho de Mossoró/RN, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA a CITAÇÃO da parte executada, identificada no

campo destinatário, nos termos do Art. 880, CLT, para efetuar o

pagamento do débito remanescente, no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas, ou garantir a execução, sob pena de penhora, cujos

valores, atualizados até 09/09/2020 (planilha de id. 6e023c2),

encontram-se discriminados na tabela que segue:

Crédito do Exequente...............: R$ 54.822,37

IRRF..............................................: R$ 1.385,33

Custas..........................................: R$ 1.285,18

INSS.............................................: R$ 8.051,53

TOTAL......................................: R$ 65.544,41

Ato assinado pelo próprio servidor, conforme delegação expressa

contida na Portaria nº 001/2016, expedida pelo Juiz Titular da 2ª

Vara do Trabalho de Mossoró.

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

RAFAEL MAGALHAES MACIEL

Assessor

Processo Nº ATOrd-0001537-63.2015.5.21.0012
AUTOR MARIA HELIA DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

RÉU MUNICIPIO DE BARAUNA

ADVOGADO JOSE ABRANTES LACERDA
SEGUNDO(OAB: 13106/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE BARAUNA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CITAÇÃO

DESTINATÁRIO:

MUNICIPIO DE BARAUNA

O Exmo. MAGNO KLEIBER MAIA, Juiz do Trabalho da 2ª Vara do

Trabalho de Mossoró, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA a CITAÇÃO da parte executada, identificada no

campo destinatário, para, no prazo legal, se entender pertinente,

opor Embargos à presente execução, cujos valores, atualizados até

09/09/2020, encontram-se discriminados na tabela que segue:

Crédito do Exequente...........: R$ 18.730,14

IRRF...................................:

Multa..................................:

Honorários Advocatícios.......:

Honorários Periciais.............:

INSS...................................: R$ 2.882,35

TOTAL................................: R$ 21.612,49

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA RIBEIRO

Magistrado

Processo Nº ATSum-0000356-51.2020.5.21.0012
AUTOR CLOVES BORGES DE SOUZA

ADVOGADO MARIO SERGIO DE MEDEIROS
COSTA(OAB: 4881/RN)

RÉU F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SAL S.A.

Intimado(s)/Citado(s):
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  - CLOVES BORGES DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4dc18ca

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Notifique-se o reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias,

apresentar e-mail e/ou whatsapp válidos do reclamado, para fins de

notificação pela Secretaria.

Mossoró-RN,09/09/2020

MAGNO KLEIBER MAIA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000529-12.2019.5.21.0012
AUTOR IRINEU PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO EMANUELE GOMES DE
OLIVEIRA(OAB: 14407/RN)

RÉU SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -
SESC - AR/RN

ADVOGADO IGOR ADRIANO NASCIMENTO
MESQUITA DE MEDEIROS(OAB:
11723/RN)

ADVOGADO MARIA TEREZA LOPES DE
MEDEIROS CANTIDIO(OAB:
14207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IRINEU PEREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 99ca95e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Fica a executada intimada para pagar o valor integra do débito (id.

c356d66), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

execução, nos termos da decisão de id. cb97356.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0001674-11.2016.5.21.0012
AUTOR ANTONIA FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO MARIA ELIZABETE DE
OLIVEIRA(OAB: 10410/RN)

RÉU CONSERV CONSERVACAO
SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

RÉU MUNICIPIO DE TIBAU

ADVOGADO JOAQUIM EMANUEL FERNANDES
TEIXEIRA(OAB: 11671/RN)

ADVOGADO EVERSON PEREIRA DO
NASCIMENTO(OAB: 11700/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIA FERNANDES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f21f532

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id 70a15f8 petição em que

a instituição financeira informa que procedeu com reiteradas

tentativas de cumprimento do mandado de bloqueio na conta

referente ao Fundo de Participação do Município de titularidade do

MUNICÍPIO DE TIBAU, e até o presente momento, devido a

insuficiência de recursos disponíveis, só conseguiu bloquear o valor

de R$ 436,88.

Assim, determino a realização de BACENJUD em face do

Município de Tibau no valor atualizado da execução, abatendo-se

o valor de R$ 436,88, o qual já se encontra em conta judicial a

disposição deste juízo.

Cumpra-se.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0000277-09.2019.5.21.0012
AUTOR GERALUZIA FERREIRA DE LIMA

ADVOGADO JHULYANA THABYLA DO COUTO
DANTAS(OAB: 10411/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO
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RÉU VAGA-LUME SERVICOS EIRELI -
EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - GERALUZIA FERREIRA DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1179840

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id 4a3d84c petição em

que a exequente requer o redirecionamento da execução em face

do Município litisconsorte.

É sabido que em diversos processos em trâmite nesta Vara, a

exemplo do processo nº 0001328-60.2016.5.21.0012, foram

utilizadas todas as ferramentas postas à disposição deste Juízo, em

busca de patrimônio da executada, não tendo, todavia, sido

localizado qualquer bem passível de constrição, sendo fato público

e notório a sua insolvência.

Tais fatos atestam a inviabilidade de prosseguimento da execução

em face da reclamada principal.

Assim, a fim de evitar a prática de atos sabidamente infrutíferos e

observando a normatização imposta pelos princípios da economia

processual e da razoável duração do processo, defiro o pedido de id

4a3d84c, cabendo a este Juízo direcionar, desde já, a execução em

face da litisconsorte com responsabilidade subsidiária reconhecida

nestes autos.

Cite-se a litisconsorte.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0000624-42.2019.5.21.0012
AUTOR JOAO KENNEDY BERNARDO SILVA

ADVOGADO JOAO PAULO SIQUEIRA DA
SILVA(OAB: 7889/RN)

RÉU MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

ADVOGADO IRENO ROMERO DE MEDEIROS
CRISPINIANO(OAB: 6975/RN)

RÉU ALFA OMEGA CONSTRUCOES
EIRELI

ADVOGADO ANDREW JEFFERSON FERNANDES
ALVES(OAB: 13932/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALFA OMEGA CONSTRUCOES EIRELI

  - MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d4ca572

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que o presente processo retornou a

esta Vara após o trânsito em julgado da decisão que deu

provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo reclamante.

Por conseguinte, observa-se que a sentença prolatada por este

Juízo, ora IMPROCEDENTE, foi reformada em sede de fase

recursal.

Assim, remetam-se os autos à Liquidação para elaboração dos

cálculos, devendo serem observados os termos do Acórdão

proferido pelo E. TRT21 que condenou a reclamada ao pagamento

dos títulos de: saldo de salário; 13.º salário proporcional; férias

proporcionais acrescidas de 1/3; FGTS mais 40% e multa do artigo

477, § 8º CLT, com a dedução dos valores pagos; além do

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para o

patrono do reclamante, no percentual de 5% sobre o valor da

condenação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATSum-0000529-12.2019.5.21.0012
AUTOR IRINEU PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO EMANUELE GOMES DE
OLIVEIRA(OAB: 14407/RN)

RÉU SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -
SESC - AR/RN

ADVOGADO IGOR ADRIANO NASCIMENTO
MESQUITA DE MEDEIROS(OAB:
11723/RN)

ADVOGADO MARIA TEREZA LOPES DE
MEDEIROS CANTIDIO(OAB:
14207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR/RN

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 99ca95e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Fica a executada intimada para pagar o valor integra do débito (id.

c356d66), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

execução, nos termos da decisão de id. cb97356.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000624-42.2019.5.21.0012
AUTOR JOAO KENNEDY BERNARDO SILVA

ADVOGADO JOAO PAULO SIQUEIRA DA
SILVA(OAB: 7889/RN)

RÉU MUNICIPIO DE AREIA BRANCA

ADVOGADO IRENO ROMERO DE MEDEIROS
CRISPINIANO(OAB: 6975/RN)

RÉU ALFA OMEGA CONSTRUCOES
EIRELI

ADVOGADO ANDREW JEFFERSON FERNANDES
ALVES(OAB: 13932/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO KENNEDY BERNARDO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d4ca572

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que o presente processo retornou a

esta Vara após o trânsito em julgado da decisão que deu

provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo reclamante.

Por conseguinte, observa-se que a sentença prolatada por este

Juízo, ora IMPROCEDENTE, foi reformada em sede de fase

recursal.

Assim, remetam-se os autos à Liquidação para elaboração dos

cálculos, devendo serem observados os termos do Acórdão

proferido pelo E. TRT21 que condenou a reclamada ao pagamento

dos títulos de: saldo de salário; 13.º salário proporcional; férias

proporcionais acrescidas de 1/3; FGTS mais 40% e multa do artigo

477, § 8º CLT, com a dedução dos valores pagos; além do

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para o

patrono do reclamante, no percentual de 5% sobre o valor da

condenação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATOrd-0000720-96.2015.5.21.0012
AUTOR JEAN CARLOS DE MELO

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

RÉU ELFE OPERACAO E MANUTENCAO
S.A.

ADVOGADO RONALDO LEIBOVICH VOLL(OAB:
203215/RJ)

ADVOGADO WALTER JOSE MARTINS
GALENTI(OAB: 173827/SP)

ADVOGADO CARLOS ALBERTO COSTA
FILHO(OAB: 37836/RJ)

ADVOGADO ANDRE SOUZA TORREAO DA
COSTA(OAB: 136745/RJ)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3e3dd24

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca do peticionado de

id. 6179a88, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para

deliberação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000720-96.2015.5.21.0012
AUTOR JEAN CARLOS DE MELO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

RÉU ELFE OPERACAO E MANUTENCAO
S.A.

ADVOGADO RONALDO LEIBOVICH VOLL(OAB:
203215/RJ)

ADVOGADO WALTER JOSE MARTINS
GALENTI(OAB: 173827/SP)

ADVOGADO CARLOS ALBERTO COSTA
FILHO(OAB: 37836/RJ)

ADVOGADO ANDRE SOUZA TORREAO DA
COSTA(OAB: 136745/RJ)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JEAN CARLOS DE MELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3e3dd24

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca do peticionado de

id. 6179a88, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para

deliberação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0048700-44.2012.5.21.0012
AUTOR FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS

BATISTA

ADVOGADO EMMANOEL ANTAS FILHO(OAB:
4217/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO

RÉU S F E SEGURANCA PATRIMONIAL E
PRIVADA LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS BATISTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 94deaea

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que existe quantia suficiente à satisfação do crédito

do exequente disponível no Id. c961379, e considerando, ainda, os

dados bancários fornecidos e o contrato de honorários juntado nos

autos, determino a liberação do saldo existente na conta judicial nº

4900130741029, a ser distribuído nos termos do pleito de Id.

936d2de.

Assim, expeça-se alvará eletrônico.

Deverá, o exequente comprovar os valores efetivamente sacados,

no prazo de 5 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Após, aguarde-se o cumprimento do precatório referente à

contribuição social e, ato contínuo, providencie-se o seu devido

recolhimento.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATOrd-0001358-61.2017.5.21.0012
AUTOR CARLOS ELISIARIO XAVIER JUNIOR

ADVOGADO Jonas Francisco da Silva
Segundo(OAB: 6484/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

ADVOGADO FELIPE DOS SANTOS
CARVALHO(OAB: 108003/MG)

RÉU CLARO S.A.

ADVOGADO JOSE HENRIQUE CANCADO
GONCALVES(OAB: 57680/MG)

ADVOGADO CESAR AUGUSTO MEDEIROS
FERNANDES DE MACEDO(OAB:
9595/RN)

ADVOGADO LEONARDO SANTANA DA SILVA
COELHO(OAB: 17266/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

  - CLARO S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3d6aa7a

proferido nos autos.

DESPACHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Vistos, etc.

A partir da publicação do presente despacho, fica a parte autora

intimada para tomar ciência dos termos da petição de id 910a613 e

para requerer o que entender por direito no prazo de 05 dias.

Não havendo manifestação, aguarde-se o retorno das atividades

presenciais para fins de cumprimento da obrigação de fazer

consistente na retificação das anotações da CTPS do reclamante.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0092900-10.2010.5.21.0012
AUTOR ZALBER JUSCIE DE OLIVEIRA

MENDES

ADVOGADO Antonio Pedro da Costa(OAB:
1785/RN)

RÉU PREST MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO HELIO SIQUEIRA JUNIOR(OAB:
62929/RJ)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ZALBER JUSCIE DE OLIVEIRA MENDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2b5041d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foram realizados

os seguintes pagamentos:

1. Alvará Judicial (FLS. 45 PDF) em favor do exequente, no valor de

R$ 6.797,80, conforme comprovante de id. 48748ef.

2. Alvará Judicial (FLS. 52 PDF) em favor do exequente, no valor de

R$ 1.802,20, em favor do patrono do exequente, no valor de R$

1.803,47 e em favor da Previdência Social, no valor de R$ 818,92

conforme comprovante de id. 3b8a239.

A planilha de atualização (id. 9cf4264) foi elaborada com base nos

cálculos de fls. 43 (PDF). Para pagamento do valor remanescente,

foi expedido Alvará Judicial Eletrônico (id. 6343dc6). Entretanto,

tal Alvará não foi recebido pelo exequente e seu patrono,

quitando apenas a Previdência Social, conforme extrato

bancário de id. d61bed8 e manifestação de id. 5456987.

Cabe salientar que o cálculo que deu origem ao bloqueio de id.

1c7c483 não considerou todos os valores recebidos pelo

exequente, seu patrono e pagos a título de Previdência Social,

gerando um débito maior do que o devido, tornando excessivo o

Alvará de id. 6343dc6.

Ante ao exposto, dou por quitado o crédito previdenciário,

havendo, inclusive valores a serem restituídos em favor da

executada (R$ 932,44) junto a Receita Federal, tendo em vista que

o débito remanescente era de R$ 1.452,53 e foi expedido Alvará no

valor de R$ 2.384,97.

Restam pendentes de pagamento o valor de R$ 3.029,17 em

favor do exequente e R$ 244,48 em favor do seu patrono. Existe

saldo disponível no presente feito para quitação de todos os

valores, devendo seu remanescente ser devolvido a executada (id.

d61bed8).

Em continuidade, tendo em vista que noticia-se o falecimento do

exequente, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias para habilitação dos

herdeiros, nos termos do Art. 687 do Código Processual Civil, c/c

Art. 1º da Lei nº 6.858/80.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000211-29.2019.5.21.0012
AUTOR IRANILDE MARIA DE MENDONCA

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO

RÉU ART SERVICE EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 908712e

proferida nos autos.
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DECISÃO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id 42c4efc petição em que

o exequente requer o início dos atos executórios em desfavor da

reclamada principal, o que é deferido.

Assim, cite-se a executada para efetuar o pagamento do débito, no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou garantir a execução, sob

pena de penhora, conforme planilha de id 42c4efc.

Considerando que a executada possui advogado habilitado nos

autos, a sobredita citação será efetuada por meio de publicação do

presente despacho no DEJT, conforme previsão contida no art. 242

e 513, § 2º, I do Código de Processo Civil e art. 9º da Lei nº

11.419/2006, o que também prestigia os princípios da efetividade,

economia processual e da razoável duração do processo.

Caso a executada não pague nem garanta a execução dentro do

prazo legal e considerando a ordem sequencial de atos de

execução determinada no Provimento 001/2011 do Egrégio TRT da

21ª Região, determino:

Bloqueio eletrônico nas contas da executada, via sistema

BACENJUD, do valor atualizado da execução.

Positivo o bloqueio, fica este automaticamente convolado em

penhora, devendo a Secretaria, de imediato, providenciar a

notificação do devedor para tomar ciência da constrição efetuada,

bem como para, se entender pertinente, opor embargos, no prazo

de 5 (cinco) dias.

Ao contrário, restando infrutífera a diligência e tendo transcorrido o

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias da data da citação, a Secretaria

deverá providenciar a inclusão do devedor no BNDT.

Após, promova-se a pesquisa no sistema RENAJUD de veículos

registrados em nome da executada. Uma vez localizados, proceda-

se à imediata anotação de restrição de circulação sobre os mesmos

e a penhora em número suficiente a garantia da execução. Na

ocasião da penhora, deverão ser providenciadas fotografias acerca

do que foi penhorado.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA RIBEIRO

Juíza do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0092900-10.2010.5.21.0012
AUTOR ZALBER JUSCIE DE OLIVEIRA

MENDES

ADVOGADO Antonio Pedro da Costa(OAB:
1785/RN)

RÉU PREST MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO HELIO SIQUEIRA JUNIOR(OAB:
62929/RJ)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2b5041d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que foram realizados

os seguintes pagamentos:

1. Alvará Judicial (FLS. 45 PDF) em favor do exequente, no valor de

R$ 6.797,80, conforme comprovante de id. 48748ef.

2. Alvará Judicial (FLS. 52 PDF) em favor do exequente, no valor de

R$ 1.802,20, em favor do patrono do exequente, no valor de R$

1.803,47 e em favor da Previdência Social, no valor de R$ 818,92

conforme comprovante de id. 3b8a239.

A planilha de atualização (id. 9cf4264) foi elaborada com base nos

cálculos de fls. 43 (PDF). Para pagamento do valor remanescente,

foi expedido Alvará Judicial Eletrônico (id. 6343dc6). Entretanto,

tal Alvará não foi recebido pelo exequente e seu patrono,

quitando apenas a Previdência Social, conforme extrato

bancário de id. d61bed8 e manifestação de id. 5456987.

Cabe salientar que o cálculo que deu origem ao bloqueio de id.

1c7c483 não considerou todos os valores recebidos pelo

exequente, seu patrono e pagos a título de Previdência Social,

gerando um débito maior do que o devido, tornando excessivo o

Alvará de id. 6343dc6.

Ante ao exposto, dou por quitado o crédito previdenciário,

havendo, inclusive valores a serem restituídos em favor da

executada (R$ 932,44) junto a Receita Federal, tendo em vista que

o débito remanescente era de R$ 1.452,53 e foi expedido Alvará no

valor de R$ 2.384,97.

Restam pendentes de pagamento o valor de R$ 3.029,17 em

favor do exequente e R$ 244,48 em favor do seu patrono. Existe

saldo disponível no presente feito para quitação de todos os

valores, devendo seu remanescente ser devolvido a executada (id.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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d61bed8).

Em continuidade, tendo em vista que noticia-se o falecimento do

exequente, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias para habilitação dos

herdeiros, nos termos do Art. 687 do Código Processual Civil, c/c

Art. 1º da Lei nº 6.858/80.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATSum-0000053-37.2020.5.21.0012
AUTOR ARTUR PIERRE HONFI

ADVOGADO ANTENOR GONCALVES
CALIXTO(OAB: 17170/RN)

ADVOGADO ADOLPHO LUCAS MEDEIROS
EVANGELISTA(OAB: 14642/RN)

RÉU ENGEPETROL LTDA

ADVOGADO TELLES SANTOS JERONIMO(OAB:
6617/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ARTUR PIERRE HONFI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d95d9d5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o pleito formulado pelo(s) embargante(s) poderá

ensejar modificação da decisão atacada, bem como observando o

teor do art. 897-a, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho,

determino a notificação do(s) embargados(s) para, querendo,

apresentar(em) manifestação aos embargos de declaração

interpostos, no prazo legal.

Cumpra-se.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

LMDN

Processo Nº ATOrd-0001358-61.2017.5.21.0012
AUTOR CARLOS ELISIARIO XAVIER JUNIOR

ADVOGADO Jonas Francisco da Silva
Segundo(OAB: 6484/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

ADVOGADO FELIPE DOS SANTOS
CARVALHO(OAB: 108003/MG)

RÉU CLARO S.A.

ADVOGADO JOSE HENRIQUE CANCADO
GONCALVES(OAB: 57680/MG)

ADVOGADO CESAR AUGUSTO MEDEIROS
FERNANDES DE MACEDO(OAB:
9595/RN)

ADVOGADO LEONARDO SANTANA DA SILVA
COELHO(OAB: 17266/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ELISIARIO XAVIER JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3d6aa7a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A partir da publicação do presente despacho, fica a parte autora

intimada para tomar ciência dos termos da petição de id 910a613 e

para requerer o que entender por direito no prazo de 05 dias.

Não havendo manifestação, aguarde-se o retorno das atividades

presenciais para fins de cumprimento da obrigação de fazer

consistente na retificação das anotações da CTPS do reclamante.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0001674-11.2016.5.21.0012
AUTOR ANTONIA FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO MARIA ELIZABETE DE
OLIVEIRA(OAB: 10410/RN)

RÉU CONSERV CONSERVACAO
SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

RÉU MUNICIPIO DE TIBAU

ADVOGADO JOAQUIM EMANUEL FERNANDES
TEIXEIRA(OAB: 11671/RN)

ADVOGADO EVERSON PEREIRA DO
NASCIMENTO(OAB: 11700/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSERV CONSERVACAO SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME
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3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 506
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

  - MUNICIPIO DE TIBAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f21f532

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id 70a15f8 petição em que

a instituição financeira informa que procedeu com reiteradas

tentativas de cumprimento do mandado de bloqueio na conta

referente ao Fundo de Participação do Município de titularidade do

MUNICÍPIO DE TIBAU, e até o presente momento, devido a

insuficiência de recursos disponíveis, só conseguiu bloquear o valor

de R$ 436,88.

Assim, determino a realização de BACENJUD em face do

Município de Tibau no valor atualizado da execução, abatendo-se

o valor de R$ 436,88, o qual já se encontra em conta judicial a

disposição deste juízo.

Cumpra-se.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0000300-91.2015.5.21.0012
AUTOR ALEXSANDRO DOS SANTOS

OLIVEIRA

ADVOGADO George Bezerra Filgueira Filho(OAB:
9640/RN)

RÉU CIEMARSAL COMERCIO INDUSTRIA
E EXPORTACAO DE SAL LTDA - ME

RÉU CIABRASAL COM E IND DE
ALIMENTOS BRASILEIRA LTDA -
EPP

RÉU POSTO LIDER LTDA

RÉU TECIDOS LIDER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

ADVOGADO Igor Oliveira Campos(OAB: 6759/RN)

ADVOGADO IRENO ROMERO DE MEDEIROS
CRISPINIANO(OAB: 6975/RN)

RÉU EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 90f3740

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id ec77f18 petição em que

o autor requer providências para prosseguimento dessa execução,

alegando que foram encontrados bens em processos de execução

que tramitam nesse juízo em face do grupo líder.

De fato, é de conhecimento desde Juízo que a executada encontra-

se submetida a Regime Especial de Execução Forçada (REEF)

perante a Coordenadoria de Inteligência do Tribunal Regional do

Trabalho da 21ª Região.

Assim, nos termos do disposto no Art. 154 e seguintes da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, atribuo força de ofício ao presente despachopara

solicitar ao responsável pela Coordenadoria de Inteligência do

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (antiga CAEX), a

habil i tação nos autos do processo piloto nº 0210524-

14.2014.5.21.0021 (GRUPO LÍDER), dos créditos de titularidade de

ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 068.568.304-

40,apurados nos autos da presente execução de nº 0000300-

91.2015.5.21.0012, que tramita em desfavor de CIEMARSAL

COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE SAL LTDA - ME -

CNPJ: 40.802.126/0001-02; POSTO LIDER LTDA, CNPJ:

40.778.979/0001-48; TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA, CNPJ: 01.480.360/0001-09; EDVALDO FAGUNDES DE

ALBUQUERQUE - CPF: 315.676.304-72.

A planilha de cálculos atualizada deve seguir em anexo.

Solicito, ainda, à Coordenadoria de Inteligência, que informe a

este Juízo sobre o efetivo atendimento à habilitação solicitada.

Providencie-se a remessa do presente expediente por meio de

malote digital, tendo em vista as determinações previstas na Ordem

de Serviço Interna nº 003/2019, expedida pelo Juiz do Trabalho da

DINT/CAEX.

Intimem-se.

Após a resposta da Coordenadoria de Inteligência, arquivem-se

provisoriamente os presentes autos até a satisfação do crédito.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATSum-0000358-21.2020.5.21.0012
AUTOR FRANCISCO CARLOS MAGNO SILVA

ADVOGADO PAULO CEZAR DE MOURA(OAB:
14148/RN)

RÉU FRANCISCO FERREIRA SOUTO
FILHO

RÉU CIASAL - COMERCIO E INDUSTRIA
SALINEIRA LTDA

RÉU FRANCISCO FERREIRA SOUTO
FILHO

RÉU MAMSAL MOSSORO SALINEIRA
EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CARLOS MAGNO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a62b6f8

proferido nos autos.

Vistos, etc.

1.O presente feito aguarda audiência, sendo que encontra-se

vedada a realização de audiências presenciais, nos termos das

Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça; Ato

Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 5, de 17 de abril de 2020; e ATO TRT

GP Nº 40/2020.

2.Assim, visando imprimir maior celeridade ao feito, nesse

período de regime extraordinário de trabalho, determino a

citação da parte acionada, para que apresente defesa escrita,

diretamente no sistema PJe-JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com

as provas documentais que entender necessárias e indicando,

eventualmente, outras provas que pretende produzir, nos termos do

art.335 do CPC, e na forma como autorizado pelo art.6º do ATO Nº

11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato.

3.Verifique a Secretaria se o réu possuí procurador já cadastrado no

PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo sistema ou pelo DeJT.

Caso contrário, providencie a Secretaria a notificação/inicial por via

postal ou por outro meio processualmente idôneo.

4.Fica ressalvada, portanto, a possibilidade de as partes

requererem, a qualquer tempo, audiência de conciliação (art.190,

CPC), como indicado no mesmo art.6º do ATO Nº 11, de 23 de abril

de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, sem

prejuízo da apresentação de requerimento comum para

homologação de conciliação, observadas as disposições legais,

diretamente no PJe.

5.Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir (art.6º,

§ 1º, do ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho), no prazo de 10 (dez) dias.

6.Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

7.Publique-se e cumpra-se.

Mossoró-RN,08/09/2020

MAGNO KLEIBER MAIA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000349-59.2020.5.21.0012
AUTOR ALISSON ROMARIO DOS SANTOS

DANTAS

ADVOGADO DIEGO BRASIL SERAFIM(OAB:
15313/RN)

RÉU F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SAL S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALISSON ROMARIO DOS SANTOS DANTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c964538

proferido nos autos.

Vistos, etc.

Notifique-se o reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias,

apresentar e-mail e/ou whatsapp válidos do reclamado, para fins de

notificação pela Secretaria.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Mossoró-RN,09/09/2020

MAGNO KLEIBER MAIA

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001676-78.2016.5.21.0012
AUTOR EDILSON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO MARIA ELIZABETE DE
OLIVEIRA(OAB: 10410/RN)

RÉU CONSERV CONSERVACAO
SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

RÉU MUNICIPIO DE TIBAU

ADVOGADO JOAQUIM EMANUEL FERNANDES
TEIXEIRA(OAB: 11671/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDILSON PEREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e028e8f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id c10a086 petição em

que a instituição financeira informa que procedeu com reiteradas

tentativas de cumprimento do mandado de bloqueio na conta

referente ao Fundo de Participação do Município de titularidade do

MUNICÍPIO DE TIBAU, e até o presente momento, não foi possível

efetuar o bloqueio devido a falta de saldo disponível.

Assim, determino a realização de BACENJUD em face do

Município de Tibau no valor atualizado da execução.

Cumpra-se.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0000907-36.2017.5.21.0012
AUTOR WRANIA PAULA FERNANDES

ADVOGADO RAPHAEL BERNARDES DA
SILVA(OAB: 84109/RS)

ADVOGADO FELIPE MEINEM GARBIN(OAB:
86951/RS)

ADVOGADO ISAAC BERTOLINI AULER(OAB:
87670/RS)

ADVOGADO ANTONIO MILLER MADEIRA(OAB:
90923/RS)

RÉU BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO ANDRE LUIS ANDRADE DE
OLIVEIRA(OAB: 29223/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO BRADESCO S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3248d4b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando as medidas de distanciamento social impostas pela

pandemia de COVID-19 e as consequentes restrições no

atendimento das instituições bancárias, intime-se o reclamante para

informar, no prazo de 5 (cinco) dias, conta bancária de sua

titularidade, a fim de viabilizar a liberação do depósito recursal,

mediante transferência.

Caso tenha interesse na retenção e pagamento direto dos

honorários advocatícios contratuais, na forma autorizada pelo art.

22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá também, no mesmo ato,

apresentar o respectivo instrumento de contrato.

Prestadas as devidas informações, expeça-se o pertinente alvará

eletrônico.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0000300-91.2015.5.21.0012
AUTOR ALEXSANDRO DOS SANTOS

OLIVEIRA

ADVOGADO George Bezerra Filgueira Filho(OAB:
9640/RN)

RÉU CIEMARSAL COMERCIO INDUSTRIA
E EXPORTACAO DE SAL LTDA - ME

RÉU CIABRASAL COM E IND DE
ALIMENTOS BRASILEIRA LTDA -
EPP

RÉU POSTO LIDER LTDA

RÉU TECIDOS LIDER INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

ADVOGADO Igor Oliveira Campos(OAB: 6759/RN)
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ADVOGADO IRENO ROMERO DE MEDEIROS
CRISPINIANO(OAB: 6975/RN)

RÉU EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

Intimado(s)/Citado(s):

  - TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 90f3740

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id ec77f18 petição em que

o autor requer providências para prosseguimento dessa execução,

alegando que foram encontrados bens em processos de execução

que tramitam nesse juízo em face do grupo líder.

De fato, é de conhecimento desde Juízo que a executada encontra-

se submetida a Regime Especial de Execução Forçada (REEF)

perante a Coordenadoria de Inteligência do Tribunal Regional do

Trabalho da 21ª Região.

Assim, nos termos do disposto no Art. 154 e seguintes da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, atribuo força de ofício ao presente despachopara

solicitar ao responsável pela Coordenadoria de Inteligência do

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (antiga CAEX), a

habil i tação nos autos do processo piloto nº 0210524-

14.2014.5.21.0021 (GRUPO LÍDER), dos créditos de titularidade de

ALEXSANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 068.568.304-

40,apurados nos autos da presente execução de nº 0000300-

91.2015.5.21.0012, que tramita em desfavor de CIEMARSAL

COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE SAL LTDA - ME -

CNPJ: 40.802.126/0001-02; POSTO LIDER LTDA, CNPJ:

40.778.979/0001-48; TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA, CNPJ: 01.480.360/0001-09; EDVALDO FAGUNDES DE

ALBUQUERQUE - CPF: 315.676.304-72.

A planilha de cálculos atualizada deve seguir em anexo.

Solicito, ainda, à Coordenadoria de Inteligência, que informe a

este Juízo sobre o efetivo atendimento à habilitação solicitada.

Providencie-se a remessa do presente expediente por meio de

malote digital, tendo em vista as determinações previstas na Ordem

de Serviço Interna nº 003/2019, expedida pelo Juiz do Trabalho da

DINT/CAEX.

Intimem-se.

Após a resposta da Coordenadoria de Inteligência, arquivem-se

provisoriamente os presentes autos até a satisfação do crédito.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ConPag-0000280-61.2019.5.21.0012
CONSIGNANTE NATURAL GAS DISTRIBUIDORA

EIRELI

ADVOGADO BEMVENUTO JOSE VELOSO
SOARES JUNIOR(OAB: 15393/RN)

ADVOGADO jailton magalhaes da costa(OAB: 8848-
D/RN)

CONSIGNATÁRIO BRUNO ALEXANDRE VIEIRA DE
PAIVA

ADVOGADO EMMANOEL ANTAS FILHO(OAB:
4217/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRUNO ALEXANDRE VIEIRA DE PAIVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 99d0159

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que, em razão da conexão

reconhecida entre a Ação de Consignação em Pagamento em

ep ig ra fe  e  a  Rec lamação  T raba lh i s t a  n º  0000241 -

64.2019.5.21.0012, foi proferida uma única sentença para

julgamento de ambas as ações.

Da mesma forma, em consulta ao processo nº 0000241-

64.2019.5.21.0012, verifica-se que ainda encontra-se pendente de

julgamento, recurso interposto pela reclamada, podendo-se concluir,

por conseguinte, que a decisão objeto de liquidação ainda não

transitou em julgado.

Deste modo, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o

despacho de ID 6ee7e1c e todos os atos posteriores.

Aguarde-se o transito em julgado nos autos do processo nº 0000241

-64.2019.5.21.0012.

Intimem-se.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0001005-26.2014.5.21.0012
AUTOR FRANCISCO MANOEL DE SOUZA

ADVOGADO TAYANA SANTOS JERONIMO(OAB:
10148/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO MANOEL DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cc7e7ef

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que o presente processo retornou a

esta Vara após o trânsito em julgado da decisão que negou

provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo reclamante.

De igual modo, observa-se que a sentença prolatada por este Juízo

pronunciou a prescrição total da pretensão e julgou extinto o

processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, IV, do

CPC.

Assim, arquivem-se em definitivo os presentes autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATOrd-0000951-55.2017.5.21.0012
AUTOR LEANDRO KAIO RODRIGUES

GOMES

ADVOGADO MAYKOL ROBSON DE MORAIS(OAB:
14986/RN)

RÉU ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA

ADVOGADO JOSÉ TARCÍSIO JERÔNIMO(OAB:
1803-D/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LEANDRO KAIO RODRIGUES GOMES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3a79de5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o

recebimento do Alvará de id. 6d3b55b ou, no mesmo prazo,

comprovar a impossibilidade de faze-lo.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATSum-0000983-94.2016.5.21.0012
AUTOR JOSE SEVERO NETO

ADVOGADO ELIZEMAR FERNANDA MOREIRA
SILVA(OAB: 8513/RN)

ADVOGADO GLÊNIO LOPES TORQUATO
FERNANDES DO REGO(OAB:
9077/RN)

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE SEVERO NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 80de68f

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Conforme despacho de ID 6e242d6, infere-se que o acordo

celebrado nos presentes autos foi devidamente cumprido.

Assim, extingo a presente execução, nos termos do art. 924, II do

Código de Processo Civil.

Pagamentos e recolhimentos efetuados já registrados, providenciem

-se o levantamento das penhoras e restrições porventura existentes

e arquivem-se definitivamente os presentes autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Juiz do Trabalho

LMDN

Processo Nº ATOrd-0000110-94.2016.5.21.0012
AUTOR GUTIANNA MICHELLE DE OLIVEIRA

DIAS

ADVOGADO CELSO DE OLIVEIRA GURGEL(OAB:
8906/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO RICARDO ANTONIO FERREIRA
MAIA(OAB: 8781/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU SIGMA TECNOLOGIA ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA - EPP

ADVOGADO Josimar Nogueira de Lima Júnior(OAB:
6935/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

  - SIGMA TECNOLOGIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
- EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID dd7d607

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que todos os valores devidos ao

exequente e ao patrono foram quitados (id. f4404f9 e id. 5472ca0).

Custas processuais do conhecimento pagas quando da interposição

do recurso (id. ad74db8). Contribuição Social paga, conforme Alvará

de id. 2960da3. Existem depósitos judiciais a serem devolvidos a

reclamada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

Assim, conferindo à presente sentença força de Alvará Judicial,

determino à Caixa Econômica Federal que, utilizando os valores

existentes na conta judicial nº 2943/042/01541748-2, efetue a

liberação de TODO O SALDO, mais juros e correção monetária que

houver, em favor da reclamada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –

PETROBRAS, CNPJ 33.000.167/0001-01,através de depósito em

conta nº 901048-3, Agencia 1624, Operação 003, no Banco Caixa

Econômica Federal.

Deverá, ainda, a sobredita instituição bancária comprovar o

recolhimento e a transferência, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, como todos os créditos foram adimplidos, extingo a

presente execução, nos termos do art. 924, II do Código de

Processo Civil.

Intimem-se os interessados com a publicação da presente

sentença.

Registrem-se os pagamentos e recolhimentos efetuados,

providenciem-se o levantamento das penhoras e restrições

porventura existentes e arquivem-se definitivamente os presentes

autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATSum-0000053-37.2020.5.21.0012
AUTOR ARTUR PIERRE HONFI

ADVOGADO ANTENOR GONCALVES
CALIXTO(OAB: 17170/RN)

ADVOGADO ADOLPHO LUCAS MEDEIROS
EVANGELISTA(OAB: 14642/RN)

RÉU ENGEPETROL LTDA

ADVOGADO TELLES SANTOS JERONIMO(OAB:
6617/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ENGEPETROL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d95d9d5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o pleito formulado pelo(s) embargante(s) poderá

ensejar modificação da decisão atacada, bem como observando o

teor do art. 897-a, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho,

determino a notificação do(s) embargados(s) para, querendo,

apresentar(em) manifestação aos embargos de declaração

interpostos, no prazo legal.

Cumpra-se.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

LMDN

Processo Nº ATOrd-0000110-94.2016.5.21.0012
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AUTOR GUTIANNA MICHELLE DE OLIVEIRA
DIAS

ADVOGADO CELSO DE OLIVEIRA GURGEL(OAB:
8906/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO RICARDO ANTONIO FERREIRA
MAIA(OAB: 8781/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU SIGMA TECNOLOGIA ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA - EPP

ADVOGADO Josimar Nogueira de Lima Júnior(OAB:
6935/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUTIANNA MICHELLE DE OLIVEIRA DIAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID dd7d607

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que todos os valores devidos ao

exequente e ao patrono foram quitados (id. f4404f9 e id. 5472ca0).

Custas processuais do conhecimento pagas quando da interposição

do recurso (id. ad74db8). Contribuição Social paga, conforme Alvará

de id. 2960da3. Existem depósitos judiciais a serem devolvidos a

reclamada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

Assim, conferindo à presente sentença força de Alvará Judicial,

determino à Caixa Econômica Federal que, utilizando os valores

existentes na conta judicial nº 2943/042/01541748-2, efetue a

liberação de TODO O SALDO, mais juros e correção monetária que

houver, em favor da reclamada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –

PETROBRAS, CNPJ 33.000.167/0001-01,através de depósito em

conta nº 901048-3, Agencia 1624, Operação 003, no Banco Caixa

Econômica Federal.

Deverá, ainda, a sobredita instituição bancária comprovar o

recolhimento e a transferência, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, como todos os créditos foram adimplidos, extingo a

presente execução, nos termos do art. 924, II do Código de

Processo Civil.

Intimem-se os interessados com a publicação da presente

sentença.

Registrem-se os pagamentos e recolhimentos efetuados,

providenciem-se o levantamento das penhoras e restrições

porventura existentes e arquivem-se definitivamente os presentes

autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000907-36.2017.5.21.0012
AUTOR WRANIA PAULA FERNANDES

ADVOGADO RAPHAEL BERNARDES DA
SILVA(OAB: 84109/RS)

ADVOGADO FELIPE MEINEM GARBIN(OAB:
86951/RS)

ADVOGADO ISAAC BERTOLINI AULER(OAB:
87670/RS)

ADVOGADO ANTONIO MILLER MADEIRA(OAB:
90923/RS)

RÉU BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO WILSON SALES BELCHIOR(OAB: 768
-A/RN)

ADVOGADO ANDRE LUIS ANDRADE DE
OLIVEIRA(OAB: 29223/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WRANIA PAULA FERNANDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3248d4b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando as medidas de distanciamento social impostas pela

pandemia de COVID-19 e as consequentes restrições no

atendimento das instituições bancárias, intime-se o reclamante para

informar, no prazo de 5 (cinco) dias, conta bancária de sua

titularidade, a fim de viabilizar a liberação do depósito recursal,

mediante transferência.

Caso tenha interesse na retenção e pagamento direto dos

honorários advocatícios contratuais, na forma autorizada pelo art.

22, § 4º da Lei nº 8.906/1994, deverá também, no mesmo ato,

apresentar o respectivo instrumento de contrato.

Prestadas as devidas informações, expeça-se o pertinente alvará

eletrônico.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC
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Processo Nº ATOrd-0000951-55.2017.5.21.0012
AUTOR LEANDRO KAIO RODRIGUES

GOMES

ADVOGADO MAYKOL ROBSON DE MORAIS(OAB:
14986/RN)

RÉU ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA

ADVOGADO JOSÉ TARCÍSIO JERÔNIMO(OAB:
1803-D/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3a79de5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o

recebimento do Alvará de id. 6d3b55b ou, no mesmo prazo,

comprovar a impossibilidade de faze-lo.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000077-36.2018.5.21.0012
AUTOR MANOEL TINTIM DA SILVA NETO

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU NC AVICULTURA LTDA - EPP

ADVOGADO DANIEL MENDES PAULA
BRASIL(OAB: 9820/RN)

PERITO NERIVALDO ALBUQUERQUE
BATALHA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL TINTIM DA SILVA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fa6b7f9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Indefiro o pleito de reconsideração apresentado pelo reclamante,

uma vez que, conforme já destacado no despacho de ID f6e6fb5, o

reclamante obteve créditos capazes de suportar a referida despesa,

devendo, nos termos do disposto no art. 790-B, § 4º da CLT,

responder pelo pagamento da prova pericial realizada, ainda que

seja beneficiário da justiça gratuita.

Dê-se prosseguimento ao feito, nos termos determinados no

despacho de #id:0a7b3b0.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ConPag-0000280-61.2019.5.21.0012
CONSIGNANTE NATURAL GAS DISTRIBUIDORA

EIRELI

ADVOGADO BEMVENUTO JOSE VELOSO
SOARES JUNIOR(OAB: 15393/RN)

ADVOGADO jailton magalhaes da costa(OAB: 8848-
D/RN)

CONSIGNATÁRIO BRUNO ALEXANDRE VIEIRA DE
PAIVA

ADVOGADO EMMANOEL ANTAS FILHO(OAB:
4217/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NATURAL GAS DISTRIBUIDORA EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 99d0159

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que, em razão da conexão

reconhecida entre a Ação de Consignação em Pagamento em

ep ig ra fe  e  a  Rec lamação  T raba lh i s t a  n º  0000241 -

64.2019.5.21.0012, foi proferida uma única sentença para

julgamento de ambas as ações.

Da mesma forma, em consulta ao processo nº 0000241-

64.2019.5.21.0012, verifica-se que ainda encontra-se pendente de

julgamento, recurso interposto pela reclamada, podendo-se concluir,

por conseguinte, que a decisão objeto de liquidação ainda não

transitou em julgado.

Deste modo, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o

despacho de ID 6ee7e1c e todos os atos posteriores.
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Aguarde-se o transito em julgado nos autos do processo nº 0000241

-64.2019.5.21.0012.

Intimem-se.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0001676-78.2016.5.21.0012
AUTOR EDILSON PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO MARIA ELIZABETE DE
OLIVEIRA(OAB: 10410/RN)

RÉU CONSERV CONSERVACAO
SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

RÉU MUNICIPIO DE TIBAU

ADVOGADO JOAQUIM EMANUEL FERNANDES
TEIXEIRA(OAB: 11671/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSERV CONSERVACAO SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

  - MUNICIPIO DE TIBAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e028e8f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id c10a086 petição em

que a instituição financeira informa que procedeu com reiteradas

tentativas de cumprimento do mandado de bloqueio na conta

referente ao Fundo de Participação do Município de titularidade do

MUNICÍPIO DE TIBAU, e até o presente momento, não foi possível

efetuar o bloqueio devido a falta de saldo disponível.

Assim, determino a realização de BACENJUD em face do

Município de Tibau no valor atualizado da execução.

Cumpra-se.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0000825-39.2016.5.21.0012
AUTOR HERMANO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO FRANCISCO GERVASIO LEMOS DE
SOUSA(OAB: 4778/RN)

RÉU ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL
LTDA

ADVOGADO GUSTAVO OLIVEIRA GALVAO(OAB:
21121/BA)

ADVOGADO VALTON DORIA PESSOA(OAB:
11893/BA)

ADVOGADO MIRELA CARVALHO ARAGAO(OAB:
31129/BA)

ADVOGADO THOMAZ LUIZ SANT ANA(OAB:
235250/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HERMANO SILVA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a1b910c

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando a livre manifestação de vontade das partes, bem

como que os direitos transacionados são disponíveis, homologo o

acordo de ID b683ea3, para que surta os seus efeitos jurídicos e

legais.

Como todos os pagamentos já foram efetuados, torno sem efeito a

ordem de liberação contida na decisão de ID 8cd901c e determino a

imediata devolução de todo o saldo dos depósitos recursais à

reclamada, observando-se os dados bancários informados junto ao

ID 1aaa304.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0000825-39.2016.5.21.0012
AUTOR HERMANO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO FRANCISCO GERVASIO LEMOS DE
SOUSA(OAB: 4778/RN)

RÉU ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL
LTDA

ADVOGADO GUSTAVO OLIVEIRA GALVAO(OAB:
21121/BA)

ADVOGADO VALTON DORIA PESSOA(OAB:
11893/BA)

ADVOGADO MIRELA CARVALHO ARAGAO(OAB:
31129/BA)
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ADVOGADO THOMAZ LUIZ SANT ANA(OAB:
235250/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a1b910c

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando a livre manifestação de vontade das partes, bem

como que os direitos transacionados são disponíveis, homologo o

acordo de ID b683ea3, para que surta os seus efeitos jurídicos e

legais.

Como todos os pagamentos já foram efetuados, torno sem efeito a

ordem de liberação contida na decisão de ID 8cd901c e determino a

imediata devolução de todo o saldo dos depósitos recursais à

reclamada, observando-se os dados bancários informados junto ao

ID 1aaa304.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0084200-84.2006.5.21.0012
AUTOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO Antonio Pedro da Costa(OAB:
1785/RN)

RÉU ENGEQUIP ENGENHARIA DE
EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO MARCUS AURELIO DE ALMEIDA
BARROS(OAB: 97-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 952548e

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Analisando os autos, observa-se que o crédito do reclamante e as

verbas previdenciárias já foram quitadas.

Da mesma forma, verifica-se existir quantia suficiente à satisfação

da presente execução.

Assim, expeça-se Alvará Eletrônico para fins de liberação da

quantia de R$ 5.019,83 em favor de ANTONIO PEDRO DA

COSTA, CPF: 155.195.464-87, por meio de transferência bancária,

conforme dados fornecidos na petição de Id. ab68ffc, a título de

Honorários advocatícios.

Deverá, ainda, a sobredita instituição bancária comprovar tal

pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, como todos os créditos foram adimplidos, extingo a

presente execução, nos termos do art. 924, II do Código de

Processo Civil.

Registrem-se os pagamentos e recolhimentos efetuados,

providenciem-se o levantamento das penhoras e restrições

porventura existentes e arquivem-se definitivamente os presentes

autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATOrd-0000941-42.2016.5.21.0013
AUTOR RAIMUNDO JOAQUIM DE LIMA

NETO

ADVOGADO ROBSON RAPHAEL MARTINS
PINTO(OAB: 13892/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU CONEL CONSTRUCOES E
ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAIMUNDO JOAQUIM DE LIMA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2406c31

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, responder

aos embargos à execução apresentados nos autos (id. 0a6081c),

contados da publicação do presente despacho.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para

deliberação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0084200-84.2006.5.21.0012
AUTOR LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO Antonio Pedro da Costa(OAB:
1785/RN)

RÉU ENGEQUIP ENGENHARIA DE
EQUIPAMENTOS LTDA - ME

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO MARCUS AURELIO DE ALMEIDA
BARROS(OAB: 97-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 952548e

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Analisando os autos, observa-se que o crédito do reclamante e as

verbas previdenciárias já foram quitadas.

Da mesma forma, verifica-se existir quantia suficiente à satisfação

da presente execução.

Assim, expeça-se Alvará Eletrônico para fins de liberação da

quantia de R$ 5.019,83 em favor de ANTONIO PEDRO DA

COSTA, CPF: 155.195.464-87, por meio de transferência bancária,

conforme dados fornecidos na petição de Id. ab68ffc, a título de

Honorários advocatícios.

Deverá, ainda, a sobredita instituição bancária comprovar tal

pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, como todos os créditos foram adimplidos, extingo a

presente execução, nos termos do art. 924, II do Código de

Processo Civil.

Registrem-se os pagamentos e recolhimentos efetuados,

providenciem-se o levantamento das penhoras e restrições

porventura existentes e arquivem-se definitivamente os presentes

autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATOrd-0048800-04.2009.5.21.0012
AUTOR GENIVAL FRANCISCO FIRMINO

ADVOGADO HELEN VIEIRA DE QUEIROZ
TOMAZ(OAB: 6008/RN)

ADVOGADO FRANCISCO SOARES DE
QUEIROZ(OAB: 2318/RN)

RÉU AMAFI COMERCIAL E
CONSTRUTORA LTDA.

ADVOGADO MARIA ARIADNA DA ROCHA
RIBEIRO DANTAS(OAB: 3677/RN)

ADVOGADO FERNANDA MACEDO
CHIAVEGATI(OAB: 310015/SP)

RÉU MOLDES CONSTRUCOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - AMAFI COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8053348

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para manifestar-se acerca do peticionado de

id. 91ffa57 quanto à aceitação e/ou suficiência dos bens indicados a

penhora pela executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para

deliberação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM
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Processo Nº ATOrd-0048800-04.2009.5.21.0012
AUTOR GENIVAL FRANCISCO FIRMINO

ADVOGADO HELEN VIEIRA DE QUEIROZ
TOMAZ(OAB: 6008/RN)

ADVOGADO FRANCISCO SOARES DE
QUEIROZ(OAB: 2318/RN)

RÉU AMAFI COMERCIAL E
CONSTRUTORA LTDA.

ADVOGADO MARIA ARIADNA DA ROCHA
RIBEIRO DANTAS(OAB: 3677/RN)

ADVOGADO FERNANDA MACEDO
CHIAVEGATI(OAB: 310015/SP)

RÉU MOLDES CONSTRUCOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - GENIVAL FRANCISCO FIRMINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8053348

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se o exequente para manifestar-se acerca do peticionado de

id. 91ffa57 quanto à aceitação e/ou suficiência dos bens indicados a

penhora pela executada, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para

deliberação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATSum-0000651-59.2018.5.21.0012
AUTOR ANTONIO DAVID DA SILVA

ADVOGADO ANDREWS KENNEDY SALVADOR
ALENCAR(OAB: 11407/RN)

RÉU A J DE OLIVEIRA MEDEIROS - ME

ADVOGADO ADEILSON FERREIRA DE
ANDRADE(OAB: 4741/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO DAVID DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 085c74c

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando a livre manifestação de vontade das partes, bem

como que os direitos transacionados são disponíveis, homologo o

acordo de ID a7a5ced, para que surta os seus efeitos jurídicos e

legais.

Não havendo mais pendências, arquivem-se em definitivo os

presentes autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATSum-0000651-59.2018.5.21.0012
AUTOR ANTONIO DAVID DA SILVA

ADVOGADO ANDREWS KENNEDY SALVADOR
ALENCAR(OAB: 11407/RN)

RÉU A J DE OLIVEIRA MEDEIROS - ME

ADVOGADO ADEILSON FERREIRA DE
ANDRADE(OAB: 4741/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A J DE OLIVEIRA MEDEIROS - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 085c74c

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando a livre manifestação de vontade das partes, bem

como que os direitos transacionados são disponíveis, homologo o

acordo de ID a7a5ced, para que surta os seus efeitos jurídicos e

legais.

Não havendo mais pendências, arquivem-se em definitivo os

presentes autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Processo Nº ATOrd-0119700-41.2011.5.21.0012
AUTOR EURISMAR DE CARVALHO MIGUEL

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

RÉU TRANA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO PAULO HENRIQUE SANTANA(OAB:
23116/CE)

RÉU GADELHA'S EMPREENDIMENTOS
S.A.

ADVOGADO DANIELLE MAYANE ALVES
TAVARES DE MORAIS(OAB:
10467/RN)

RÉU TROPICAL NORDESTE FRUIT
AGROINDUSTRIA

ADVOGADO MARCOS VINICIUS VIANNA(OAB:
825-A/RN)

RÉU NOLEM COMERCIAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA S.A

Intimado(s)/Citado(s):

  - EURISMAR DE CARVALHO MIGUEL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0cedb65

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Aguarde-se a resposta do ofício de id. 5e1b390.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000049-34.2019.5.21.0012
AUTOR FRANCISCO THIAGO DA SILVA

ADVOGADO TAIGUARA SILVA FONTES(OAB:
9803-B/RN)

RÉU FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC
ATLETICAS BCO DO BRASIL

ADVOGADO ANDREA RAMOS DENSER(OAB:
9754/DF)

RÉU BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO RICARDO MATOS E FERREIRA(OAB:
18291/PE)

ADVOGADO clenildo xavier de souza(OAB:
6354/RN)

ADVOGADO RAFAEL SGANZERLA DURAND(OAB:
211648/SP)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

RÉU ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO
BRASIL

ADVOGADO ALEXANDRE MAGNO BASTOS
FREIRE(OAB: 12748/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL

  - BANCO DO BRASIL SA

  - FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO
BRASIL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2591d7d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o exequente já havia manifestado o seu

interesse na constrição do bem imóvel ofertado à penhora pela

executada, aceito a sua nomeação e, por conseguinte, determino a

expedição do respectivo mandado de penhora.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATSum-0000672-92.2019.5.21.0014
AUTOR ENILSON MARQUES DO REGO

ADVOGADO JEAN CARLOS VARELA
AQUINO(OAB: 4676/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ENILSON MARQUES DO REGO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0d74b06

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, infere-se que as partes foram devidamente

cientificadas acerca da sentença de ID n° 23331a7.

Das partes, apenas ENILSON MARQUES DO REGO, por sua vez,

interpôs Recurso Ordinário no dia 13/05/2020, acostado sob ID n°

0310805, dispensado de pagamento das custas e depósito recursal.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Consta também que a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO

RIO GRANDE DO NORTE já apresentou contrarrazões ao Recurso

Ordinário, conforme petição de ID nº 12f157e.

Assim:

1. Recebo o Recurso Ordinário apresentado pela parte reclamante,

tendo em vista a sua tempestividade, dispensado de preparo.

2. Remetam-se os autos para apreciação do Eg. TRT-21ª Região.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

LMDN

Processo Nº ATOrd-0047600-93.2008.5.21.0012
AUTOR MARIA EDNA DE SOUZA FREIRE

ADVOGADO LINDOCASTRO NOGUEIRA DE
MORAIS(OAB: 3904/RN)

RÉU MUNICIPIO DE APODI

ADVOGADO Evandro de Freitas Praxedes(OAB:
4772/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE APODI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f8c3b8c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que a Divisão de Precatórios e

Requisitórios do E. TRT21 informou a expedição dos precatórios

para satisfação do crédito do reclamante e contribuição social

executadas, bem como a sua devida inclusão no orçamento 2021

do respectivo ente público.

Por outro lado, observa-se que o Sr. Oficial de Justiça comprovou o

bloqueio da quantia requisitada, para fins de satisfação dos

honorários sindicais (ID fcd46fb).

Assim, providencie-se a liberação dos valores bloqueados em favor

do respectivo credor.

Considerando as medidas de distanciamento social impostas pela

pandemia de COVID-19 e as consequentes restrições no

atendimento das instituições bancárias, intime-se o advogado da

reclamante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, conta bancária

de sua titularidade, a fim de viabilizar o pagamento do seu crédito,

mediante transferência.

Prestadas as devidas informações, expeça-se o pertinente alvará

eletrônico.

Após, aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATSum-0000983-94.2016.5.21.0012
AUTOR JOSE SEVERO NETO

ADVOGADO ELIZEMAR FERNANDA MOREIRA
SILVA(OAB: 8513/RN)

ADVOGADO GLÊNIO LOPES TORQUATO
FERNANDES DO REGO(OAB:
9077/RN)

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 80de68f

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Conforme despacho de ID 6e242d6, infere-se que o acordo

celebrado nos presentes autos foi devidamente cumprido.

Assim, extingo a presente execução, nos termos do art. 924, II do

Código de Processo Civil.

Pagamentos e recolhimentos efetuados já registrados, providenciem

-se o levantamento das penhoras e restrições porventura existentes

e arquivem-se definitivamente os presentes autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

LMDN

Processo Nº ATOrd-0000005-83.2017.5.21.0012
AUTOR MARIA DOS IMPOSSIVEIS CESAR

MARTINS

ADVOGADO MARIA ELIZABETE DE
OLIVEIRA(OAB: 10410/RN)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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RÉU CONSERV CONSERVACAO
SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSERV CONSERVACAO SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID dd93455

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id 6923f8a petição em que

o exequente requer o redirecionamento da execução em face do

Município de Tibau. Porém, observa-se que a responsabilidade

subsidiária atribuída do ente público foi excluída em sede de

recurso de revista, conforme decisão de id fc13663. Assim, indefiro

o pedido de id 6923f8a.

Considerando que foram utilizadas todas as ferramentas postas à

disposição deste Juízo, em busca de patrimônio da executada, não

tendo, todavia, sido localizado qualquer bem passível de constrição,

bem como a nova prescrição contida no art. 878 da CLT, que impõe

às partes o dever de promover a execução, intime-se o exequente

para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar meios efetivos para o

prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento do feito.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATSum-0102800-85.2008.5.21.0012
AUTOR MANOEL SIMAO NETO

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

AUTOR JAILTON GOMES ALVES

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

AUTOR FRANCISCO CANINDE DA FONSECA

ADVOGADO Antonio Pedro da Costa(OAB:
1785/RN)

AUTOR MANOEL NELSON DO VALE

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

AUTOR ALEXSANDRO PEDRO DA SILVA

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

RÉU PREST MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO Igor Oliveira Campos(OAB: 6759/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXSANDRO PEDRO DA SILVA

  - FRANCISCO CANINDE DA FONSECA

  - JAILTON GOMES ALVES

  - MANOEL NELSON DO VALE

  - MANOEL SIMAO NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID db292e0

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de petição em que o terceiro, Sr. ALDIVAN FERNANDES

DA SILVA, requer a sua habilitação, bem como o prosseguimento

do feito para satisfação do crédito oriundo do processo nº 122200-

85.2008.5.21.0012, que, supostamente, estaria habilitado nestes

autos.

O pleito não merece deferimento.

Analisando os autos percebe-se que, apesar do que fora certificado

no processo nº 122200-85.2008.5.21.0012, conforme demonstrado

pelo requerente junto ao ID c616891, em momento algum o seu

crédito integrou a presente execução unificada.

Desta forma, tendo em vista a ausência de habilitação anterior, bem

como o atual estágio de tramitação do presente feito, que encontra-

se na iminência do arquivamento definitivo, indefiro o pleito de

#id:ab017dd, cabendo ao requerente, caso entenda pertinente,

buscar a satisfação do seu crédito nos autos do processo de

origem.

Dê-se ciência.

Por outro lado, verifica-se que a advogada do exequente MANOEL

SIMÃO NETO não apresentou o respectivo contrato de honorários,

no prazo assinalado.

Assim, cumpra-se a parte final do despacho de ID #id:72fe164.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0000941-42.2016.5.21.0013
AUTOR RAIMUNDO JOAQUIM DE LIMA

NETO

ADVOGADO ROBSON RAPHAEL MARTINS
PINTO(OAB: 13892/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU CONEL CONSTRUCOES E
ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONEL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2406c31

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, responder

aos embargos à execução apresentados nos autos (id. 0a6081c),

contados da publicação do presente despacho.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para

deliberação.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATSum-0001358-95.2016.5.21.0012
AUTOR ROBYSON ALAN DE CARVALHO

MARTINS

ADVOGADO DIEGO TOBIAS DE CASTRO
BEZERRA(OAB: 9131/RN)

RÉU PETROENERGY SERVICE LTDA

ADVOGADO José Gilberto Carvalho(OAB: 2509/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SERRA DO MEL

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBYSON ALAN DE CARVALHO MARTINS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 0cd2423

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que os valores devidos ao

exequente foram devidamente quitados, conforme decisão

homologatória de acordo (id. e7f8049).

Existe débito remanescente de responsabilidade do executado,

relativo as custas processuais e contribuição previdenciária (id.

b4c8e94). Entretanto, tais valores foram devidamente penhorados,

conforme documento de id 9c0a345, tendo transcorrido o prazo

para embargos sem manifestação da executada, nos termos do Art.

884, CLT. Dessa forma, convolo o referido bloqueio em penhora.

Assim, expeça-se Alvará Judicial Eletrônico para quitação do débito

remanescente, conforme planilha de id. b4c8e94, utilizando o saldo

existente na conta judicial nº 2600133979855 (id. b1fb95a),

utilizando o identificador 128.92930.64-4 (PIS do reclamante) (id.

c1048dc), em relação as contribuições sociais.

Por fim, como todos os créditos foram adimplidos, extingo a

presente execução, nos termos do art. 924, II do Código de

Processo Civil.

Intimem-se os interessados com a publicação da presente

sentença.

Registrem-se os pagamentos e recolhimentos efetuados,

providenciem-se o levantamento das penhoras e restrições

porventura existentes e arquivem-se definitivamente os presentes

autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000127-96.2017.5.21.0012
AUTOR MARIA DIONE DA SILVA

ADVOGADO ANTONIO QUEIROZ XAVIER
SEGUNDO MAIA(OAB: 7328/RN)

ADVOGADO ANE THAISE LUCIO MAIA(OAB:
12812/RN)

RÉU CONSERV CONSERVACAO
SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

RÉU MUNICIPIO DE TIBAU

ADVOGADO JOAQUIM EMANUEL FERNANDES
TEIXEIRA(OAB: 11671/RN)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSERV CONSERVACAO SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

  - MUNICIPIO DE TIBAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ea54647

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se o cumprimento do mandado de

bloqueio de Id. cd468c4, em quantia suficiente à satisfação da

presente execução.

Assim, expeça-se Alvará Eletrônico para fins de liberação do

saldo existente na conta judicial nº 3100119803477, a ser

distribuído conforme planilha de cálculos de Id. d4f2238, por meio

de transferência bancária, conforme dados fornecidos na petição de

Id. f8d01c5.

Deverá, ainda, a sobredita instituição bancária comprovar tais

recolhimentos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, como todos os créditos foram adimplidos, extingo a

presente execução, nos termos do art. 924, II do Código de

Processo Civil.

Registrem-se os pagamentos e recolhimentos efetuados,

providenciem-se o levantamento das penhoras e restrições

porventura existentes e arquivem-se definitivamente os presentes

autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATSum-0001358-95.2016.5.21.0012
AUTOR ROBYSON ALAN DE CARVALHO

MARTINS

ADVOGADO DIEGO TOBIAS DE CASTRO
BEZERRA(OAB: 9131/RN)

RÉU PETROENERGY SERVICE LTDA

ADVOGADO José Gilberto Carvalho(OAB: 2509/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SERRA DO MEL

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROENERGY SERVICE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 0cd2423

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se que os valores devidos ao

exequente foram devidamente quitados, conforme decisão

homologatória de acordo (id. e7f8049).

Existe débito remanescente de responsabilidade do executado,

relativo as custas processuais e contribuição previdenciária (id.

b4c8e94). Entretanto, tais valores foram devidamente penhorados,

conforme documento de id 9c0a345, tendo transcorrido o prazo

para embargos sem manifestação da executada, nos termos do Art.

884, CLT. Dessa forma, convolo o referido bloqueio em penhora.

Assim, expeça-se Alvará Judicial Eletrônico para quitação do débito

remanescente, conforme planilha de id. b4c8e94, utilizando o saldo

existente na conta judicial nº 2600133979855 (id. b1fb95a),

utilizando o identificador 128.92930.64-4 (PIS do reclamante) (id.

c1048dc), em relação as contribuições sociais.

Por fim, como todos os créditos foram adimplidos, extingo a

presente execução, nos termos do art. 924, II do Código de

Processo Civil.

Intimem-se os interessados com a publicação da presente

sentença.

Registrem-se os pagamentos e recolhimentos efetuados,

providenciem-se o levantamento das penhoras e restrições

porventura existentes e arquivem-se definitivamente os presentes

autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000127-96.2017.5.21.0012
AUTOR MARIA DIONE DA SILVA

ADVOGADO ANTONIO QUEIROZ XAVIER
SEGUNDO MAIA(OAB: 7328/RN)

ADVOGADO ANE THAISE LUCIO MAIA(OAB:
12812/RN)

RÉU CONSERV CONSERVACAO
SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

RÉU MUNICIPIO DE TIBAU
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ADVOGADO JOAQUIM EMANUEL FERNANDES
TEIXEIRA(OAB: 11671/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DIONE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ea54647

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Analisando os autos, verifica-se o cumprimento do mandado de

bloqueio de Id. cd468c4, em quantia suficiente à satisfação da

presente execução.

Assim, expeça-se Alvará Eletrônico para fins de liberação do

saldo existente na conta judicial nº 3100119803477, a ser

distribuído conforme planilha de cálculos de Id. d4f2238, por meio

de transferência bancária, conforme dados fornecidos na petição de

Id. f8d01c5.

Deverá, ainda, a sobredita instituição bancária comprovar tais

recolhimentos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Por fim, como todos os créditos foram adimplidos, extingo a

presente execução, nos termos do art. 924, II do Código de

Processo Civil.

Registrem-se os pagamentos e recolhimentos efetuados,

providenciem-se o levantamento das penhoras e restrições

porventura existentes e arquivem-se definitivamente os presentes

autos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

MHSPS

Processo Nº ATOrd-0121000-43.2008.5.21.0012
AUTOR BYTHIMA OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO LINDOCASTRO NOGUEIRA DE
MORAIS(OAB: 3904/RN)

RÉU MUNICIPIO DE APODI

ADVOGADO Evandro de Freitas Praxedes(OAB:
4772/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BYTHIMA OLIVEIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 41de5e7

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que transcorreu o prazo concedido

na RPV de ID 97e7674, sem o pagamento do ente público

executado.

Assim, expeça-se Mandado de Bloqueio/Sequestro da quantia

correspondente.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0000978-43.2014.5.21.0012
AUTOR MARIA ENEIDE FERREIRA BENTO

ADVOGADO JEAN PIERRE DE OLIVEIRA(OAB:
7321/RN)

RÉU CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

ADVOGADO MIKELLA BRUNA BRITO
OLIVEIRA(OAB: 8420-D/RN)

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO
JÚNIOR(OAB: 4259/RN)

RÉU CAIO JUDAH DE OLIVEIRA SILVA -
ME

ADVOGADO ANNA PAULA TORRES
GUEDES(OAB: 10170/RN)

RÉU DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAEST DE TRANSPORTES

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA ENEIDE FERREIRA BENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ef3e799

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o peticionado junto ao #id:d55e59f, remeta-se, novamente, o

alvará de #id:d810814 à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, alertando

o seu representante legal, desta feita, que novo descumprimento
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injustificado da ordem ensejará a adoção das medidas legalmente

previstas para os casos de descumprimento de ordem judicial.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0001416-06.2013.5.21.0012
AUTOR FRANCISCO DANTAS ALVES

ADVOGADO MÁRIO JÁCOME DE LIMA(OAB:
2777/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU ETX SERVICOS DE PERFURACAO E
SONDAGEM DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO Vinicius Victor Lima de Carvalho(OAB:
3074/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ETX SERVICOS DE PERFURACAO E SONDAGEM DE
PETROLEO LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 9d810d0

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Recebo o Agravo de Petição de ID e4c36e3, interposto por

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, tendo em vista a sua

tempestividade e o fato de o juízo estar devidamente garantido.

Notifique-se a(s) agravada(s) para, querendo, apresentar(em)

contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo das contrarrazões, remetam-se os autos para

apreciação do Eg. TRT-21ª Região.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0136400-29.2010.5.21.0012
AUTOR JOSE RAIMUNDO JUNIOR

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

RÉU TRANA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO PAULO HENRIQUE SANTANA(OAB:
23116/CE)

RÉU GADELHA'S EMPREENDIMENTOS
S.A.

ADVOGADO DANIELLE MAYANE ALVES
TAVARES DE MORAIS(OAB:
10467/RN)

RÉU TROPICAL NORDESTE FRUIT
AGROINDUSTRIA

ADVOGADO MARCOS VINICIUS VIANNA(OAB:
825-A/RN)

RÉU NOLEM COMERCIAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA S.A

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE RAIMUNDO JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID afdd6da

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Aguarde-se a resposta do ofício de id. fbac40c.

Após, retornem os autos conclusos para novas deliberações.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

RMM

Processo Nº ATOrd-0000077-36.2018.5.21.0012
AUTOR MANOEL TINTIM DA SILVA NETO

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU NC AVICULTURA LTDA - EPP

ADVOGADO DANIEL MENDES PAULA
BRASIL(OAB: 9820/RN)

PERITO NERIVALDO ALBUQUERQUE
BATALHA

Intimado(s)/Citado(s):

  - NC AVICULTURA LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO
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Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fa6b7f9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Indefiro o pleito de reconsideração apresentado pelo reclamante,

uma vez que, conforme já destacado no despacho de ID f6e6fb5, o

reclamante obteve créditos capazes de suportar a referida despesa,

devendo, nos termos do disposto no art. 790-B, § 4º da CLT,

responder pelo pagamento da prova pericial realizada, ainda que

seja beneficiário da justiça gratuita.

Dê-se prosseguimento ao feito, nos termos determinados no

despacho de #id:0a7b3b0.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0047600-93.2008.5.21.0012
AUTOR MARIA EDNA DE SOUZA FREIRE

ADVOGADO LINDOCASTRO NOGUEIRA DE
MORAIS(OAB: 3904/RN)

RÉU MUNICIPIO DE APODI

ADVOGADO Evandro de Freitas Praxedes(OAB:
4772/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA EDNA DE SOUZA FREIRE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f8c3b8c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que a Divisão de Precatórios e

Requisitórios do E. TRT21 informou a expedição dos precatórios

para satisfação do crédito do reclamante e contribuição social

executadas, bem como a sua devida inclusão no orçamento 2021

do respectivo ente público.

Por outro lado, observa-se que o Sr. Oficial de Justiça comprovou o

bloqueio da quantia requisitada, para fins de satisfação dos

honorários sindicais (ID fcd46fb).

Assim, providencie-se a liberação dos valores bloqueados em favor

do respectivo credor.

Considerando as medidas de distanciamento social impostas pela

pandemia de COVID-19 e as consequentes restrições no

atendimento das instituições bancárias, intime-se o advogado da

reclamante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, conta bancária

de sua titularidade, a fim de viabilizar o pagamento do seu crédito,

mediante transferência.

Prestadas as devidas informações, expeça-se o pertinente alvará

eletrônico.

Após, aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0000978-43.2014.5.21.0012
AUTOR MARIA ENEIDE FERREIRA BENTO

ADVOGADO JEAN PIERRE DE OLIVEIRA(OAB:
7321/RN)

RÉU CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

ADVOGADO MIKELLA BRUNA BRITO
OLIVEIRA(OAB: 8420-D/RN)

ADVOGADO JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO
JÚNIOR(OAB: 4259/RN)

RÉU CAIO JUDAH DE OLIVEIRA SILVA -
ME

ADVOGADO ANNA PAULA TORRES
GUEDES(OAB: 10170/RN)

RÉU DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAEST DE TRANSPORTES

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAIO JUDAH DE OLIVEIRA SILVA - ME

  - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ef3e799

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante o peticionado junto ao #id:d55e59f, remeta-se, novamente, o

alvará de #id:d810814 à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, alertando

o seu representante legal, desta feita, que novo descumprimento

injustificado da ordem ensejará a adoção das medidas legalmente

previstas para os casos de descumprimento de ordem judicial.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho
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CRSC

Processo Nº ATOrd-0000005-83.2017.5.21.0012
AUTOR MARIA DOS IMPOSSIVEIS CESAR

MARTINS

ADVOGADO MARIA ELIZABETE DE
OLIVEIRA(OAB: 10410/RN)

RÉU CONSERV CONSERVACAO
SERVICOS E LIMPEZA PUBLICA
LTDA - ME

ADVOGADO ANTONIA LIVIA DO NASCIMENTO
SOARES(OAB: 2540/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DOS IMPOSSIVEIS CESAR MARTINS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID dd93455

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos, infere-se que há no id 6923f8a petição em que

o exequente requer o redirecionamento da execução em face do

Município de Tibau. Porém, observa-se que a responsabilidade

subsidiária atribuída do ente público foi excluída em sede de

recurso de revista, conforme decisão de id fc13663. Assim, indefiro

o pedido de id 6923f8a.

Considerando que foram utilizadas todas as ferramentas postas à

disposição deste Juízo, em busca de patrimônio da executada, não

tendo, todavia, sido localizado qualquer bem passível de constrição,

bem como a nova prescrição contida no art. 878 da CLT, que impõe

às partes o dever de promover a execução, intime-se o exequente

para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar meios efetivos para o

prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento do feito.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0121000-43.2008.5.21.0012
AUTOR BYTHIMA OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO LINDOCASTRO NOGUEIRA DE
MORAIS(OAB: 3904/RN)

RÉU MUNICIPIO DE APODI

ADVOGADO Evandro de Freitas Praxedes(OAB:
4772/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE APODI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 41de5e7

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Analisando os autos verifica-se que transcorreu o prazo concedido

na RPV de ID 97e7674, sem o pagamento do ente público

executado.

Assim, expeça-se Mandado de Bloqueio/Sequestro da quantia

correspondente.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATSum-0102800-85.2008.5.21.0012
AUTOR MANOEL SIMAO NETO

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

AUTOR JAILTON GOMES ALVES

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

AUTOR FRANCISCO CANINDE DA FONSECA

ADVOGADO Antonio Pedro da Costa(OAB:
1785/RN)

AUTOR MANOEL NELSON DO VALE

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

AUTOR ALEXSANDRO PEDRO DA SILVA

ADVOGADO MONICA DINIZ MACEDO(OAB:
7955/RN)

RÉU PREST MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO Igor Oliveira Campos(OAB: 6759/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

  - PREST MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS
LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID db292e0

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de petição em que o terceiro, Sr. ALDIVAN FERNANDES

DA SILVA, requer a sua habilitação, bem como o prosseguimento

do feito para satisfação do crédito oriundo do processo nº 122200-

85.2008.5.21.0012, que, supostamente, estaria habilitado nestes

autos.

O pleito não merece deferimento.

Analisando os autos percebe-se que, apesar do que fora certificado

no processo nº 122200-85.2008.5.21.0012, conforme demonstrado

pelo requerente junto ao ID c616891, em momento algum o seu

crédito integrou a presente execução unificada.

Desta forma, tendo em vista a ausência de habilitação anterior, bem

como o atual estágio de tramitação do presente feito, que encontra-

se na iminência do arquivamento definitivo, indefiro o pleito de

#id:ab017dd, cabendo ao requerente, caso entenda pertinente,

buscar a satisfação do seu crédito nos autos do processo de

origem.

Dê-se ciência.

Por outro lado, verifica-se que a advogada do exequente MANOEL

SIMÃO NETO não apresentou o respectivo contrato de honorários,

no prazo assinalado.

Assim, cumpra-se a parte final do despacho de ID #id:72fe164.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0000049-34.2019.5.21.0012
AUTOR FRANCISCO THIAGO DA SILVA

ADVOGADO TAIGUARA SILVA FONTES(OAB:
9803-B/RN)

RÉU FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC
ATLETICAS BCO DO BRASIL

ADVOGADO ANDREA RAMOS DENSER(OAB:
9754/DF)

RÉU BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO RICARDO MATOS E FERREIRA(OAB:
18291/PE)

ADVOGADO clenildo xavier de souza(OAB:
6354/RN)

ADVOGADO RAFAEL SGANZERLA DURAND(OAB:
211648/SP)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

RÉU ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO
BRASIL

ADVOGADO ALEXANDRE MAGNO BASTOS
FREIRE(OAB: 12748/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO THIAGO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2591d7d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que o exequente já havia manifestado o seu

interesse na constrição do bem imóvel ofertado à penhora pela

executada, aceito a sua nomeação e, por conseguinte, determino a

expedição do respectivo mandado de penhora.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz(íza) do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0001200-60.2004.5.21.0012
AUTOR ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

RÉU GERDAN COMERCIO E INDUSTRIA
DE MADEIRAS LTDA - ME

RÉU IVONE GERMANO FERNANDES
DANTAS

RÉU FRANCISCO DANTAS ROCHA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0e0472b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que foram utilizadas todas as ferramentas postas à
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disposição deste Juízo, em busca de patrimônio da executada, não

tendo, todavia, sido localizado qualquer bem passível de constrição,

bem como a nova prescrição contida no art. 878 da CLT, que impõe

às partes o dever de promover a execução, intime-se o exequente

para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar meios efetivos para o

prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento do feito.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0001416-06.2013.5.21.0012
AUTOR FRANCISCO DANTAS ALVES

ADVOGADO MÁRIO JÁCOME DE LIMA(OAB:
2777/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU ETX SERVICOS DE PERFURACAO E
SONDAGEM DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO Vinicius Victor Lima de Carvalho(OAB:
3074/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DANTAS ALVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 9d810d0

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Recebo o Agravo de Petição de ID e4c36e3, interposto por

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, tendo em vista a sua

tempestividade e o fato de o juízo estar devidamente garantido.

Notifique-se a(s) agravada(s) para, querendo, apresentar(em)

contrarrazões no prazo legal.

Decorrido o prazo das contrarrazões, remetam-se os autos para

apreciação do Eg. TRT-21ª Região.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

CRSC

Processo Nº ATOrd-0022700-75.2010.5.21.0012
AUTOR GEOVA FRANCISCO DE SOUZA

ADVOGADO VICENTE PEREIRA NETO(OAB:
3192/RN)

RÉU PETROSYNERGY LTDA

ADVOGADO Jonas Francisco da Silva
Segundo(OAB: 6484/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROSYNERGY LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 356fa8e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de id e9d3ed0.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

Processo Nº ATOrd-0022700-75.2010.5.21.0012
AUTOR GEOVA FRANCISCO DE SOUZA

ADVOGADO VICENTE PEREIRA NETO(OAB:
3192/RN)

RÉU PETROSYNERGY LTDA

ADVOGADO Jonas Francisco da Silva
Segundo(OAB: 6484/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GEOVA FRANCISCO DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 356fa8e

proferido nos autos.
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DESPACHO

Vistos, etc.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de id e9d3ed0.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

MAGNO KLEIBER MAIA

Juiz do Trabalho

DNL

3ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN

Edital

Processo Nº ATOrd-0000769-38.2018.5.21.0011
AUTOR WILLIS CARDOSO DE MORAIS

ADVOGADO MANOEL ANTONIO DA SILVA
NETO(OAB: 10479-N/RN)

RÉU CONEL CONSTRUCOES E
ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

ADVOGADO LETICIA DE ANDRADE
ALBUQUERQUE MARQUES(OAB:
13165/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

BANCO DO BRASIL SA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONEL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL PJe-JT

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

DESTINATÁRIO:CONEL CONSTRUCOES E ENGENHARIA

LTDA

                 De ordem da Excelentíssima Senhora Doutora

LAIS MANICA, Juíza da Terceira Vara do Trabalho de Mossoró/RN,

fica a parte identificada no campo "DESTINATÁRIO", ora em local

incerto e não sabido, CITADA para pagar em 15 (quinze) dias, ou

garantir a execução, sob pena de penhora, o valor da execução

devidamente atualizado.

                    A parte fica advertida, desde já, que, sem

prejuízo das demais penalidades, se não pagar nem garantir a

execução no prazo legal, será incluída no Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas (BNDT) e, consequentemente, suportará

todas as restrições jurídicas e legais decorrentes dessa inserção.

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

Magistrado

Processo Nº ATOrd-0000189-31.2020.5.21.0013
AUTOR ADRIELY FERNANDES AFONSO

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

RÉU VAGA-LUME SERVICOS EIRELI -
EPP

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO

Intimado(s)/Citado(s):

  - VAGA-LUME SERVICOS EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PJe

PRAZO 10 (DEZ) DIAS

DESTINATÁRIO:VAGA-LUME SERVICOS EIRELI - EPP

Endereço desconhecido

Por ordem da Excelentíssima Senhora Doutora LAIS MANICA,

Juíza da 3ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN, localizada na cidade

de Mossoró/RN, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER a

todos quantos virem ou tomarem conhecimento do presente

EDITAL extraído da ação acima discriminada, que f ica

NOTIFICADA a VAGA-LUME SERVICOS EIRELI - EPP ,

atualmente em local incerto e não sabido, para tomar ciência da

respeitável Sentença prolatada de Id 8ba3ec1, cujo dispositivo é o

seguinte:

“DISPOSITIVO Ante ao exposto, decido julgar PROCEDENTES os

pedidos formulados na reclamação trabalhista proposta por

ADRIELY FERNANDES AFONSO em face de VAGA-LUME

SERVICOS EIRELI - EPP, para condenar a reclamada principal e,
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subsidiariamente, a MUNICÍPIO DE MOSSORO, ao pagamento das

seguintes verbas: adicional de insalubridade, em grau máximo

(40%), durante todo o contrato de trabalho, com reflexos nos títulos

de aviso prévio, 13º salário, férias + 1/3 e FGTS + 40%; vale-

alimentação relativo aos meses de setembro a dezembro/2015,

dezembro/2016, novembro e dezembro de 2017 e janeiro a abril de

2018; salário-família, no valor correspondente a uma cota do

benef íc io ,  nos meses de setembro a dezembro/2015,

dezembro/2016, novembro e dezembro de 2017 e janeiro a abril de

2018; diferenças salariais, conforme previsão na CCT, bem como

reflexos em férias, 13º salário e FGTS com 40%, (limitado ao

pedido); e indenização por danos morais no valor de R$2.000,00,

conforme planilha anexa que é parte integrante da presente decisão

para todos os efeitos legais. Deferem-se, ainda, honorários

sucumbenciais fixados em 5% da condenação trabalhista, a serem

arcados pela reclamada principal. Sendo vencido o litisconsorte

quanto ao pedido de responsabilidade subsidiária, condeno-o,

igualmente, a pagar ao patrono da autora honorários sucumbenciais

fixados em R$ 500,00, a teor do § 2º do citado artigo consolidado.

Concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, requeridos na peça

de ingresso. Tudo em fiel observância à fundamentação supra, a

qual passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse

transcrito. Na quantificação da sentença, feita por simples cálculos,

foi observada a incidência de juros de mora no percentual de 1%

(ou índice maior que vier a substituí-lo), a contar da data do

ajuizamento da ação, sobre o valor monetariamente corrigido,

incidindo a correção monetária no mês subsequente ao da

prestação de serviços, observando-se a variação salarial da parte

obreira, bem como as determinações do Juízo contidas na

fundamentação. No entanto, considerando-se que pende de

julgamento, perante o Excelso STF, nos autos da ADC 58,

discussão quanto ao indexador adequado para a atualização dos

débitos trabalhistas, em virtude das alterações na CLT (inserção do

§ 7º no art. 879 e modificação da redação do § 4º do art. 899)

promovidas pela Lei 13.467/2017, com base no § 1º do art. 491 do

CPC, de aplicação subsidiária autorizada, posterga-se para a fase

de liquidação a fixação do índice de correção monetária aplicável ao

presente caso, conforme o que vier a ser decidido por aquela Corte

Máxima de Justiça, ficando, desde já, autorizado o sobrestamento

do feito na Contadoria do Juízo até o proferimento de respectiva

decisão quanto ao tema. Releve-se que a presente medida tem

como escopo atender ao princípio da razoável duração do processo

(CF, art. 5º, LXXVIII), sob as seguintes premissas: a obediência à

autoridade da decisão liminar, proferida em 27/06/2020 pelo

Ministro Relator da ADC 58 (que versa sobre parcela meramente

acessória da condenação); a autorização plasmada na Súmula 211,

do C. TST; a possibilidade de pronunciamento de sentença parcial

de mérito (art. 356 do CPC) em relação ao tema principal discutido

na demanda , bem como o disposto no § 1º do art 491 do CPC.

Quanto aos descontos previdenciários e de Imposto de Renda, foi

observada a nova redação da Súmula nº 368 do C. TST, no tocante

à responsabilidade e forma de cálculo, mormente quanto ao

respectivo fato gerador, conforme planilha anexa que é parte

integrante da presente decisão para todos os efeitos legais. Impõe-

se à reclamada principal a responsabilidade pelo recolhimento das

contribuições previdenciárias sobre saldo de salário, salários

atrasados e 13º salário (verbas de natureza salarial), não se

eximindo a reclamante quanto ao ônus pelo pagamento de sua

quotaparte, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 363, da

SDI-1, do C. TST, a ser comprovado nos autos após o regular

trânsito em julgado desta decisão, sob pena de execução, na forma

do §3º do art.  114 da CF/88, introduzido pela Emenda

Constitucional n. º 20/98. Custas pela Reclamada, no valor de R$

543,16, calculadas sobre o valor da condenação líquida (R$

27.157,95). Intimem-se as partes, sendo a reclamada principal por

meio de edital. Mossoró/RN, 28 de agosto de 2020. Janaina Vasco

Fernandes - Juíza do Trabalho.”

A petição inicial e documentos anexados encontram-se disponíveis

para consulta a partir do endereço:

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/list

View.seam

Podendo ser visualizados com a utilização dos correspondentes

códigos de acesso a seguir, que deverão ser digitados no campo

"número do documento".

Documentos associados ao process:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Planilha de Cálculos

da Sentença
Planilha de Cálculos

20082814432366700

000012479058

Intimação Intimação
20082815131693300

000012479403

Intimação Intimação
20082815131699500

000012479404

Sentença Sentença
20082515481129600

000012455771
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Informa que não

deseja produzir
Manifestação

20082114202149300

000012440486

Intimação Intimação
20081212542421600

000012386512

Despacho Despacho
20081210480480500

000012385302

Anexa Laudos

Periciais como prova
Manifestação

20062323323172800

000012151115

1 Prova emprestada-

Laudo Pericial
Documento Diverso

20062323331350100

000012151116

2 Prova emprestada-

Laudo Pericial
Documento Diverso

20062323332684900

000012151117

3 Prova emprestada-

Laudo Pericial.
Documento Diverso

20062323333826400

000012151118

4 Prova emprestada-

Laudo Pericial.
Documento Diverso

20062323335211700

000012151119

Edital Edital
20061709520590600

000012113878

Intimação Intimação
20061517034365400

000012103446

Intimação Intimação
20061517034367700

000012103447

Despacho Despacho
20061517010818900

000012103431

Certidão Certidão
20052608083934100

000011988828

Intimação Intimação
20040213083814300

000011781900

Notificação Notificação
20040213083804300

000011781899

Petição Inicial Petição Inicial
20040121173195600

000011779624

Liquidação dos

pleitos
Documento Diverso

20040122010989600

000011779697

Procuração Procuração
20040122012012700

000011779707

Substabelecimento

com Reserva de

Substabelecimento

com Reserva de

20040122012796500

000011779708

Registro Geral de

Estrangeiro (RGE)

Registro Geral de

Estrangeiro (RGE)

20040122014266800

000011779709

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20040122015677300

000011779711

Recibo Recibo
20040122021565800

000011779714

Recibo Recibo
20040122071866200

000011779732

Recibo Recibo
20040122022184500

000011779715

Recibo Recibo
20040122065016600

000011779729

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

20040122042617200

000011779718

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

20040122045315400

000011779722

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

20040122050954200

000011779723

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

20040122052955300

000011779724

Prova Emprestada Prova Emprestada
20040122054495700

000011779726

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

Magistrado

Notificação
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Processo Nº ATSum-0000384-84.2018.5.21.0013
AUTOR RAIMUNDO MOREIRA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO SILAS LEANDRO NUNES(OAB:
15394/RN)

ADVOGADO WALTENCY SOARES RIBEIRO
AMORIM(OAB: 3481/RN)

RÉU BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
SA

ADVOGADO Mário Gomes Braz(OAB: 6991-D/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 158e11c

proferida nos autos.

SENTENÇA EM IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS

I – RELATÓRIO

Vieram-me os autos conclusos para julgamento da impugnação aos

cálculos apresentada porBANCO DO NORDESTE DO BRASIL

S/A, conforme peça processual juntada sob ID f94bc1e, na qual o

impugnante suscita, em síntese, queo reflexo da verba incorporada

judicialmente em 13º salário em dezembro/2018 e em férias + 1/3

em janeiro/2019, na proporção de 6/12 avos, nos valores de R$

2.312,98 e de R$ 3.083,97, respectivamente, já restaram

efetivamente quitados. Aduz que também entende por indevida a

apuração de reflexo do 13º salário 2018 sobre FGTS, vez que já

quitou também essa obrigação, quando incorporou valor ao salário

do reclamante desde julho/2018. Por fim, afirma que a atualização

da contribuição previdenciária se encontra equivocada tendo em

vista que foram aplicados sobre os valores devidos pela empresa

demandada, levando em consideração a data de prestação do

serviço, ou seja, o regime de competência; afirma que o fato

gerador dos recolhimentos previdenciários ocorre por ocasião do

pagamento ao empregado, argumentando que a matéria se

encont ra  regu lamentada  no  Decre to  3048 /99 ,  a r t igo

276.Finalmente, menciona que somente quando definitivamente

apurado e satisfeito o crédito é que surge a obrigação de o

reclamado efetuar os recolhimentos previdenciários, aduzindo ainda

que os cálculos judiciais não contabilizaram a apuração do valor

devido pelo reclamante a título de imposto de renda.

Devidamente notificada, a parte autora apresentou manifestação (id

f7a533e), na qual requereu a liberação dos valores incontroversos.

Emitido parecer técnico (id c2f71a7) sobre a metodologia aplicada

na elaboração da conta.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

- DO REFLEXO EM 13º SALÁRIO E FERIAS + 1/3

No tocante a insurgência da reclamada em relação a possíveis

equívocos nos cálculos elaborados pela contadoria deste Juízo,

especificamentequanto aos reflexos em 13º salário e férias

acrescidas de 1/3, este Juízo determinou que fosse elaborado

parecer técnico quanto a tal aspecto.

O providente setor de cálculos firmou a seguinte opinião (vide

doc.c2f71a7) quanto a tal aspecto, senão vejamos:

DO REFLEXO EM 13 SALÁRIO E FERIAS + 1/3.Alega a

reclamada que já quitou os reflexos do adicional em 13º salário

e em férias mais 1/3, conforme comprovantes anexados, id’s

3e030e6 e 4343ca4. De fato, já comprovadas as verbas,

necessária se faz a dedução dos itens “b” e “c” da planilha.

- DO IMPOSTO DE RENDA

Instado a se manifestar quanto a tal aspecto, o setor de liquidação

deste Juízo no parecer acima mencionado, especificamente no item

3, assim diz:

De fato, a planilha apresentada pelo juízo não apontava o valor

referente ao imposto de renda, no entanto, não é motivo de

impugnação, pois a necessidade de calcular o imposto se faz

no momento da satisfação do crédito ao autor, ademais o seu

cálculo (do IRPF) não tem implicações no valor a ser

executado.

Desse modo, prestadas as informações acima transcritas, este

Juízo firma entendimento no sentido de prestigiar os pareceres

emitidos pelo setor contábil desta Justiça especializada,

notadamente pela imparcialidade demonstrada ante os litigantes,

veracidade, além de vasto conhecimento técnico que detém na

elaboração de cálculos desta natureza, sendo este fator

determinante para impulsionar este Juízo a se utilizar de suas

opiniões para embasar os julgamentos que dependem de análise

técnica contábil.

Nesse prisma, pelas razões ora esposadas e com amparo no

parecer acima transcrito, acolho em parte a irresignação da

reclamada quanto a tais aspectos, devendo o cálculo ser refeito no

sentido de que seja procedida adedução dos itens “b” e “c” da

planilha.

- DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Relativamente à insurgência contra o débito previdenciário,

especificamente quanto ao momento de incidência de juros e multa

– cuja obrigação, ao ver do banco embargante, nasceria apenas
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com o pagamento do crédito trabalhista ao exequente, sem

incidência pretérita de tais acessórios, e a conta elaborada pelo

Juízo teria fixado o marco inicial da obrigação como sendo a

prestação de serviços do obreiro - , passemos à análise, conforme

as linhas a seguir.

Inicialmente, é entendimento pacífico, conforme assentado pela

jurisprudência e adotado por este Juízo, que as contribuições

previdenciárias, após o advento da CF/1988, assumiram feição de

tributo. Com isso, a elas devem ser aplicados os institutos de direito

tributário, mormente os conceitos de fato gerador, obrigação

tributária, lançamento tributário e crédito tributário.

A partir disso, estabelece o Código Tributário Nacional, no seu art.

113, § 1º, que a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato

gerador, o qual, segundo o art. 116, I, em se tratando de situação

de fato, ocorre “...desde o momento em que se verifiquem as

circunstâncias materiais necessárias e que produzam os efeitos que

normalmente lhe são próprios.”

No caso das contribuições previdenciárias, o fato gerador é o

nascimento do direito do prestador de serviços de receber a

contraprestação do tomador, ou seja, quando há prestação de

serviços nasce para o tomador a obrigação de pagar ao prestador e

nesse mesmo momento nasce também a obrigação tributária para o

prestador e para o tomador quanto ao pagamento das contribuições

previdenciárias. No entanto, por força de lei, cabe ao tomador, na

qualidade de contribuinte substituto, quando do pagamento ao

prestador, reter, de logo, a parcela por este devida e recolhê-la

juntamente com a de sua responsabilidade. Tanto é assim que o art.

33, § 5º, da Lei 8.212/91, quando trata da obrigação tributária do

prestador, fixa a presunção absoluta de que a retenção antes

tratada presume-se feita pelo tomador, não lhe sendo dado alegar

sua omissão para eximir-se do pagamento.

Desse modo, ocorrido o fato gerador acima especificado, nasce a

obrigação tributária, de modo que ao não ser espontaneamente

cumprida pelos obrigados nos vencimentos que a lei estabelece,

tornam-se eles inadimplentes e estão sujeitos às penalidades

decorrentes de sua mora.

Observa-se, todavia, da peça de impugnação que o reclamado

confunde o nascimento da obrigação tributária com o nascimento do

crédito tributário. Este não nasce com o fato gerador, mas sim com

o lançamento.

É no lançamento que a autoridade pública verifica a ocorrência do

fato gerador da obrigação, determina a matéria tributável, calcula o

montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o

caso, propõe a aplicação da penalidade cabível, tudo de acordo

com o caput do art. 142 do CTN.

Esse procedimento é o feito tanto pelo auditor do INSS em seu

trabalho ostensivo de fiscalização dos tomadores de serviços,

quanto pelo juiz do trabalho quando, ao prolatar sentença em que

condena no pagamento de títulos que se inserem no salário de

contribuição, condena também nos recolhimentos previdenciários.

Esse lançamento pode se dar tanto quando da prolação da

sentença (no caso da sentença líquida) quando da homologação de

cálculos (no caso das sentenças ilíquidas), ou ainda quando da

homologação de acordos antes do trânsito em julgado da decisão.

Vale frisar que os nascimentos da obrigação tributária e o do crédito

tributário ocorrem em momentos bem distintos, que o próprio CTN,

quando define o lançamento, admite que nele deve haver a

aplicação de penalidade pelo descumprimento da obrigação

tributária, o que forçosamente leva à conclusão de que a mora não

nasce a partir do lançamento, mas a partir do descumprimento da

obrigação tributária desde sua gênese.

Não pode haver di ferença, no caso das contr ibuições

previdenciárias onde se admite a execução de ofício, entre o

lançamento realizado pela autoridade administrativa e o feito pela

autoridade judicial, já que ambos se referem às mesmas obrigações

tributárias. Por isso, não é aceitável que no lançamento feito pela

autoridade administrativa sejam aplicadas multas e juros desde o

descumprimento da obrigação e no lançamento feito pelo juiz essas

penalidades só incidam após o lançamento.

Em prevalecendo tal entendimento, chegar-se-ia ao absurdo de ser

melhor para o inadimplente uma condenação do que uma autuação,

já que naquela não haveria cobrança de multa e juros e nesta sim.

Outra situação teratológica seria a do devedor confesso de

contribuições previdenciárias, para quem seria preferível incitar seu

empregado a ajuizar ação na Justiça do Trabalho contra ele do que

ir espontaneamente ao INSS parcelar sua dívida.

A alegação de que somente com o pagamento do crédito ou a

liquidação, onde são fixados os valores devidos, é que poderia se

dar o recolhimento, não se sustenta, posto que o lançamento das

contribuições previdenciárias se dá por homologação, onde a

própria parte apura e recolhe o valor devido, cabendo a autoridade

tão somente homologar expressa ou tacitamente.

Frisa-se ainda que a fixação de prazo para recolhimento das

contribuições previdenciárias decorrentes de condenação nesta

Especializada, contida no art. 276 do Decreto 3.048/99, não tem o

condão de delimitar o momento em que se dá a mora do devedor

quanto à obrigação principal, conforme acima já fundamentado.

Visa tão somente fixar a data até a qual o devedor pode efetuar o

recolhimento sem que incidam juros contados após o mês da

apuração da dívida previdenciária, aí incluídos multa e juros até o

mês da apuração.

A par desses esclarecimentos, acolho em parte a impugnação
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ofertada pela reclamada,razão pela qual deve o cálculo alhures

efetivado ser refeito no sentido de que seja procedida adedução

dos itens “b” e “c” da planilha.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo parcialmente

procedente a impugnação aos cálculos proposta porBANCO DO

NORDESTE DO BRASIL S/A, em desfavor de RAIMUNDO

MOREIRA DO NASCIMENTO,razão pela qualdetermino que o

cálculo seja refeito observando adedução dos itens “b” e “c” da

planilha.

Tudo conforme fundamentação supra que passa a fazer parte

integrante do presente dispositivo como se nele estivesse transcrito.

Dê-se ciência às partes

Mossoró, 8 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

mdtb

Processo Nº ATSum-0000384-84.2018.5.21.0013
AUTOR RAIMUNDO MOREIRA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO SILAS LEANDRO NUNES(OAB:
15394/RN)

ADVOGADO WALTENCY SOARES RIBEIRO
AMORIM(OAB: 3481/RN)

RÉU BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
SA

ADVOGADO Mário Gomes Braz(OAB: 6991-D/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAIMUNDO MOREIRA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 158e11c

proferida nos autos.

SENTENÇA EM IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS

I – RELATÓRIO

Vieram-me os autos conclusos para julgamento da impugnação aos

cálculos apresentada porBANCO DO NORDESTE DO BRASIL

S/A, conforme peça processual juntada sob ID f94bc1e, na qual o

impugnante suscita, em síntese, queo reflexo da verba incorporada

judicialmente em 13º salário em dezembro/2018 e em férias + 1/3

em janeiro/2019, na proporção de 6/12 avos, nos valores de R$

2.312,98 e de R$ 3.083,97, respectivamente, já restaram

efetivamente quitados. Aduz que também entende por indevida a

apuração de reflexo do 13º salário 2018 sobre FGTS, vez que já

quitou também essa obrigação, quando incorporou valor ao salário

do reclamante desde julho/2018. Por fim, afirma que a atualização

da contribuição previdenciária se encontra equivocada tendo em

vista que foram aplicados sobre os valores devidos pela empresa

demandada, levando em consideração a data de prestação do

serviço, ou seja, o regime de competência; afirma que o fato

gerador dos recolhimentos previdenciários ocorre por ocasião do

pagamento ao empregado, argumentando que a matéria se

encont ra  regu lamentada  no  Decre to  3048 /99 ,  a r t igo

276.Finalmente, menciona que somente quando definitivamente

apurado e satisfeito o crédito é que surge a obrigação de o

reclamado efetuar os recolhimentos previdenciários, aduzindo ainda

que os cálculos judiciais não contabilizaram a apuração do valor

devido pelo reclamante a título de imposto de renda.

Devidamente notificada, a parte autora apresentou manifestação (id

f7a533e), na qual requereu a liberação dos valores incontroversos.

Emitido parecer técnico (id c2f71a7) sobre a metodologia aplicada

na elaboração da conta.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

- DO REFLEXO EM 13º SALÁRIO E FERIAS + 1/3

No tocante a insurgência da reclamada em relação a possíveis

equívocos nos cálculos elaborados pela contadoria deste Juízo,

especificamentequanto aos reflexos em 13º salário e férias

acrescidas de 1/3, este Juízo determinou que fosse elaborado

parecer técnico quanto a tal aspecto.

O providente setor de cálculos firmou a seguinte opinião (vide

doc.c2f71a7) quanto a tal aspecto, senão vejamos:

DO REFLEXO EM 13 SALÁRIO E FERIAS + 1/3.Alega a

reclamada que já quitou os reflexos do adicional em 13º salário

e em férias mais 1/3, conforme comprovantes anexados, id’s

3e030e6 e 4343ca4. De fato, já comprovadas as verbas,

necessária se faz a dedução dos itens “b” e “c” da planilha.

- DO IMPOSTO DE RENDA

Instado a se manifestar quanto a tal aspecto, o setor de liquidação

deste Juízo no parecer acima mencionado, especificamente no item

3, assim diz:

De fato, a planilha apresentada pelo juízo não apontava o valor

referente ao imposto de renda, no entanto, não é motivo de

impugnação, pois a necessidade de calcular o imposto se faz

no momento da satisfação do crédito ao autor, ademais o seu

cálculo (do IRPF) não tem implicações no valor a ser
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executado.

Desse modo, prestadas as informações acima transcritas, este

Juízo firma entendimento no sentido de prestigiar os pareceres

emitidos pelo setor contábil desta Justiça especializada,

notadamente pela imparcialidade demonstrada ante os litigantes,

veracidade, além de vasto conhecimento técnico que detém na

elaboração de cálculos desta natureza, sendo este fator

determinante para impulsionar este Juízo a se utilizar de suas

opiniões para embasar os julgamentos que dependem de análise

técnica contábil.

Nesse prisma, pelas razões ora esposadas e com amparo no

parecer acima transcrito, acolho em parte a irresignação da

reclamada quanto a tais aspectos, devendo o cálculo ser refeito no

sentido de que seja procedida adedução dos itens “b” e “c” da

planilha.

- DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Relativamente à insurgência contra o débito previdenciário,

especificamente quanto ao momento de incidência de juros e multa

– cuja obrigação, ao ver do banco embargante, nasceria apenas

com o pagamento do crédito trabalhista ao exequente, sem

incidência pretérita de tais acessórios, e a conta elaborada pelo

Juízo teria fixado o marco inicial da obrigação como sendo a

prestação de serviços do obreiro - , passemos à análise, conforme

as linhas a seguir.

Inicialmente, é entendimento pacífico, conforme assentado pela

jurisprudência e adotado por este Juízo, que as contribuições

previdenciárias, após o advento da CF/1988, assumiram feição de

tributo. Com isso, a elas devem ser aplicados os institutos de direito

tributário, mormente os conceitos de fato gerador, obrigação

tributária, lançamento tributário e crédito tributário.

A partir disso, estabelece o Código Tributário Nacional, no seu art.

113, § 1º, que a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato

gerador, o qual, segundo o art. 116, I, em se tratando de situação

de fato, ocorre “...desde o momento em que se verifiquem as

circunstâncias materiais necessárias e que produzam os efeitos que

normalmente lhe são próprios.”

No caso das contribuições previdenciárias, o fato gerador é o

nascimento do direito do prestador de serviços de receber a

contraprestação do tomador, ou seja, quando há prestação de

serviços nasce para o tomador a obrigação de pagar ao prestador e

nesse mesmo momento nasce também a obrigação tributária para o

prestador e para o tomador quanto ao pagamento das contribuições

previdenciárias. No entanto, por força de lei, cabe ao tomador, na

qualidade de contribuinte substituto, quando do pagamento ao

prestador, reter, de logo, a parcela por este devida e recolhê-la

juntamente com a de sua responsabilidade. Tanto é assim que o art.

33, § 5º, da Lei 8.212/91, quando trata da obrigação tributária do

prestador, fixa a presunção absoluta de que a retenção antes

tratada presume-se feita pelo tomador, não lhe sendo dado alegar

sua omissão para eximir-se do pagamento.

Desse modo, ocorrido o fato gerador acima especificado, nasce a

obrigação tributária, de modo que ao não ser espontaneamente

cumprida pelos obrigados nos vencimentos que a lei estabelece,

tornam-se eles inadimplentes e estão sujeitos às penalidades

decorrentes de sua mora.

Observa-se, todavia, da peça de impugnação que o reclamado

confunde o nascimento da obrigação tributária com o nascimento do

crédito tributário. Este não nasce com o fato gerador, mas sim com

o lançamento.

É no lançamento que a autoridade pública verifica a ocorrência do

fato gerador da obrigação, determina a matéria tributável, calcula o

montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o

caso, propõe a aplicação da penalidade cabível, tudo de acordo

com o caput do art. 142 do CTN.

Esse procedimento é o feito tanto pelo auditor do INSS em seu

trabalho ostensivo de fiscalização dos tomadores de serviços,

quanto pelo juiz do trabalho quando, ao prolatar sentença em que

condena no pagamento de títulos que se inserem no salário de

contribuição, condena também nos recolhimentos previdenciários.

Esse lançamento pode se dar tanto quando da prolação da

sentença (no caso da sentença líquida) quando da homologação de

cálculos (no caso das sentenças ilíquidas), ou ainda quando da

homologação de acordos antes do trânsito em julgado da decisão.

Vale frisar que os nascimentos da obrigação tributária e o do crédito

tributário ocorrem em momentos bem distintos, que o próprio CTN,

quando define o lançamento, admite que nele deve haver a

aplicação de penalidade pelo descumprimento da obrigação

tributária, o que forçosamente leva à conclusão de que a mora não

nasce a partir do lançamento, mas a partir do descumprimento da

obrigação tributária desde sua gênese.

Não pode haver di ferença, no caso das contr ibuições

previdenciárias onde se admite a execução de ofício, entre o

lançamento realizado pela autoridade administrativa e o feito pela

autoridade judicial, já que ambos se referem às mesmas obrigações

tributárias. Por isso, não é aceitável que no lançamento feito pela

autoridade administrativa sejam aplicadas multas e juros desde o

descumprimento da obrigação e no lançamento feito pelo juiz essas

penalidades só incidam após o lançamento.

Em prevalecendo tal entendimento, chegar-se-ia ao absurdo de ser

melhor para o inadimplente uma condenação do que uma autuação,

já que naquela não haveria cobrança de multa e juros e nesta sim.

Outra situação teratológica seria a do devedor confesso de
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contribuições previdenciárias, para quem seria preferível incitar seu

empregado a ajuizar ação na Justiça do Trabalho contra ele do que

ir espontaneamente ao INSS parcelar sua dívida.

A alegação de que somente com o pagamento do crédito ou a

liquidação, onde são fixados os valores devidos, é que poderia se

dar o recolhimento, não se sustenta, posto que o lançamento das

contribuições previdenciárias se dá por homologação, onde a

própria parte apura e recolhe o valor devido, cabendo a autoridade

tão somente homologar expressa ou tacitamente.

Frisa-se ainda que a fixação de prazo para recolhimento das

contribuições previdenciárias decorrentes de condenação nesta

Especializada, contida no art. 276 do Decreto 3.048/99, não tem o

condão de delimitar o momento em que se dá a mora do devedor

quanto à obrigação principal, conforme acima já fundamentado.

Visa tão somente fixar a data até a qual o devedor pode efetuar o

recolhimento sem que incidam juros contados após o mês da

apuração da dívida previdenciária, aí incluídos multa e juros até o

mês da apuração.

A par desses esclarecimentos, acolho em parte a impugnação

ofertada pela reclamada,razão pela qual deve o cálculo alhures

efetivado ser refeito no sentido de que seja procedida adedução

dos itens “b” e “c” da planilha.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo parcialmente

procedente a impugnação aos cálculos proposta porBANCO DO

NORDESTE DO BRASIL S/A, em desfavor de RAIMUNDO

MOREIRA DO NASCIMENTO,razão pela qualdetermino que o

cálculo seja refeito observando adedução dos itens “b” e “c” da

planilha.

Tudo conforme fundamentação supra que passa a fazer parte

integrante do presente dispositivo como se nele estivesse transcrito.

Dê-se ciência às partes

Mossoró, 8 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

mdtb

Processo Nº ATOrd-0000697-21.2013.5.21.0013
AUTOR OMAR PEREIRA GURGEL

ADVOGADO ANDERSON ARAUJO GALLIZA(OAB:
6762/RN)

RÉU SAWAN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA.

RÉU CW PARTICIPACOES EM
CONCESSAO DE RODOVIAS S.A.

RÉU CONSORCIO TUC-T-140_R11

RÉU TAQUARIL MINERACAO S.A.

ADVOGADO JOSE MARQUES DE SOUZA
JUNIOR(OAB: 63613/MG)

RÉU CONSORCIO ES-T-506_R11

RÉU ASAN PARTICIPACOES S.A.

RÉU CONSORCIO TUC-T-133_R11

RÉU WANCO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A.

RÉU CONSORCIO COWAN-COTRIN

RÉU CONSORCIO COWAN LABREA

RÉU WEY EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A.

RÉU CONSORCIO COWAN CONSERVA

RÉU CONSORCIO COWAN PETROLEO-
COWAN

RÉU CONSTRUTORA COWAN S/A

RÉU CONSORCIO TUC-T-132_R11

RÉU CONSORCIO ES-T-496_R11

RÉU CONSORCIO REC-T-281_R12

RÉU COWAN PETROLEO E GAS S.A.

ADVOGADO LUCAS RICARDO LOPES
FILHO(OAB: 128358/MG)

ADVOGADO JOSE MARQUES DE SOUZA
JUNIOR(OAB: 63613/MG)

RÉU CONSORCIO CONSTRUTOR
COWAN-VIA

RÉU AGENCIA NACIONAL DO
PETROLEO, GAS NATURAL E
BIOCOMBUSTIVEIS

RÉU CONSORCIO REC-T-209_R12

RÉU CONSORCIO COWAN - TRIUNFO

TERCEIRO
INTERESSADO

TROPICAL INDUSTRIA DE
ALIMENTOS S/A

TERCEIRO
INTERESSADO

ACUPUNTURA COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TERCEIRO
INTERESSADO

HIDRELETRICA MALAGONE S.A

TERCEIRO
INTERESSADO

HIDRELETRICA CACHOEIRA DO
MINE S.A

TERCEIRO
INTERESSADO

COWAN PARTICIPACOES S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - OMAR PEREIRA GURGEL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 61e5dd6

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Verifica-se que, por meio da petição de ID 6c3a141, a demandada

alega, dentre outras questões, INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DE

MULTA SOBRE PARCELAS ANTECIPADAS.

Assim, em consonância com os princípios da instrumentalidade das

formas, do contraditório e da ampla defesa, recebo a petição de

acima referida como impugnação aos cálculos.
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Com a publicação do presente despacho no DEJT, fica a parte

adversa OMAR PEREIRA GURGEL notificada para, querendo, se

pronunciar no prazo de oito dias sobre a petição de ID 6c3a141, em

conformidade com o Art. 879, § 2º, da CLT, sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, venham os

autos conclusos para decisão.

MOSSORÓ/RN,08/09/2020

Laís Manica

Juíza do Trabalho

cp

Processo Nº ATOrd-0000467-32.2020.5.21.0013
AUTOR VALESKA PINHEIRO PAULA

ADVOGADO PEDRO RAMON JOSE
BERNARDINO(OAB: 34740/PE)

RÉU BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - VALESKA PINHEIRO PAULA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fd61a57

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. O presente feito aguarda audiência, sendo que se encontra

vedada a realização de audiências presenciais, nos termos das

Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça; Ato

Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 5, de 17 de abril de 2020; e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

2. Assim, visando imprimir maior celeridade ao feito, nesse

período de regime extraordinário de trabalho, determino a

citação da parte reclamada, para que apresente defesa escrita,

diretamente no sistema PJe-JT, no prazo de 15 (quinze) dias,

com as provas documentais que entender necessárias e indicando,

eventualmente, outras provas que pretende produzir, nos termos do

art. 335 do CPC, e na forma como autorizado pelo art. 6º do ATO Nº

11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria

de fato.

3. Verifique a Secretaria se o réu possui procurador já cadastrado

no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo sistema ou pelo

DEJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a notificação inicial

por via postal ou por outro meio processualmente idôneo.

4. Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a

qualquer tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como

indicado no mesmo art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, sem prejuízo da

apresentação de requerimento comum para homologação de

conciliação diretamente no PJe, observadas as disposições legais.

5. Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independentemente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para apresentar sua réplica, inclusive

especificando outras provas que pretende produzir (art. 6º, § 1º, do

ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho), no prazo de 10 (dez) dias.

6. Fica facultada às partes a apresentação de atas de audiência

e/ou laudos periciais (quando aplicável) a título de prova

emprestada, nos termos do art. 372 do CPC c/c art. 769 da CLT.

7. Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto à

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

8. Publique-se e cumpra-se.

Mossoró-RN, 08 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000373-84.2020.5.21.0013
AUTOR CRISTIANO DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO Stephan Bezerra Lima(OAB: 7320/RN)

RÉU MAMSAL MOSSORO SALINEIRA
EIRELI

ADVOGADO TAWANN SANTOS DE
MEDEIROS(OAB: 14517/RN)

PERITO GENILSON PEREIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MAMSAL MOSSORO SALINEIRA EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 1ae439a

proferida nos autos.

SENTENÇA
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As partes requerem a homologação do acordo firmado e juntado

aos autos sob ID 886a5a5.

Considerando a anuência de ambas as partes, homologo o acordo

firmado entre as partes para que produza seus jurídicos e

legais efeitos, nos termos do art. 831, parágrafo único, da CLT.

O inadimplemento de qualquer das parcelas importará no

vencimento antecipado das demais (art. 891 da CLT), com

aplicação da multa de 50% sobre o valor total.

Concede-se ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do

vencimento de cada parcela, para denunciar o não cumprimento do

acordo, sob pena de presunção positiva.

Cumprido o acordo, em consequência, dará o autor plena, geral e

irrevogável quitação quanto ao objeto da demanda e sobre o extinto

contrato de trabalho.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de verbas

de natureza indenizatória, correspondentes ao FGTS com 40%,

multas dos arts. 467 e 477 da CLT, sobre as quais não há

incidência de contribuição previdenciária.

Custas pela reclamada, no valor de R$ 100,00, as quais deverão

ser recolhidas no prazo de 30 dias, a contar do vencimento da

última parcela do acordo, sob pena de execução.

Comprovado o pagamento do acordo e o recolhimento das custas

processuais, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Diante da homologação do presente acordo, resta desnecessária a

realização da perícia técnica designada pelo juízo. Fica, portanto,

cancelada a perícia designada nos autos.

Intimem-se as partes e o perito.

Em 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000373-84.2020.5.21.0013
AUTOR CRISTIANO DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO Stephan Bezerra Lima(OAB: 7320/RN)

RÉU MAMSAL MOSSORO SALINEIRA
EIRELI

ADVOGADO TAWANN SANTOS DE
MEDEIROS(OAB: 14517/RN)

PERITO GENILSON PEREIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRISTIANO DE OLIVEIRA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 1ae439a

proferida nos autos.

SENTENÇA

As partes requerem a homologação do acordo firmado e juntado

aos autos sob ID 886a5a5.

Considerando a anuência de ambas as partes, homologo o acordo

firmado entre as partes para que produza seus jurídicos e

legais efeitos, nos termos do art. 831, parágrafo único, da CLT.

O inadimplemento de qualquer das parcelas importará no

vencimento antecipado das demais (art. 891 da CLT), com

aplicação da multa de 50% sobre o valor total.

Concede-se ao autor o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do

vencimento de cada parcela, para denunciar o não cumprimento do

acordo, sob pena de presunção positiva.

Cumprido o acordo, em consequência, dará o autor plena, geral e

irrevogável quitação quanto ao objeto da demanda e sobre o extinto

contrato de trabalho.

As partes declaram que a transação é composta de 100% de verbas

de natureza indenizatória, correspondentes ao FGTS com 40%,

multas dos arts. 467 e 477 da CLT, sobre as quais não há

incidência de contribuição previdenciária.

Custas pela reclamada, no valor de R$ 100,00, as quais deverão

ser recolhidas no prazo de 30 dias, a contar do vencimento da

última parcela do acordo, sob pena de execução.

Comprovado o pagamento do acordo e o recolhimento das custas

processuais, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Diante da homologação do presente acordo, resta desnecessária a

realização da perícia técnica designada pelo juízo. Fica, portanto,

cancelada a perícia designada nos autos.

Intimem-se as partes e o perito.

Em 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001337-24.2013.5.21.0013
AUTOR DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

NETO

ADVOGADO MÁRIO JÁCOME DE LIMA(OAB:
2777/RN)

RÉU ETX SERVICOS DE PERFURACAO E
SONDAGEM DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO Vinicius Victor Lima de Carvalho(OAB:
3074/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b527a53

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Considerando apossibilidadedeacordo entreo exequente e a

PETROBRAS, anteanatureza dacontrovérsiatrazida nosautos,e,

nostermosdas Resoluçõesnº313 e314do ConselhoNacionalde

Justiça;AtoConjunto CSJT.GP.CGJTnº5, de17de abrilde2020;

e A T O T R T  G P N º 4 0 / 2 0 2 0  e m c o m p l e m e n t o c o m

A T O T R T G P 5 4 / 2 0 2 0 ,  d e t e r m i n o  o  s e g u i n t e :

As partesdeverão apresentar,no prazo de 5 dias, endereçode

e-mailválidopara realizaçãodevideoconferência parafins

detentativade acordo atravésda plataformaGooglemeet

ouequivalente,bem comoonúmero de celular com acesso ao

aplicativo whatsapp.

Ressalvoque aspartese advogadosdeverãopart ic ipar

d a a u d i ê n c i a a t r a v é s  d e s e u s r e s p e c t i v o s

equipamentos,sendovedado queseaglomerem, porexemplo,no

escritóriodoadvogado, tudocomo intuitodeevitar ocontágiopelo

COVID-19ea preservaçãodasegurança esaúdede todos.

Casouma daspartesnão tenhaacessoà meiostelemáticospara

p a r t i c i p a ç ã o d a a u d i ê n c i a ,  o a d v o g a d o p o d e

a p r e s e n t a r j u s t i f i c a t i v a p o r  o c a s i ã o d a a s s e n t a d a ,

semqualquercominação processual em desfavor da parte.

Fica a parte que requereu a audiência de conciliação advertida

que, no caso de ausência injustificada, será aplicada a

penalidade prevista no § 8º do art. 334 do CPC, de aplicação

subsidiária autorizada no âmbito desta Justiça Especializada.

D e t e r m i n o q u e ,  a l é m d a n o t i f i c a ç ã o  p o r D E J T , a

Secretaria,paraauxiliar nanotificaçãodas parteseadvogados,

busquemeiosalternativos paracientificá-los da audiência, a

exemplo de celulares e e-mails já informados nos autos.

Audiênciade conciliaçãoporvideoconferência designadapara

o dia 07/10/2020, às 09h00min.

Notifiquem-se as partes.

Após, aguarde-se a audiência.

MOSSORÓ/RN,09/09/2020

Laís Manica

Juíza do Trabalho

cp

Processo Nº ATOrd-0001143-24.2013.5.21.0013
AUTOR FRANSIDEYFSON CANDIDO

MAGALHAES

ADVOGADO ADRIANO BEZERRA CAMINHA DE
OLIVEIRA(OAB: 839-A/RN)

RÉU Procuradoria da União - RN

RÉU PLANTAO PRESTACAO DE
SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
- EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANSIDEYFSON CANDIDO MAGALHAES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID efdd5d9

proferido nos autos.

DESPACHO

       Vistos etc.

       Considerando o trânsito em julgado do acórdão de Id nº

07b0fe8, conforme noticia a certidão de ID nº 6f9994d, intime-se o

reclamante para promover a execução, no prazo de 05 (cinco) dias,

nos termos do art. 878, CLT, e sob pena de início da contagem do

prazo prescricional estabelecido no art. 11-A, parágrafo 1º, CLT.

      Mossoró, 09 de setembro de 2020

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

rldb

Processo Nº ATSum-0000077-96.2019.5.21.0013
AUTOR EVANDRO PEREIRA LIMA

ADVOGADO ANA CLARA LEMOS JACOME
BEZERRA(OAB: 9171/RN)

RÉU INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA

ADVOGADO DANIEL CARLOS MARIZ
SANTOS(OAB: 14623/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ec3db62

proferido nos autos.

DESPACHO

          Vistos, etc.

         Execução não embargada.

         Considerando o adimplemento espontâneo da dívida

exequenda, libere-se o crédito de Id nº f8b825d em favor dos seus

reais beneficiários, observando a planilha de atualização de cálculos

de Id nºec96bc0 e os dados bancários informados na petição de Id

nº e44f580.

         Registrem-se os valores efetivamente pagos.

         Após, conclusos.

         Mossoró-RN, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

Juíza do Trabalho

rldb

Processo Nº ATOrd-0001337-24.2013.5.21.0013
AUTOR DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

NETO

ADVOGADO MÁRIO JÁCOME DE LIMA(OAB:
2777/RN)

RÉU ETX SERVICOS DE PERFURACAO E
SONDAGEM DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO Vinicius Victor Lima de Carvalho(OAB:
3074/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DAMIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b527a53

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Considerando apossibilidadedeacordo entreo exequente e a

PETROBRAS, anteanatureza dacontrovérsiatrazida nosautos,e,

nostermosdas Resoluçõesnº313 e314do ConselhoNacionalde

Justiça;AtoConjunto CSJT.GP.CGJTnº5, de17de abrilde2020;

e A T O T R T  G P N º 4 0 / 2 0 2 0  e m c o m p l e m e n t o c o m

A T O T R T G P 5 4 / 2 0 2 0 ,  d e t e r m i n o  o  s e g u i n t e :

As partesdeverão apresentar,no prazo de 5 dias, endereçode

e-mailválidopara realizaçãodevideoconferência parafins

detentativade acordo atravésda plataformaGooglemeet

ouequivalente,bem comoonúmero de celular com acesso ao

aplicativo whatsapp.

Ressalvoque aspartese advogadosdeverãopart ic ipar

d a a u d i ê n c i a a t r a v é s  d e s e u s r e s p e c t i v o s

equipamentos,sendovedado queseaglomerem, porexemplo,no

escritóriodoadvogado, tudocomo intuitodeevitar ocontágiopelo

COVID-19ea preservaçãodasegurança esaúdede todos.

Casouma daspartesnão tenhaacessoà meiostelemáticospara

p a r t i c i p a ç ã o d a a u d i ê n c i a ,  o a d v o g a d o p o d e

a p r e s e n t a r j u s t i f i c a t i v a p o r  o c a s i ã o d a a s s e n t a d a ,

semqualquercominação processual em desfavor da parte.

Fica a parte que requereu a audiência de conciliação advertida

que, no caso de ausência injustificada, será aplicada a

penalidade prevista no § 8º do art. 334 do CPC, de aplicação

subsidiária autorizada no âmbito desta Justiça Especializada.

D e t e r m i n o q u e ,  a l é m d a n o t i f i c a ç ã o  p o r D E J T , a

Secretaria,paraauxiliar nanotificaçãodas parteseadvogados,

busquemeiosalternativos paracientificá-los da audiência, a

exemplo de celulares e e-mails já informados nos autos.

Audiênciade conciliaçãoporvideoconferência designadapara

o dia 07/10/2020, às 09h00min.

Notifiquem-se as partes.

Após, aguarde-se a audiência.

MOSSORÓ/RN,09/09/2020

Laís Manica

Juíza do Trabalho

cp

Processo Nº ATOrd-0001363-85.2014.5.21.0013
AUTOR ROBERTO ROBSON DE

ALBUQUERQUE MOREIRA

ADVOGADO GLÊNIO LOPES TORQUATO
FERNANDES DO REGO(OAB:
9077/RN)

ADVOGADO ELIZEMAR FERNANDA MOREIRA
SILVA(OAB: 8513/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):
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  - MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID cceed1c

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Tendo em vista a quitação do acordo, conforme consta da petição

de id. f14f405, ratificado pelo despacho de id. 532e6c7, extingo a

presente execução a teor do art. 924, II, NCPC, aplicado

subsidiariamente ao Processo do Trabalho (art. 769, CLT).

Valores pagos já registrados.

Sendo assim, arquivem-se os autos.

Mossoró, 09 de setembro de 2020

LAÍS MANICA

                                      Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001363-85.2014.5.21.0013
AUTOR ROBERTO ROBSON DE

ALBUQUERQUE MOREIRA

ADVOGADO GLÊNIO LOPES TORQUATO
FERNANDES DO REGO(OAB:
9077/RN)

ADVOGADO ELIZEMAR FERNANDA MOREIRA
SILVA(OAB: 8513/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBERTO ROBSON DE ALBUQUERQUE MOREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID cceed1c

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Tendo em vista a quitação do acordo, conforme consta da petição

de id. f14f405, ratificado pelo despacho de id. 532e6c7, extingo a

presente execução a teor do art. 924, II, NCPC, aplicado

subsidiariamente ao Processo do Trabalho (art. 769, CLT).

Valores pagos já registrados.

Sendo assim, arquivem-se os autos.

Mossoró, 09 de setembro de 2020

LAÍS MANICA

                                      Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000871-59.2015.5.21.0013
AUTOR ALLYSSON FAGNER NUNES DE

MEDEIROS

ADVOGADO ANDREWS KENNEDY SALVADOR
ALENCAR(OAB: 11407/RN)

RÉU CCR EMPREENDIMENTOS EIRELI

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

RÉU RAFAEL FERNANDES SILVEIRA

ADVOGADO SAMYA GABRYELLA LOPES DE
ARAUJO(OAB: 11696/RN)

RÉU ANTONIO TRAJANO PEDROZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALLYSSON FAGNER NUNES DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 83d4340

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Nos termos do art. 505, do CPC, de consentida aplicação

subsidiária ao processo do trabalho, é defeso ao juízo decidir

novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

As questões levantadas na petição de ID 882ec02 já foram referidas

nos embargos à execução de ID d7e48c9, os quais foram julgados

procedentes em parte, conforme sentença de ID fa450f4, esta

corroborada pelo V. Acórdão de ID 9d00a91.

Assim sendo, INDEFIRO a petição de ID 882ec02.

Expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor objeto do

ofício de ID 78ba2f7 em favor do exequente e seu advogado,

observando-se os percentuais e contas especificados na petição de

ID d8b8091.

Levando-se em conta que os bloqueios devem ser efetivados

mensalmente, até atingir o montante de R$ 83.910,46, conforme

mandado de bloqueio de ID 620d763, concedo ao presente
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despacho força de ofício ao BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 0036,

com cópia do mandado acima referido, na pessoa do senhor

gerente ou a quem suas vezes fizer, para que informe, no prazo de

cinco dias, acerca da transferência bancária relativa ao bloqueio

referente ao mês de setembro/2020, procedimento esse que deverá

ser observado pelo banco nos meses seguintes, sucessivamente,

até a satisfação integral do valor objeto do mandado de bloqueio.

Desde já, fica determinada a expedição dos alvarás para

levantamento dos depósitos vindouros, em cumprimento do

mandado de bloqueio, independentemente de novo despacho,

observado-se que, ao final, devem ser recolhidos os valores

referentes ao recolhimento previdenciário e custas processuais.

MOSSORÓ/RN,09/09/2020

Lais Manica

Juíza do Trabalho

cp

Processo Nº ATSum-0000871-59.2015.5.21.0013
AUTOR ALLYSSON FAGNER NUNES DE

MEDEIROS

ADVOGADO ANDREWS KENNEDY SALVADOR
ALENCAR(OAB: 11407/RN)

RÉU CCR EMPREENDIMENTOS EIRELI

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

RÉU RAFAEL FERNANDES SILVEIRA

ADVOGADO SAMYA GABRYELLA LOPES DE
ARAUJO(OAB: 11696/RN)

RÉU ANTONIO TRAJANO PEDROZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAFAEL FERNANDES SILVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 83d4340

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Nos termos do art. 505, do CPC, de consentida aplicação

subsidiária ao processo do trabalho, é defeso ao juízo decidir

novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

As questões levantadas na petição de ID 882ec02 já foram referidas

nos embargos à execução de ID d7e48c9, os quais foram julgados

procedentes em parte, conforme sentença de ID fa450f4, esta

corroborada pelo V. Acórdão de ID 9d00a91.

Assim sendo, INDEFIRO a petição de ID 882ec02.

Expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor objeto do

ofício de ID 78ba2f7 em favor do exequente e seu advogado,

observando-se os percentuais e contas especificados na petição de

ID d8b8091.

Levando-se em conta que os bloqueios devem ser efetivados

mensalmente, até atingir o montante de R$ 83.910,46, conforme

mandado de bloqueio de ID 620d763, concedo ao presente

despacho força de ofício ao BANCO DO BRASIL S/A, Ag. 0036,

com cópia do mandado acima referido, na pessoa do senhor

gerente ou a quem suas vezes fizer, para que informe, no prazo de

cinco dias, acerca da transferência bancária relativa ao bloqueio

referente ao mês de setembro/2020, procedimento esse que deverá

ser observado pelo banco nos meses seguintes, sucessivamente,

até a satisfação integral do valor objeto do mandado de bloqueio.

Desde já, fica determinada a expedição dos alvarás para

levantamento dos depósitos vindouros, em cumprimento do

mandado de bloqueio, independentemente de novo despacho,

observado-se que, ao final, devem ser recolhidos os valores

referentes ao recolhimento previdenciário e custas processuais.

MOSSORÓ/RN,09/09/2020

Lais Manica

Juíza do Trabalho

cp

Processo Nº ATSum-0000077-96.2019.5.21.0013
AUTOR EVANDRO PEREIRA LIMA

ADVOGADO ANA CLARA LEMOS JACOME
BEZERRA(OAB: 9171/RN)

RÉU INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA

ADVOGADO DANIEL CARLOS MARIZ
SANTOS(OAB: 14623/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EVANDRO PEREIRA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ec3db62

proferido nos autos.

DESPACHO
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          Vistos, etc.

         Execução não embargada.

         Considerando o adimplemento espontâneo da dívida

exequenda, libere-se o crédito de Id nº f8b825d em favor dos seus

reais beneficiários, observando a planilha de atualização de cálculos

de Id nºec96bc0 e os dados bancários informados na petição de Id

nº e44f580.

         Registrem-se os valores efetivamente pagos.

         Após, conclusos.

         Mossoró-RN, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

Juíza do Trabalho

rldb

Processo Nº ATOrd-0000469-02.2020.5.21.0013
AUTOR VICTOR PAULO ALVES DOS

SANTOS

ADVOGADO PAULO CEZAR DE MOURA(OAB:
14148/RN)

RÉU FRANCISCO FERREIRA SOUTO
FILHO

RÉU FRANCISCO FERREIRA SOUTO
FILHO

RÉU CIASAL - COMERCIO E INDUSTRIA
SALINEIRA LTDA

RÉU MAMSAL MOSSORO SALINEIRA
EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - VICTOR PAULO ALVES DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 66f00fe

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistosetc.

Trata-se de pedido de antecipação de tutela, formulado na inicial,

tencionando o obreiro a expedição de alvarás para liberação do

saldo da conta vinculada do FGTS e a sua habilitação no programa

do seguro-desemprego. Tendo em vista o aviso prévio juntado aos

autos no ID 7db148e, que atesta a rescisão do contrato de trabalho

entre as partes por dispensa imotivada do autor, de iniciativa

patronal, restam presentes os requisitos autorizativos à concessão

da antecipação dos efeitos da tutela requerida.

Desse modo, confiro à presente decisão validade jurídica de

ALVARÁ JUDICIAL; pelo que, e mediante a apresentação de cópia

desta decisão por parte do reclamante à Caixa Econômica Federal,

deverá esta  proceder  à  IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS

RECOLHIMENTOS FUNDIÁRIOS àquele, com as atualizações

monetárias legais.

Confiro à presente decisão validade jurídica de ALVARÁ JUDICIAL

pelo quê, e mediante a apresentação de uma cópia desta por parte

do demandante à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho no

Estado do Rio Grande do Norte para que processe o Seguro

Desemprego da reclamante do presente processo, cujos dados

pessoais são os seguintes: VICTOR PAULO ALVES DOS SANTOS;

CPF: 010.032.564-57; Data de Nascimento 05.06.1982; Nome da

Mãe: Lenuzia Alves dos Santos; CNPJ do empregador (Francisco

Ferreira Souto Filho): 08.248.957/0001-63; data de admissão

02/05/2010; data de rescisão: 27/05/2020; Cargo: Operador de

Máquinas Pesadas.

Ressalte-se que, para facilitar os procedimentos acima deferidos,

deverá o obreiro comparecer aos citados órgãos, munido de

documentos de identificação e carteira de trabalho.

Caso não seja possível o atendimento presencial na CEF, em

virtude de medidas restritivas de acesso por conta da prevenção ao

COVID-19, faculta-se ao reclamante indicar nos autos número de

conta bancária para onde poderá ser transferido o quantum

fundiário liberado, hipótese em que fica autorizada, desde já e

independente de outro comando nesse sentido, a expedição de

novo alvará, a ser dirigido à Caixa Econômica Federal, por e-mail,

com essa finalidade.

Com o silêncio do obreiro, presumir-se-á satisfeita a pretensão por

ele formulada na inicial que é objeto desta decisão (liberação do

FGTS e habilitação no seguro desemprego).

Intime-se o requerente da presente decisão.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000469-02.2020.5.21.0013
AUTOR VICTOR PAULO ALVES DOS

SANTOS

ADVOGADO PAULO CEZAR DE MOURA(OAB:
14148/RN)

RÉU FRANCISCO FERREIRA SOUTO
FILHO

RÉU FRANCISCO FERREIRA SOUTO
FILHO

RÉU CIASAL - COMERCIO E INDUSTRIA
SALINEIRA LTDA

RÉU MAMSAL MOSSORO SALINEIRA
EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - VICTOR PAULO ALVES DOS SANTOS

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ffdb2d8

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando a classificação como pandemia do Novo

Coronavírus (COVID-19), o que significa o risco potencial de a

doença atingir a população mundial de forma simultânea e os fatos

notórios e de amplo conhecimento que envolvem a citada moléstia;

ConsiderandooDecreto Estadual nº 29.512, de 13 de março de

2020;

Considerandoa necessidade de manter os serviços desta

Unidade Judiciária, com prestígio à economia e celeridade

processual, mas reduzindo ao máximo as possibilidades de

contágio do novo coronavírus (COVID-19);

ConsiderandoasRecomendações n°s. 02 e 03 da Corregedoria

Geral da Justiça do Trabalho - GCGJT, de 12 de março de 2020 e

17 de março de 2020 respectivamente, o ATO GDGSET.GP nº 122,

de 12 de março de 2020, o ATO CSJT.GP.SG n° 45/2020 e o ATO

GCGJT nº 11, de 23 de abril de 2020, todos tratando demedidas

temporárias deprevenção ao contágio pelo novocoronavírus

(COVID-19);

Considerando os Atos TRT21-GP 37, 40 e 54 de 2020, que

determinaram a suspensão das audiências presenciais nas

Varas do Trabalho, nos CEJUSC’s, na DINT, sessões de hasta

pública e sessões presenciais do Tribunal Pleno e das Turmas

de Julgamento, atualmente por prazo indeterminado, bem

como levando em consideração a expressa autorização de

adoção do rito processual estabelecido no art. 335 do CPC (art.

4º do Ato TRT21-GP nº 54/2020), foi feita uma análise dos

processos em triagem inicial a fim de se organizar os

trabalhos.

Constato que se trata de ação trabalhista cujo objeto diz respeito a

verbas rescisórias, FGTS com 40%, multas dos arts. 467 e 477 da

CLT e indenização por dano moral. Assim, verifica-se, pelo teor da

inicial e pelo conhecimento de casos anteriores idênticos ou

similares, a desnecessidade de produção de prova oral, sendo

utilizadas tão somente provas documentais pelos causídicos.

Deste modo, na mesma ideologia do teor disposto na

Recomendação CGJT nº 02/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça

do Trabalho, bem como em louvor aos princípios constitucionais da

economia e da celeridade processual (art. 5°, LXVIII, CF), levando-

se em consideração que houve a suspensão das audiências

presenciais em virtude da COVID-19, entendo por considerar

desnecessária a inclusão do feito em pauta de audiências, por ora.

DETERMINO, outrossim, que o pólo passivo seja citado para,

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa escrita, na

plataforma do PJe-JT, acompanhada dos documentos que a

instruem, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de

fato, conforme arts. 335 e 344 do CPC.

Apresentada a defesa, o reclamante poderá se manifestar, em

05 dias subsequentes, sob pena de preclusão.

Nas oportunidades de manifestação das partes (apresentação

de defesa e réplica), estas deverão se manifestar acerca da

necessidade de eventual produção de provas em audiência

(evidentemente levando em consideração a matéria objeto dos

autos) e pela possibilidade de conciliação.

As partes ficam cientes, ainda, de que poderão requerer a

designação de audiência de conciliação em qualquer fase

processual, bem como apresentar termo de acordo para

homologação pelo juízo, em observância ao disposto no art.

764 da CLT.

Acaso grafada a real necessidade de produção de provas em

audiência e/ou o interesse de ambas as partes em conciliar em

audiência, o feito será incluído imediatamente em pauta.

Caso contrário, ter-se-á por encerrada a instrução processual,

ficando possibilitada a apresentação de razões finais, no prazo de

48 horas, independentemente de notificação.

Após, sejam conclusos os autos para sentença.

Datado e assinado eletronicamente.

LAÍS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000815-21.2018.5.21.0013
AUTOR DANIELLI PEREIRA DA SILVA

MARTINS

ADVOGADO LAROUSSE ROSEMBERG DUARTE
MARINHO(OAB: 8818/RN)

RÉU FRANCISCA GOMES DA SILVA

ADVOGADO LAURA LYVIA LOPES VELOSO
ARAUJO(OAB: 13991/RN)

ADVOGADO HUMBERTO HENRIQUE COSTA
FERNANDES DO REGO(OAB:
4237/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DANIELLI PEREIRA DA SILVA MARTINS

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e762012

proferido nos autos.

DESPACHO

         Vistos, etc.

        Intime-se a parte exequente para indicar meios de

prosseguimento da execução, no prazo de 10 (dez) dias.

        Saliente-se que o exequente deve indicar meios efetivos

de prosseguimento da execução, não sendo suficiente o

requerimento feito de forma genérica no sentido de que sejam

efetuadas buscas visando a localização de bens existentes em

nome da executada.

          Inerte o interessado, suspenda-se a tramitação do

processo por um ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, lapso

durante o qual o exequente poderá, a qualquer tempo, desde que

indique meios para tanto, requerer o prosseguimento da execução.

        Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam

localizados bens do devedor passíveis de penhora, ARQUIVEM-SE

os autos, iniciando-se, a contar daí, o prazo de 2 (anos) anos para

aplicação da prescrição intercorrente.

           Mossoró /RN, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

Juíza do Trabalho

rldb

Processo Nº ATOrd-0000390-96.2015.5.21.0013
AUTOR ANTONIA CILENE CARNEIRO

OLIVEIRA

ADVOGADO Allan Cássio de Oliveira Lima(OAB:
10173/RN)

ADVOGADO RAFAEL DE ALENCAR
GALVAO(OAB: 9443/RN)

RÉU INSTITUTO NACIONAL DE
ASSISTENCIA A SAUDE E A
EDUCACAO - INASE

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIA CILENE CARNEIRO OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 382f982

proferido nos autos.

DESPACHO

           Vistos, etc.

        Considerando o trânsito em julgado da decisão anexada

no Id nº f17b0d7 que negou seguimento ao agravo de instrumento

interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, determino a

atualização do débito exequendo.

          Após, expeça-se Requisitório de Precatório.

          Mossoró-RN, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

Juíza Trabalho

RLDB

Processo Nº ATOrd-0000965-41.2014.5.21.0013
AUTOR TACIANA ARAUJO DE SOUZA

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ALDO FERNANDES DE SOUSA
NETO(OAB: 4414/RN)

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

RÉU ETX SERVICOS DE PERFURACAO E
SONDAGEM DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO Vinicius Victor Lima de Carvalho(OAB:
3074/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ETX SERVICOS DE PERFURACAO E SONDAGEM DE
PETROLEO LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID e6965ed

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Considerando o trânsito em julgado das decisões, id e0fd81d, e a

satisfação total da execução, id 6ed13b2;

2. Considerando os termos do Art. 3º, do Provimento TRT 03/98;

considerando, ainda, a inexistência de contrato de honorários

advocatícios anexado aos presentes autos, bem como a adoção

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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pelo E. TRT do instrumento de expedição de alvará eletrônico, no

tocante aos depósitos judiciais efetuados perante o Banco do Brasil,

notifique-se o(a) patrono(a) da parte autora para apresentar, no

prazo de 48 horas, o contrato de honorários advocatícios firmado

com seu(ua) constituinte. É recomendável ao exequente e ao(à)

seu(ua) advogado(a) indicar os dados das respectivas contas

bancárias, a fim de que os valores sejam depositados

diretamente nas suas contas, tendo em vista a iminente

possibilidade de fechamento das agências bancárias para o

atendimento ao público, o que causará considerável atraso nos

recebimentos de créditos. Tal medida se dá em razão dos

efeitos da Pandemia mundial do Coronavírus.

3. Inerte o(a) causídico(a), arbitra-se desde já o percentual de 20%,

dos créditos cabíveis ao autor, a título de honorários advocatícios.

4. Escoado o prazo acima concedido, expeça-se o alvará em favor

dos reais beneficiários a partir do depósito de id 6ed13b2.

5. Por fim, extingo a presente execução a teor do art. 924, II, NCPC,

aplicado subsidiariamente ao Processo do Trabalho (art. 769, CLT).

6. Consignem-se os valores pagos.

7. Nos termos da Recomendação TRT/CR nº 01/2019, diligencie a

Secretaria no sentido de verificar junto ao convênio CEF/Banco do

Brasil se inexiste saldo na(s) conta(s) levantada(s).

8. Após, arquivem-se os autos.

Mossoró, 09/09/2020

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

k

Processo Nº ATOrd-0000965-41.2014.5.21.0013
AUTOR TACIANA ARAUJO DE SOUZA

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ALDO FERNANDES DE SOUSA
NETO(OAB: 4414/RN)

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

RÉU ETX SERVICOS DE PERFURACAO E
SONDAGEM DE PETROLEO LTDA

ADVOGADO Vinicius Victor Lima de Carvalho(OAB:
3074/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TACIANA ARAUJO DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID e6965ed

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

1. Considerando o trânsito em julgado das decisões, id e0fd81d, e a

satisfação total da execução, id 6ed13b2;

2. Considerando os termos do Art. 3º, do Provimento TRT 03/98;

considerando, ainda, a inexistência de contrato de honorários

advocatícios anexado aos presentes autos, bem como a adoção

pelo E. TRT do instrumento de expedição de alvará eletrônico, no

tocante aos depósitos judiciais efetuados perante o Banco do Brasil,

notifique-se o(a) patrono(a) da parte autora para apresentar, no

prazo de 48 horas, o contrato de honorários advocatícios firmado

com seu(ua) constituinte. É recomendável ao exequente e ao(à)

seu(ua) advogado(a) indicar os dados das respectivas contas

bancárias, a fim de que os valores sejam depositados

diretamente nas suas contas, tendo em vista a iminente

possibilidade de fechamento das agências bancárias para o

atendimento ao público, o que causará considerável atraso nos

recebimentos de créditos. Tal medida se dá em razão dos

efeitos da Pandemia mundial do Coronavírus.

3. Inerte o(a) causídico(a), arbitra-se desde já o percentual de 20%,

dos créditos cabíveis ao autor, a título de honorários advocatícios.

4. Escoado o prazo acima concedido, expeça-se o alvará em favor

dos reais beneficiários a partir do depósito de id 6ed13b2.

5. Por fim, extingo a presente execução a teor do art. 924, II, NCPC,

aplicado subsidiariamente ao Processo do Trabalho (art. 769, CLT).

6. Consignem-se os valores pagos.

7. Nos termos da Recomendação TRT/CR nº 01/2019, diligencie a

Secretaria no sentido de verificar junto ao convênio CEF/Banco do

Brasil se inexiste saldo na(s) conta(s) levantada(s).

8. Após, arquivem-se os autos.

Mossoró, 09/09/2020

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

k

Processo Nº ATOrd-0000468-17.2020.5.21.0013
AUTOR ALISSON MORAX DE MORAIS

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

RÉU BRASERV PETROLEO LTDA

Intimado(s)/Citado(s):
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  - ALISSON MORAX DE MORAIS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 94b78c2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. O presente feito aguarda audiência, sendo que se encontra

vedada a realização de audiências presenciais, nos termos das

Resoluções nº 313 e 314 do Conselho Nacional de Justiça; Ato

Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 5, de 17 de abril de 2020; e ATO TRT

GP Nº 54/2020.

2. Assim, visando imprimir maior celeridade ao feito, nesse

período de regime extraordinário de trabalho, determino a

citação da parte reclamada, para que apresente defesa escrita,

diretamente no sistema PJe-JT, no prazo de 15 (quinze) dias,

com as provas documentais que entender necessárias e indicando,

eventualmente, outras provas que pretende produzir, nos termos do

art. 335 do CPC, e na forma como autorizado pelo art. 6º do ATO Nº

11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria

de fato.

3. Verifique a Secretaria se o réu possui procurador já cadastrado

no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo sistema ou pelo

DEJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a notificação inicial

por via postal ou por outro meio processualmente idôneo.

4. Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a

qualquer tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como

indicado no mesmo art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, sem prejuízo da

apresentação de requerimento comum para homologação de

conciliação diretamente no PJe, observadas as disposições legais.

5. Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independentemente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para apresentar sua réplica, inclusive

especificando outras provas que pretende produzir (art. 6º, § 1º, do

ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho), no prazo de 10 (dez) dias.

6. Fica facultada às partes a apresentação de atas de audiência

e/ou laudos periciais (quando aplicável) a título de prova

emprestada, nos termos do art. 372 do CPC c/c art. 769 da CLT.

7. Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto à

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

8. Publique-se e cumpra-se.

Mossoró-RN, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000224-88.2020.5.21.0013
AUTOR EXPEDITO BORGES

ADVOGADO TIAGO ABDON FELIX(OAB:
13022/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fd745f1

proferido nos autos.

DESPACHO

Ultrapassado o prazo concedido no despacho de Id. a323428, e,

não tendo as partes requerido a realização de provas orais em

audiência, nem audiência para os fins de conciliação, encerro a

instrução processual, ficando possibilitada a apresentação de

razões finais,no prazo de 48 horas.

Acaso as partes tenham efetivo interesse em realização da

audiência com vistas à conciliação, deverão protocolar

manifestação em tal sentido,no mesmo prazo assinalado acima.

Uma vez decorrido o prazo acima fixado, façam os autos

conclusos para julgamento da ação.

Intimem-se as partes.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº CumSen-0000799-67.2018.5.21.0013
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EXEQUENTE MERIS RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO LINDOCASTRO NOGUEIRA DE
MORAIS(OAB: 3904/RN)

EXECUTADO MUNICIPIO DE MOSSORO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MERIS RODRIGUES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID bd5219f

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Vistos, etc.

Em análise dos presentes autos, verifica-se que já foi expedido o

Requisitório de Precatório pertinente ao crédito da autora, já

estando, inclusive, na Coordenadoria de Precatórios do Egrégio

TRT da 21ª Região, aguardando o prazo legal para o seu

pagamento.

Constata-se ainda que, em relação ao valor dos honorários

advocatícios, foi expedida a Requisição de Pequeno Valor (id.

c5da8c4), da qual o Município foi devidamente intimado e deixou

fluir o prazo legal sem efetuar o pagamento e sem nada requerer.

Ocorre que, por equívoco, no mandado de bloqueio de id. 9e5ce3f,

ao invés de constar apenas o valor dos honorários advocatícios,

constou o valor integral da execução, qual seja, a quantia de R$

9.635,57 relativa ao crédito da autora, que já está inserido no

precatório acima aludido, bem como o valor de R$ 1.445,34

equivalente aos honorários advocatícios, conforme se observa da

guia de depósito de id. 3602116, e em consequência disto, o Banco

do Brasil S/A, efetuou o bloqueio integral do montante consignado

no referido mandado.

Em face do acima alegado, determina este Juízo que sejam

expedidos alvarás eletrônicos para transferir a quantia de R$

9.635,57, mais os acréscimos legais, para a Conta Corrente nº

20.070-0, agência 4687-6 de titularidade do Município de Mossoró-

RN, CNPJ Nº 08.348.971/0001-39, e a quantia de R$ 1.445,34

mais os acréscimos legais, para a Conta Corrente nº 4000-2,

agencia 4687-6, de titularidade de LINDOCASTRO NOGUEIRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ Nº 21.860.639/0001-17.

Comprovada as transferências supra determinadas, aguarde-se o

pagamento do Requisitório de Precatório.

Em 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

Juíza do Trabalho

ats

Processo Nº ATSum-0000225-73.2020.5.21.0013
AUTOR JUCICLEITON FELICIO BEZERRA

ADVOGADO TIAGO ABDON FELIX(OAB:
13022/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8665c0d

proferido nos autos.

DESPACHO

Ultrapassado o prazo concedido no despacho de Id. d14ee43, e,

não tendo as partes requerido a realização de provas orais em

audiência, nem audiência para os fins de conciliação, encerro a

instrução processual, ficando possibilitada a apresentação de

razões finais,no prazo de 48 horas.

Acaso as partes tenham efetivo interesse em realização da

audiência com vistas à conciliação, deverão protocolar

manifestação em tal sentido,no mesmo prazo assinalado acima.

Uma vez decorrido o prazo acima fixado, façam os autos

conclusos para julgamento da ação.

Intimem-se as partes.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000224-88.2020.5.21.0013
AUTOR EXPEDITO BORGES

ADVOGADO TIAGO ABDON FELIX(OAB:
13022/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA
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RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EXPEDITO BORGES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fd745f1

proferido nos autos.

DESPACHO

Ultrapassado o prazo concedido no despacho de Id. a323428, e,

não tendo as partes requerido a realização de provas orais em

audiência, nem audiência para os fins de conciliação, encerro a

instrução processual, ficando possibilitada a apresentação de

razões finais,no prazo de 48 horas.

Acaso as partes tenham efetivo interesse em realização da

audiência com vistas à conciliação, deverão protocolar

manifestação em tal sentido,no mesmo prazo assinalado acima.

Uma vez decorrido o prazo acima fixado, façam os autos

conclusos para julgamento da ação.

Intimem-se as partes.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

LAIS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000225-73.2020.5.21.0013
AUTOR JUCICLEITON FELICIO BEZERRA

ADVOGADO TIAGO ABDON FELIX(OAB:
13022/RN)

RÉU HLR ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JUCICLEITON FELICIO BEZERRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8665c0d

proferido nos autos.

DESPACHO

Ultrapassado o prazo concedido no despacho de Id. d14ee43, e,

não tendo as partes requerido a realização de provas orais em

audiência, nem audiência para os fins de conciliação, encerro a

instrução processual, ficando possibilitada a apresentação de

razões finais,no prazo de 48 horas.

Acaso as partes tenham efetivo interesse em realização da

audiência com vistas à conciliação, deverão protocolar

manifestação em tal sentido,no mesmo prazo assinalado acima.

Uma vez decorrido o prazo acima fixado, façam os autos

conclusos para julgamento da ação.

Intimem-se as partes.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000841-82.2019.5.21.0013
AUTOR CARLOS ANTONIO MATIAS

ADVOGADO SILAS TEODÓSIO DE ASSIS(OAB:
8841/RN)

RÉU POVEL PORCINO VEICULOS LTDA -
ME

ADVOGADO FAGNA LEILIANE DA ROCHA(OAB:
5134/RN)

PERITO GENILSON PEREIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ANTONIO MATIAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8bb8ebb

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando a manifestação da reclamada de ID 7580caf e a

ausência de manifestação da parte autora acerca do despacho de

ID 6ac11cb, bem como a matéria objeto da presente demanda,

considero desnecessária a produção de provas complementares no
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presente feito, restando encerrada a instrução processual.

Outrossim, em sua manifestação, a reclamada requereu a

designação de sessão telepresencial para tentativa de conciliação

entre as partes. Diante disso, intime-se o reclamante para que, no

prazo de 5 dias, informe se possui interesse na realização de

audiência para tentativa de conciliação, na modalidade

telepresencial, por meio da plataforma Google Meet. O silêncio

da parte autora implicará presunção de ausência do interesse em

conciliar.

Caso não haja interesse na celebração de acordo pela parte autora,

fica desde já possibilitada a apresentação de razões finais, no

prazo sucessivo de 48 horas, independentemente de notificação.

Após, sejam conclusos os autos para sentença ou designação de

audiência de conciliação, conforme o caso.

Em 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000841-82.2019.5.21.0013
AUTOR CARLOS ANTONIO MATIAS

ADVOGADO SILAS TEODÓSIO DE ASSIS(OAB:
8841/RN)

RÉU POVEL PORCINO VEICULOS LTDA -
ME

ADVOGADO FAGNA LEILIANE DA ROCHA(OAB:
5134/RN)

PERITO GENILSON PEREIRA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - POVEL PORCINO VEICULOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8bb8ebb

proferido nos autos.

DESPACHO

Considerando a manifestação da reclamada de ID 7580caf e a

ausência de manifestação da parte autora acerca do despacho de

ID 6ac11cb, bem como a matéria objeto da presente demanda,

considero desnecessária a produção de provas complementares no

presente feito, restando encerrada a instrução processual.

Outrossim, em sua manifestação, a reclamada requereu a

designação de sessão telepresencial para tentativa de conciliação

entre as partes. Diante disso, intime-se o reclamante para que, no

prazo de 5 dias, informe se possui interesse na realização de

audiência para tentativa de conciliação, na modalidade

telepresencial, por meio da plataforma Google Meet. O silêncio

da parte autora implicará presunção de ausência do interesse em

conciliar.

Caso não haja interesse na celebração de acordo pela parte autora,

fica desde já possibilitada a apresentação de razões finais, no

prazo sucessivo de 48 horas, independentemente de notificação.

Após, sejam conclusos os autos para sentença ou designação de

audiência de conciliação, conforme o caso.

Em 09 de setembro de 2020.

LAÍS MANICA

JUÍZA DO TRABALHO

4ª Vara do Trabalho de Mossoró/RN

Notificação

Processo Nº ConPag-0000062-90.2020.5.21.0014
CONSIGNANTE A T DA SILVEIRA - ME

ADVOGADO LUIZ CARLOS BATISTA FILHO(OAB:
8417/RN)

CONSIGNATÁRIO ELSON PEREIRA DE PAULA

Intimado(s)/Citado(s):

  - A T DA SILVEIRA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 33c5223

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

I – RELATÓRIO. A T DA SILVEIRA - ME ajuizou ação de

consignação em pagamento contra ELSON PEREIRA DE PAULA

aduzindo os fatos e formulando os pedidos elencados na exordial. A

parte consignatária, regularmente citada através de edital, não

apresentou contestação nem compareceu à audiência designada.

Alçada fixada. Foi convertido o julgamento em diligência para que a

parte consignante apresentasse o comprovante de depósito judicial

da quantia objeto da ação. Cumprida a diligência em Id 8a58b38 e

4112a25, os autos foram conclusos para julgamento.
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II– FUNDAMENTOS. REVELIA E SEUS EFEITOS. O consignatário

não apresentou defesa no prazo definido. Desse modo, aplica-se a

revelia e a pena de confissão ficta quanto à matéria de fato, nos

termos do artigo 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros todos os

fatos alegados na inicial, verbis:

Art. 344. “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo

autor”.

Neste sentido, a jurisprudência:

"A revelia e a confissão induzem à presunção de veracidade das

alegações do autor. Ac. (unânime) TRT 8ª Reg. (REO 1419/91),

Rel. Juiz Hermes Tupinambá, publicado na sessão de 19/02/92". (in

Bomfim, B. Calheiros e Silvério dos Santos, Dicionário de Decisões

Trabalhistas. - 24ª ed. - Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1994,

pag. 672 ).

Assim, toda a apreciação dos pedidos será feita mediante a revelia

e confissão ficta aplicadas, respeitando-se os requisitos formais

para a viabilidade dos pedidos, porquanto o Juiz aplica a Lei ao

caso concreto.

MÉRITO DA AÇÃO PROPOSTA. Da leitura da peça inicial, tem-se

que a consignante argumenta que o Senhor Elson Pereira de Paula

foi contratado em 10/06/2019, sendo dispensada por justa causa em

28/01/2020, em razão do abandono do emprego. Alega que na data

de 18/12/2019 a consignante remeteu ao consignado uma carta,

informando a rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, sem

sucesso. Aduz que, em razão disto, no intuito de evitar a aplicação

da multa do art. 477, § 8º, da CLT, propôs a presente consignação,

a fim de depositar a importância de R$ 423,91 (quatrocentos e vinte

e três reais e noventa e um centavos). Requer a procedência da

ação, no sentido de extinguir a obrigação de pagar os valores

constantes do TRCT juntado com a petição inicial. Considerando os

limites da ação de consignação mencionados acima, acolho o pleito

direcionado à quitação dos valores consignados por meio da

presente demanda (TRCT de Ids 81f8b74 e bb2f7aa). Ficam

deferidos aos requeridos os benefícios da justiça gratuita do

consignatário, em face da sua manifesta hipossuficiência financeira.

Contribuição previdenciária na forma da Súmula no. 368 do C. TST,

observada, ainda, a regra insculpida no art. 28, da Lei no. 8.212/91.

III – CONCLUSÃO. Pelo exposto e tudo o mais que consta dos

autos da consignação em pagamento ajuizada por A T DA

SILVEIRA - ME em face de ELSON PEREIRA DE PAULA DECIDO

julgar PROCEDENTES os pedidos da ação, declarando, pois,

quitado o valor de R$ 423,91 (quatrocentos e vinte e três reais e

noventa e um centavos), decorrente das parcelas presentes no

TRCT de Ids 81f8b74 e bb2f7aa, na forma da fundamentação supra,

elemento integrante deste conclusivo como se aqui estivesse

literalmente transcrita. Determino igualmente que a parte ré

apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, dados bancários

existentes na empresa em nome do consignatário. Cumprida a

diligência e com o trânsito em julgado a presente sentença, expeça-

se alvará eletrônico em favor do consignatário na conta bancária

indicada. Custas, pelo consignatário, no valor de R$ 10,64 (dez

reais e sessenta e quatro centavos), calculadas sobre o valor

consignado, das quais fica dispensado por ser beneficiário da

justiça gratuita. Notifiquem-se as partes.

Mossoró, 8 de setembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho

Processo Nº ConPag-0000148-61.2020.5.21.0014
CONSIGNANTE LUIZ GONZAGA GEREMIAS

ADVOGADO DOUGLAS MACDONNELL DE
BRITO(OAB: 5910/RN)

CONSIGNATÁRIO PAULO VICTOR SANTIAGO DE LIMA
SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIZ GONZAGA GEREMIAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 45741c1

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

I – RELATÓRIO.LUIZ GONZAGA GEREMIAS ajuizou ação de

consignação em pagamento contraPAULO VICTOR SANTIAGO

DE LIMA SILVA aduzindo os fatos e formulando os pedidos

elencados na exordial.A parte consignatária, regularmente citada,

não apresentou contestação nem compareceu à audiência

designada. Alçada fixada. Os autos foram conclusos para

julgamento.

II– FUNDAMENTOS.DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA. Por se

tratar de matéria a ser provada exclusivamente pela via documental,
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não se faz necessária a produção de provas outras além das que já

constam dos autos para o julgamento do mérito. Desta forma, aplica

-se o art. 355 do CPC, de forma subsidiária, nos termos do art. 15

do CPC e art. 769 da CLT, segundo o qual, nestes casos, o juiz

julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com

resolução de mérito. Saliente-se que as partes foram instadas a se

manifestarem sobre o interesse em produzir prova oral, mas assim

não se posicionaram.

REVELIA E SEUS EFEITOS.O consignatário nãoapresentou

defesa no prazo definido. Desse modo, aplica-se a revelia e a pena

de confissão ficta quanto à matéria de fato, nos termos do

artigo344do CPC, presumindo-se verdadeiros todos os fatos

alegados na inicial, verbis:

Art. 344. “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo

autor”.

Neste sentido, a jurisprudência:

"A revelia e a confissão induzem à presunção de veracidade das

alegações do autor. Ac. (unânime) TRT 8ª Reg. (REO 1419/91),

Rel. Juiz Hermes Tupinambá, publicado na sessão de 19/02/92". (in

Bomfim, B. Calheiros e Silvério dos Santos, Dicionário de Decisões

Trabalhistas. - 24ª ed. - Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1994,

pag. 672 ).

Assim, toda a apreciação dos pedidos será feita mediante a revelia

e confissão ficta aplicadas, respeitando-se os requisitos formais

para a viabilidade dos pedidos, porquanto o Juiz aplica a Lei ao

caso concreto.

MÉRITO DA AÇÃO PROPOSTA. Da leitura da peça inicial, tem-se

que a consignante argumenta que o SenhorPaulo Victor Santiago

de Lima Silva foi contratado em23/09/2017 para exercer a função

de Auxiliar de serviços gerais, sendo dispensada por justa causa

em27/03/2020, em razão da desídia do empregado. Alegana inicial

o seguinte: a) que no curso do pacto laboral o reclamante começou

a cometer infrações, em especial a faltar injustificadamente, o que

vinha prejudicando o exercício do labor e da atividade econômica da

empresa; b) que em 10 de Outubro de 2019 o consignatário

recebera a primeira advertência, por não estar usando o EPI (botas

de borracha) em conformidade da NR 6.7 e Art 482 da CLT; c) que

em 20/01/2020, foi novamente advertido, desta feita em vista de

reiteradas ausências ao trabalho ocorridas nos dias 13 à 16 de

Janeiro de 2020 e nos dias 18 e 20 de janeiro do mesmo ano, o que

ocorreu também nos dias 01 e 03 de fevereiro, razão pela qual

recebera pena de suspensão; d) que, em que pese ter sido

advertido e suspenso preteritamente, o empregado voltou a faltar

nos dias 16, e dos dias 23 a 25 de março de 2020, o que tornou a

continuidade do vínculo laboral insustentável, razão pela qual a

autora decidiu rescindir o seu contrato de trabalho por falta grave

(ausências reiteradas), em 27/03/2020, tentando sido tentado

cientificar o consignatário através de carta de demissão por justa

causa em 27/03/2020, mas aquele se recusou a assiná-la. Aduz

que, em razão disto, no intuito de evitar a aplicação da multa do art.

477, § 8º, da CLT, propôs a presente consignação, a fim de

depositar a importância deR$ 270,83 (duzentos e setenta reais e

oitenta e três centavos). Requer a procedência da ação, no sentido

de extinguir a obrigação de pagar os valores constantes do TRCT

juntado com a petição inicial. Considerando os limites da ação de

consignação mencionados acima, acolho o pleito direcionado à

quitação dos valores consignados por meio da presente demanda

(TRCT de Id d258d40). Ficam deferidos aos requeridos os

benefícios da justiça gratuita do consignatário, em face da sua

manifesta hipossuficiência financeira. Contribuição previdenciária na

forma da Súmula no. 368 do C. TST, observada, ainda, a regra

insculpida no art. 28, da Lei no. 8.212/1991.

JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA.

Diz o art. 5º, LXXIV, da CF, que o Estado prestará assistência

judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A

doutrina costuma diferenciar a assistência judiciária gratuita da

justiça gratuita. A primeira é gênero e a segunda é espécie. A

assistência judiciária gratuita é o direito da parte de ter um

advogado do Estado gratuitamente, bem como estar isenta de todas

as despesas e taxas processuais. A justiça gratuita é o direito à

gratuidade de taxas judiciárias, custas, emolumentos, honorários de

perito, despesas com editais etc. Não terá a parte direito a

advogado do Estado, mas não pagará as despesas do processo.

Para a obtenção do aludido benefício nos processos trabalhistas,

duas novidades foram criadas pela Lei n. 13.467/2017, com a nova

redação do art. 790, §3º e com o novo §4º do mesmo artigo: 1)

limitação da concessão de justiça gratuita “ex officio” ou a

requerimento da parte para empregados que comprovem receber

até 40% do teto do RGPS; 2) concessão a qualquer parte (inclusive

empregadora) mediante comprovação da insuficiência de recursos

para o pagamento das custas. No processo comum, a matéria foi

adequadamente regulamentada pela Lei n. 7.115/1983, pois em

conformidade com a primeira onda de acesso à justiça, ao dispor

que "A declaração destinada a fazer prova de vida, residência,

pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons

antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por

procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se

verdadeira". Tal regra foi repetida em parte pelo Código de

Processo Civil de 2015, em seu artigo 99, segundo o qual "Presume

-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 553
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

por pessoa natural". Como é cediço, a garantia contida no art. 5º,

LXXIV da CF, é norma de eficácia plena e seu sentido é aclarado

apenas pelo dispositivo reproduzido alhures. Entendeu o legislador,

com força no princípio da boa-fé, o qual é regente de todas as

relações sociais, incluindo as de caráter instrumental, como é o

caso do processo, que a simples declaração de insuficiência

deduzida por pessoa natural se presume verdadeira. Assim sendo,

no sentir deste magistrado, o legislador ao editar a Lei n.

13.467/2017, reproduziu inadvert idamente o disposit ivo

constitucional, sem se atentar à regulamentação contida no CPC,

muito mais detalhada, de modo que, supletivamente (art. 15 do

CPC), as regras do art. 99 e 105 do CPC devem ser aplicadas ao

processo do trabalho, o que já vinha sendo admitido pelo C. TST,

ao editar a Súmula 463, in verbis:

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO

(conversão da Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1, com

alterações decorrentes do CPC de 2015) - Res. 219/2017, DEJT

divulgado em 28, 29 e 30.06.2017 - republicada - DEJT divulgado

em 12, 13 e 14.07.2017

I - A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária

gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência

econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que

munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art.

105 do CPC de 2015);

II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é

necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte

arcar com as despesas do processo".

Considerando as premissas acima estabelecidas, tem-se que fará

jus à gratuidade da justiça:

1) os empregados que perceberem salário igual ou inferior a 40%

(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime

Geral de Previdência Social, condição esta analisada objetivamente

e, por ser assim, para esta parcela de trabalhador o benefício

poderá ser concedido inclusive de ofício;

2) a pessoa natural, empregada ou empregadora, terá direito ao

benefício da justiça gratuita, caso declarem, sob as penas da lei, a

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas

processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 99, §3º

do CPC, aplicável supletivamente ao processo do trabalho (art. 15

do CPC) ;

3) para as pessoas jurídicas, o deferimento da gratuidade da justiça

fica condicionado à efetiva comprovação de sua insuficiência

econômica.

In casu, o reclamante se enquadra na primeira hipótese, conforme

salário declarado na petição inicial e, sendo assim, de ofício defiro

os benefícios da justiça gratuita à parte consignada.

III – CONCLUSÃO. Pelo exposto e tudo o mais que consta dos

autos daconsignação em pagamento ajuizada porLUIZ GONZAGA

GEREMIAS em face dePAULO VICTOR SANTIAGO DE LIMA

SILVA DECIDOjulgar PROCEDENTES os pedidos da ação,

declarando, pois, quitado o valor deR$ 270,83 (duzentos e setenta

reais e oitenta e três centavos), decorrente das parcelas presentes

no TRCT de Id d258d40, na forma da fundamentação supra,

elemento integrante deste conclusivo como se aqui estivesse

literalmente transcrita. Determino igualmente que a parte ré

apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, dados bancários

existentes na empresa em nome do consignatário. Cumprida a

diligência e com o trânsito em julgado a presente sentença, expeça-

se alvará eletrônico em favor do consignatário na conta bancária

indicada. Custas, pelo consignatário, no valor de R$ 10,64 (dez

reais e sessenta e quatro centavos), calculadas sobre o valor

consignado, das quais fica dispensado por ser beneficiário da

justiça gratuita. Notifiquem-se as partes.

Mossoró,01 desetembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000085-36.2020.5.21.0014
AUTOR WENDELL RUAN FERNANDES

LUCENA

ADVOGADO JOSE ROBERTO CAVALCANTE
ALVES(OAB: 10336/RN)

RÉU ACO DESIGNER VIDRACARIA E
METALURGICA LTDA

ADVOGADO REINALDO BESERRA(OAB: 7166/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ACO DESIGNER VIDRACARIA E METALURGICA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

DESTINATÁRIO:  ACO DESIGNER V IDRACARIA E

METALURGICA LTDA
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Fica a parte acima identificada, através de seu patrono, notificada

para, no prazo de 05(CINCO) dias úteis, comprovar o pagamento

das CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  e  CUSTAS

PROCESSUAIS,  sob pena de  EXECUÇÃO .

MOSSORO/RN, 09 de setembro de 2020.

CARLOS FREDERICO MEDEIROS DE MENDONCA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000606-15.2019.5.21.0014
AUTOR JOAO MARIA DE SOUSA

ADVOGADO ANDREWS KENNEDY SALVADOR
ALENCAR(OAB: 11407/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

PERITO MARC ALFONS ADELIN GHIJS

PERITO DANIELA CARVALHO DE LIMA
NOBRE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO MARIA DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7e3d486

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a juntada do laudo médico pericial sob o #id:418439e , intimem

-se as partes para se manifestar sobre referido documento, caso

queiram, no prazo de 05(cinco) dias.

Determino aprazamento de audiência de instrução, a ser realizada

no dia 30/09/2020 às 11:00, através da plataforma virtual Google

Meet, conforme orientações contidas no Ofício Circular

SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR Nº 24/2020.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link): https://meet.google.com/mbj-pawm-

oqu

Em caso de dúvida, deverá o interessado contactar a Secretaria da

4ª Vara do Trabalho de Mossoró por meio do seguinte e-mail ou

mensagem instantânea pela plataforma "Hangouts" : trt-

4vtmos@trt21.com.br.

Deverão as partes informar nos autos, até um dia antes da

audiência, os respectivos e-mails e telefones de todos os

participantes da audiência.

Mossoró, 08 de setembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ DO TRABALHO

rlv

Processo Nº ATSum-0000384-13.2020.5.21.0014
AUTOR CLEONILSON JOSE DA SILVA

ADVOGADO DIEGO FRANCO SANTANA DE
ASSIS(OAB: 10936/RN)

RÉU R T DE O DOS SANTOS EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLEONILSON JOSE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cd54aea

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino aprazamento de audiência de conciliação, a ser

realizada no dia 03/11/2020 às 09:00, através da plataforma

virtual Google Meet, conforme orientações contidas no Ofício

Circular SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR Nº

24/2020, sem prejuízo das determinações contidas na decisão

de #id:47345db .

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link): https://meet.google.com/vzb-gvvj-

sdy

Em caso de dúvida, deverá o interessado contactar a Secretaria da

4ª Vara do Trabalho de Mossoró por meio do seguinte e-mail ou

mensagem instantânea pela plataforma "Hangouts" : trt-

4vtmos@trt21.com.br.

Deverão as partes informar nos autos, até um dia antes da

audiência, os respectivos e-mails e telefones de todos os

participantes da audiência.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ DO TRABALHO

rlv

Processo Nº ATOrd-0000092-28.2020.5.21.0014
AUTOR JAINE JESSICA FERREIRA DE

OLIVEIRA
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ADVOGADO LARIZA PINTO BRASIL LEITE
NOGUEIRA(OAB: 13883/RN)

RÉU Neide Maria de Souza Melo

ADVOGADO CRISTIANO LUIZ BARROS
FERNANDES DA COSTA(OAB:
5695/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAINE JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8f8dfa5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A reclamada reiterou pedido de realização de audiência presencial

na petição de id #id:c3a1df9 , visto que a reclamada “não alterou em

nada as suas habilidades aos meios eletrônicos, estas permanecem

precárias, sem falar na idade avançada da mesma, e que,como dito

anteriormente,reside na cidade de Natal/RN”.

Ademais, acrescenta ainda que “os causídicos desta não tem como

garantir a presença ou a permanência da parte e testemunhas no

local e horário designados, em local diverso do prédio desta Justiça

Especializada do Trabalho, e considerando também que a parte e

as testemunhas, não residem neste município, mas sim em

Natal/RN e Areia Branca/RN, e que não tem como garantir o acesso

aos meios tecnológicos necessários à participação da audiência”.

Considerando a permanência de suspensão das audiências

presenciais, bem como as orientações contidas no Ofício Circular

SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR Nº 24/2020,

determino que a audiência aprazada para o dia 15/09/2020 às

10:00, através da plataforma virtual Google Meet, seja de

conciliação, sendo dispensada a presença das partes mas não

de seus procuradores.

Ciência às partes.

Mossoró, 08 de setembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ DO TRABALHO

rlv

Processo Nº ATOrd-0000092-28.2020.5.21.0014
AUTOR JAINE JESSICA FERREIRA DE

OLIVEIRA

ADVOGADO LARIZA PINTO BRASIL LEITE
NOGUEIRA(OAB: 13883/RN)

RÉU Neide Maria de Souza Melo

ADVOGADO CRISTIANO LUIZ BARROS
FERNANDES DA COSTA(OAB:
5695/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - Neide Maria de Souza Melo

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8f8dfa5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

A reclamada reiterou pedido de realização de audiência presencial

na petição de id #id:c3a1df9 , visto que a reclamada “não alterou em

nada as suas habilidades aos meios eletrônicos, estas permanecem

precárias, sem falar na idade avançada da mesma, e que,como dito

anteriormente,reside na cidade de Natal/RN”.

Ademais, acrescenta ainda que “os causídicos desta não tem como

garantir a presença ou a permanência da parte e testemunhas no

local e horário designados, em local diverso do prédio desta Justiça

Especializada do Trabalho, e considerando também que a parte e

as testemunhas, não residem neste município, mas sim em

Natal/RN e Areia Branca/RN, e que não tem como garantir o acesso

aos meios tecnológicos necessários à participação da audiência”.

Considerando a permanência de suspensão das audiências

presenciais, bem como as orientações contidas no Ofício Circular

SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR Nº 24/2020,

determino que a audiência aprazada para o dia 15/09/2020 às

10:00, através da plataforma virtual Google Meet, seja de

conciliação, sendo dispensada a presença das partes mas não

de seus procuradores.

Ciência às partes.

Mossoró, 08 de setembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ DO TRABALHO

rlv

Processo Nº ATSum-0000250-83.2020.5.21.0014
AUTOR FRANCISCO ARIMATEIA DE SOUSA

CHACHA

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 556
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - G&E MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d8af8a2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino aprazamento de audiência de conciliação, a ser

realizada no dia 14/09/2020 às 09:00, através da plataforma

virtual Google Meet, conforme orientações contidas no Ofício

Circular SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR Nº

24/2020, sem prejuízo das determinações contidas no

despacho de Id ef45eda.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link): https://meet.google.com/vqc-yckg-

riu

Em caso de dúvida, deverá o interessado contactar a Secretaria da

4ª Vara do Trabalho de Mossoró por meio do seguinte e-mail ou

mensagem instantânea pela plataforma "Hangouts" : trt-

4vtmos@trt21.com.br.

Deverão as partes informar nos autos, até um dia antes da

audiência, os respectivos e-mails e telefones de todos os

participantes da audiência.

Mossoró, 08 de setembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ DO TRABALHO

rlv

Processo Nº ATOrd-0001168-97.2014.5.21.0014
AUTOR RODRIGO RICHELNY DE SOUZA

SILVA

ADVOGADO Stephan Bezerra Lima(OAB: 7320/RN)

RÉU COMDISAL - COMERCIO E
INDUSTRIA DE SAL MARINHO LTDA
- ME

RÉU MARANATA COMERCIAL LTDA - ME

ADVOGADO DANIEL VICTOR DA SILVA
FERREIRA(OAB: 4417/RN)

RÉU UNIVERSAL INDUSTRIA SALINEIRA
LTDA - EPP

ADVOGADO DANIEL VICTOR DA SILVA
FERREIRA(OAB: 4417/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RODRIGO RICHELNY DE SOUZA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c89c1fc

proferido nos autos.

DESPACHO

Trata-se de pedido de homologação de acordo, após iniciada a

execução.

Considerando que os termos do acordo de fls. 409/411 não observa

o art. 832, §§3º e 3º-A, da CLT, uma vez que a ação não versa

exclusivamente sobre parcelas de natureza indenizatórias,

notifiquem-se as partes para adequação dos termos da avença

conforme prescrito nos dispositivos indigitados.

Além das contribuições previdenciárias, deve o acordo prever,

ainda, o valor e responsabilidade das custas processuais.

Mossoró, 09/09/2020

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ DO TRABALHO

RCSF

Processo Nº ATSum-0000250-83.2020.5.21.0014
AUTOR FRANCISCO ARIMATEIA DE SOUSA

CHACHA

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO ARIMATEIA DE SOUSA CHACHA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d8af8a2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino aprazamento de audiência de conciliação, a ser

realizada no dia 14/09/2020 às 09:00, através da plataforma

virtual Google Meet, conforme orientações contidas no Ofício

Circular SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR Nº

24/2020, sem prejuízo das determinações contidas no

despacho de Id ef45eda.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link): https://meet.google.com/vqc-yckg-

riu

Em caso de dúvida, deverá o interessado contactar a Secretaria da

4ª Vara do Trabalho de Mossoró por meio do seguinte e-mail ou

mensagem instantânea pela plataforma "Hangouts" : trt-

4vtmos@trt21.com.br.

Deverão as partes informar nos autos, até um dia antes da

audiência, os respectivos e-mails e telefones de todos os

participantes da audiência.

Mossoró, 08 de setembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ DO TRABALHO

rlv

Processo Nº ATOrd-0001168-97.2014.5.21.0014
AUTOR RODRIGO RICHELNY DE SOUZA

SILVA

ADVOGADO Stephan Bezerra Lima(OAB: 7320/RN)

RÉU COMDISAL - COMERCIO E
INDUSTRIA DE SAL MARINHO LTDA
- ME

RÉU MARANATA COMERCIAL LTDA - ME

ADVOGADO DANIEL VICTOR DA SILVA
FERREIRA(OAB: 4417/RN)

RÉU UNIVERSAL INDUSTRIA SALINEIRA
LTDA - EPP

ADVOGADO DANIEL VICTOR DA SILVA
FERREIRA(OAB: 4417/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARANATA COMERCIAL LTDA - ME

  - UNIVERSAL INDUSTRIA SALINEIRA LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c89c1fc

proferido nos autos.

DESPACHO

Trata-se de pedido de homologação de acordo, após iniciada a

execução.

Considerando que os termos do acordo de fls. 409/411 não observa

o art. 832, §§3º e 3º-A, da CLT, uma vez que a ação não versa

exclusivamente sobre parcelas de natureza indenizatórias,

notifiquem-se as partes para adequação dos termos da avença

conforme prescrito nos dispositivos indigitados.

Além das contribuições previdenciárias, deve o acordo prever,

ainda, o valor e responsabilidade das custas processuais.

Mossoró, 09/09/2020

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

JUIZ DO TRABALHO

RCSF

Processo Nº ATOrd-0000582-89.2016.5.21.0014
AUTOR MARCIA SILVA DA FONSECA

ADVOGADO ANDREIA ARAUJO
MUNEMASSA(OAB: 491-A/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO FELIPE DOS SANTOS
CARVALHO(OAB: 108003/MG)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCIA SILVA DA FONSECA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 15bf596

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Vieram os autos conclusos em virtude de petição de id aa65779,

apresentada pela reclamante, informando dados bancários para

crédito dos valores liberados por meio de despacho com força de

alvará de id a33801c.

Dessa forma, atribuo força de ALVARÁ JUDICIAL ao presente

despacho para DETERMINAR à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
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que à vista do presente, utilizando toda importância depositada a

t í t u l o  de  DEPÓSITO RECURSAL ,  cu jos  dados  são

CEF00840806161600755002246 5.000,00RD1009 (VALOR

ORIGINAL R$5.000,00 - ID d130b22), mais juros e correções que

houver, proceda com o rateio da seguinte forma:

transferência do valor exato de R$ 5.181,51 para a Reclamante

MARCIA SILVA DA FONSECA - CPF: 013.128.854-75, BANCO

INTER - 077, agência é sempre 0001-9, CONTA 6985740-;

•

recolhimento da quantia de R$84,58, a título de contribuição

previdenciária, em favor do INSS, via GPS, utilizando o código de

pagamento 1708, competência 09/2020, ident i f icador

200.37398.22-3,

•

após, efetue a liberação de TODO O SALDO REMANESCENTE

em favor de ANDREIA ARAUJO MUNEMASSA - OAB: RN491-A,

até o limite de R$785,80, através de transferência para a

agência 0649, operação 003, conta 13-6, titularidade de

ANDREIA MUNEMASSA.

•

A Caixa Econômica Federal deverá, em 05 (cinco) dias, remeter à

S e c r e t a r i a  d a  V a r a  o s  c o m p r o v a n t e s  d o s

levantamentos/recolhimentos, bem como providenciar o

encerramento da conta acima especif icada.

Após, cumpra-se o determinado em despacho de id 75f22f0

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020.

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

Juiz do Trabalho

sb

Processo Nº ATOrd-0000043-84.2020.5.21.0014
AUTOR MANOEL ROCHA DE MEDEIROS

ADVOGADO ANTONIO CARLOS LIMA
MARTINS(OAB: 3099/RN)

RÉU NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO GERALDO CAMPELO DA FONSECA
FILHO(OAB: 19382-D/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NESTLE BRASIL LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d1328a9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino cancelamento da audiência de instrução na modalidade

presencial já aprazada e a marcação de audiência de conciliação,

a ser realizada no dia 11/09/2020 às 09:00, através da plataforma

virtual Google Meet, conforme orientações contidas no

OfícioCircular SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR

Nº 24/2020.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link):https://meet.google.com/hbt-qpfe-cow

Em caso de dúvida, deverá o interessado contatar a Secretaria da

4ª Vara do Trabalho de Mossoró por meio do seguinte e-mail ou

mensagem instantânea pela plataforma "Hangouts" : trt-

4vtmos@trt21.com.br.

Deverão as partes informar nos autos, até um dia antes da

audiência, os respectivos e-mails e telefones de todos os

participantes da audiência.

Mossoró, 09.09.2020

Hamilton Vieira Sobrinho

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000919-15.2015.5.21.0014
AUTOR EDUARDO MATIAS DE SOUZA NETO

ADVOGADO TIAGO ABDON FELIX(OAB:
13022/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO ALDO FERNANDES DE SOUSA
NETO(OAB: 4414/RN)

ADVOGADO FERNANDA ERIKA SANTOS DA
COSTA(OAB: 4581/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO CAMILA DE OLIVEIRA GOMES(OAB:
10396/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

RÉU PSI - PROJETOS E SERVICOS
INDUSTRIAIS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDUARDO MATIAS DE SOUZA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5019bed

proferido nos autos.

DESPACHO

Vieram os autos conclusos em virtude de manifestação de id

22b1ac5, apresentada pelo reclamante.
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Requer que o seu crédito seja depositado na conta bancária de sua

titularidade, bem como haja retenção de honorários advocatícios

com crédito na conta de seu causídico.

Dessa forma, atribuo força de ALVARÁ JUDICIAL ao presente

despacho para determinar à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que

efetue o levantamento de toda a importância depositada na conta

judicial de ID. 072018000014430726 (Valor Histórico:

R$3.141,64) devendo, de imediato, proceder ao recolhimento da

quantia de R$1.299,21, mais juros e correções que houver,

relativa à contribuição previdenciária, em favor do INSS, via GPS,

utilizando o código de pagamento 1708, competência 08/2020,

identificador 130.08372.64-2. DO SALDO REMANESCENTE da

referida conta judicial deverá a INSTITUIÇÃO BANCÁRIA proceder

com o rateio da seguinte forma:

transferência de 85% do valor, acrescidos de juros e correções

legais, em favor de EDUARDO MATIAS DE SOUZA NETO -

CPF: 054.618.774-94, Agência: 3526-2, Conta Corrente: 35.785-

5, Banco do Brasil.

•

transferência de 15% do valor, acrescidos de juros e correções

legais, em favor de TIAGO ABDON FELIX, CPF: 050.122.624-92,

Agência: 2943, Conta Corrente: 20367-0, OP: 001, Banco: Caixa

Econômica Federal.

•

A Caixa Econômica Federal deverá, em 05 (cinco) dias, remeter à

S e c r e t a r i a  d a  V a r a  o s  c o m p r o v a n t e s  d o s

levantamentos/recolhimentos, bem como providenciar o

encerramento da conta acima especif icada.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

Juiz do Trabalho

sb

Processo Nº ATOrd-0000713-93.2018.5.21.0014
AUTOR FRANCISCO AILSON DE MESQUITA

ADVOGADO LIGIA OLIVEIRA DUARTE(OAB:
7082/RN)

ADVOGADO ULISSEA DE OLIVEIRA
DUARTE(OAB: 6432/RN)

RÉU PRIME - LOCACAO DE MAO DE
OBRA E TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO RODOLFO DIAS ALVES(OAB:
13386/RN)

ADVOGADO KLAUS DE PINHO PESSOA
BORGES(OAB: 12861/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO AILSON DE MESQUITA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID df346d6

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Vieram os autos conclusos em virtude de manifestação de id

9c82fc9 e id 792617e, apresentadas pelo reclamante. Alega que a

conta bancária informada em sentença de id 9a901d0 possui limite

máximo para receber transferência/depósito. Requer, portanto, que

o seu crédito trabalhista seja depositado na conta bancária de

titularidade da sua esposa.

Adiante, em id 9692d02, há comprovantes bancários enviados pela

instituição financeira, informando que as liberações foram

realizadas, contudo os valores devidos ao reclamante foram

devolvidos para a conta judicial 2943 / 042 / 01545867-7.

Dessa forma, atribuo força de alvará ao presente despacho e

determino que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, utilizando todo o

saldo existente na conta 2943 / 042 / 01545867-7, proceda com a

transferência para a conta bancária de titularidade da esposa do

reclamante, Adriana Maria da Silva, CPF/MF Nº 913.345.514-72;

BANCO: Caixa Econômica Federal; AGÊNCIA: 0560; OPERAÇÃO:

013, CONTA POUPANÇA: 00016356-0.

Deverá, ainda, a referida instituição bancária, comprovar os

recolhimentos efetuados, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como,

providenciar o encerramento da conta acima especificada.

Sem pendências, ARQUIVEM-SE os presentes autos com as

cautelas de praxe.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

Juiz do Trabalho

sb

Processo Nº ATSum-0000561-20.2019.5.21.0011
AUTOR LEONARDO CONSTANTINO DE

SOUZA

ADVOGADO CELSO DE OLIVEIRA GURGEL(OAB:
8906/RN)

ADVOGADO RAFAEL LUCAS XAVIER
CHAVES(OAB: 17470/RN)

RÉU AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

ADVOGADO DANIEL TORRES PESSOA(OAB:
92524/MG)

ADVOGADO FELIPE DOS SANTOS
CARVALHO(OAB: 108003/MG)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - AEC CENTRO DE CONTATOS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a667e3c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Remetam-se os autos à EXECUÇÃO.

Ato contínuo, intime-se a(s) Reclamada(s) para, no prazo de 15

(quinze) dias úteis, comprovar o pagamento das verbas devidas ao

reclamante, bem como as contribuições previdenciárias e custas

judiciais, se existentes, decorrentes da condenação imposta.

Comprovado o pagamento, liberem-se os valores em favor dos

efetivos beneficiários.

Inerte, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias

úteis, requerer o que entender de direito e dar regular

prosseguimento à execução, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido dois anos do final do referido prazo sem qualquer

manifestação da parte autora, deve ser aplicada a prescrição

intercorrente, nos termos do art. 11-A da CLT, com a extinção da

execução.

Mossoró/RN, 08 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

Juiz do Trabalho

ha

Processo Nº ATSum-0000427-81.2019.5.21.0014
AUTOR FRANCISCO ROZEANDIO GOMES

FERREIRA

ADVOGADO TIAGO SANTIAGO DIAS DE
OLIVEIRA(OAB: 12891/RN)

RÉU EIT EMPRESA INDUSTRIAL
TECNICA SA

ADVOGADO LIDIA MARIA FERNANDES
LOUREIRO(OAB: 28044/CE)

RÉU EIT CONSTRUCOES SA EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO PATRICIA PINHEIRO CAVALCANTE
DE FARIA(OAB: 14108/CE)

ADVOGADO LIDIA MARIA FERNANDES
LOUREIRO(OAB: 28044/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EIT CONSTRUCOES SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

  - EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 61ec9ef

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Notifique-se à parte reclamada para se pronunciar, no prazo de

cinco dias, sobre a petição de id 464ca43.

Mossoró, 09/09/2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª VT DE MOSSORÓ/RN

Cfmm

Processo Nº ATSum-0000427-81.2019.5.21.0014
AUTOR FRANCISCO ROZEANDIO GOMES

FERREIRA

ADVOGADO TIAGO SANTIAGO DIAS DE
OLIVEIRA(OAB: 12891/RN)

RÉU EIT EMPRESA INDUSTRIAL
TECNICA SA

ADVOGADO LIDIA MARIA FERNANDES
LOUREIRO(OAB: 28044/CE)

RÉU EIT CONSTRUCOES SA EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO PATRICIA PINHEIRO CAVALCANTE
DE FARIA(OAB: 14108/CE)

ADVOGADO LIDIA MARIA FERNANDES
LOUREIRO(OAB: 28044/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO ROZEANDIO GOMES FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 61ec9ef

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.
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Notifique-se à parte reclamada para se pronunciar, no prazo de

cinco dias, sobre a petição de id 464ca43.

Mossoró, 09/09/2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª VT DE MOSSORÓ/RN

Cfmm

Processo Nº ATSum-0000389-35.2020.5.21.0014
AUTOR FRANCISCO PAULA DA COSTA

FILHO

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

RÉU PRIME PLUS LOCACAO DE
VEICULOS E TRANSPORTES
TURISTICOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO PAULA DA COSTA FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d24ece6

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se em pauta, porém no aguardo de

determinações para o seu regular prosseguimento, em decorrência

do regime de trabalho excepcional a que está submetido o Poder

Judiciário brasileiro por força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras

provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do

TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento

comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró (RN), 04 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª. VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN

gg

Processo Nº ATOrd-0000385-95.2020.5.21.0014
AUTOR FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

ADVOGADO Stephan Bezerra Lima(OAB: 7320/RN)

RÉU F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SAL S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 0f1079c

proferido nos autos.

DESPACHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 562
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se em pauta, porém no aguardo de

determinações para o seu regular prosseguimento, em decorrência

do regime de trabalho excepcional a que está submetido o Poder

Judiciário brasileiro por força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras

provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do

TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento

comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró (RN), 04 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª. VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN

gg

Processo Nº ATOrd-0000043-84.2020.5.21.0014
AUTOR MANOEL ROCHA DE MEDEIROS

ADVOGADO ANTONIO CARLOS LIMA
MARTINS(OAB: 3099/RN)

RÉU NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO GERALDO CAMPELO DA FONSECA
FILHO(OAB: 19382-D/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL ROCHA DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d1328a9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino cancelamento da audiência de instrução na modalidade

presencial já aprazada e a marcação de audiência de conciliação,

a ser realizada no dia 11/09/2020 às 09:00, através da plataforma

virtual Google Meet, conforme orientações contidas no

OfícioCircular SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR

Nº 24/2020.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link):https://meet.google.com/hbt-qpfe-cow

Em caso de dúvida, deverá o interessado contatar a Secretaria da

4ª Vara do Trabalho de Mossoró por meio do seguinte e-mail ou

mensagem instantânea pela plataforma "Hangouts" : trt-

4vtmos@trt21.com.br.

Deverão as partes informar nos autos, até um dia antes da

audiência, os respectivos e-mails e telefones de todos os

participantes da audiência.

Mossoró, 09.09.2020

Hamilton Vieira Sobrinho

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000393-72.2020.5.21.0014
AUTOR LAZARO DE OLIVEIRA

ADVOGADO PAULO HENRIQUE DUARTE(OAB:
8622/RN)

RÉU RAIMUNDO GABRIEL DE FREITAS

Intimado(s)/Citado(s):
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  - LAZARO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 13b1e4b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito foi incluído em pauta de audiência presencial no dia

08/10/2020 às 08:50, através do sistema de marcação automática

do Pje.

Contudo, as audiências presenciais ainda estão suspensas, por

tempo indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra, determino

aprazamento de audiência de conciliação, a ser realizada no dia

25/09/2020 às 10:00 , através da plataforma virtual Google Meet.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link): https://meet.google.com/hnm-thqi-

zfw

Determino ainda à Secretaria desde juízo que proceda a citação da

parte reclamada, para que apresente defesa escrita, diretamente

no sistema PJe-JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas

documentais que entender necessárias e indicando,

eventualmente, outras provas que pretende produzir, nos

termos do art. 335 do CPC, por autorização contida no art. 6º do

ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho, e do art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de

2020, da Presidência do TRT da 21º Região, sob pena de revelia e

confissão ficta quanto a matéria de fato.

Destaco que o início da contagem do referido prazo é aquele

definido pelo art. 774 da CLT, isto é, a partir do recebimento da

notificação, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia

do vencimento.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

HAMILTON VIERA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

rlv

Processo Nº ATOrd-0000593-16.2019.5.21.0014
AUTOR CARLOS ALBERTO XAVIER DOS

SANTOS

ADVOGADO ANDRE LUIZ LEITE DE
OLIVEIRA(OAB: 16156/RN)

ADVOGADO LIECIO DE MORAIS NOGUEIRA(OAB:
12580/RN)

RÉU P O MONTEIRO

ADVOGADO Vinicius Victor Lima de Carvalho(OAB:
3074/RN)

TESTEMUNHA ANTONIO SARAIVA DA SILVA

TERCEIRO
INTERESSADO

Centro Integrado de Operações de
Segurança Pública
(CIOSP/Mossoró/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

Polícia Militar (2ºBPM)

TESTEMUNHA JOAO BATISTA JUSTINO

Intimado(s)/Citado(s):

  - P O MONTEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c6c0f8a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino cancelamento da audiência de instrução na modalidade

presencial já aprazada e a marcação de audiência de conciliação,

a ser realizada no dia 11/09/2020 às 09:30, através da plataforma

virtual Google Meet, conforme orientações contidas no

OfícioCircular SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR

Nº 24/2020.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link):https://meet.google.com/aws-nggr-juw
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Em caso de dúvida, deverá o interessado contatar a Secretaria da

4ª Vara do Trabalho de Mossoró por meio do seguinte e-mail ou

mensagem instantânea pela plataforma "Hangouts" : trt-

4vtmos@trt21.com.br.

Deverão as partes informar nos autos, até um dia antes da

audiência, os respectivos e-mails e telefones de todos os

participantes da audiência.

Mossoró, 09.09.2020

Hamilton Vieira Sobrinho

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000249-98.2020.5.21.0014
AUTOR JOSE JERONIMO DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - G&E MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0e851b0

proferida nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Defiro o pleito nos termos requeridos. Homologo o pedido de

desistência do Recurso Ordinário id cb6988a ao mesmo tempo em

que determino a liberação dos valores depositados na guia id

8fcfc7c para os efetivos beneficiários.

Ciência às partes.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000593-16.2019.5.21.0014
AUTOR CARLOS ALBERTO XAVIER DOS

SANTOS

ADVOGADO ANDRE LUIZ LEITE DE
OLIVEIRA(OAB: 16156/RN)

ADVOGADO LIECIO DE MORAIS NOGUEIRA(OAB:
12580/RN)

RÉU P O MONTEIRO

ADVOGADO Vinicius Victor Lima de Carvalho(OAB:
3074/RN)

TESTEMUNHA ANTONIO SARAIVA DA SILVA

TERCEIRO
INTERESSADO

Centro Integrado de Operações de
Segurança Pública
(CIOSP/Mossoró/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

Polícia Militar (2ºBPM)

TESTEMUNHA JOAO BATISTA JUSTINO

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ALBERTO XAVIER DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c6c0f8a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino cancelamento da audiência de instrução na modalidade

presencial já aprazada e a marcação de audiência de conciliação,

a ser realizada no dia 11/09/2020 às 09:30, através da plataforma

virtual Google Meet, conforme orientações contidas no

OfícioCircular SECG/CGJT Nº 064/2020 e Ofício Circular TRT/CR

Nº 24/2020.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link):https://meet.google.com/aws-nggr-juw

Em caso de dúvida, deverá o interessado contatar a Secretaria da

4ª Vara do Trabalho de Mossoró por meio do seguinte e-mail ou

mensagem instantânea pela plataforma "Hangouts" : trt-

4vtmos@trt21.com.br.

Deverão as partes informar nos autos, até um dia antes da

audiência, os respectivos e-mails e telefones de todos os

participantes da audiência.

Mossoró, 09.09.2020

Hamilton Vieira Sobrinho

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0002300-80.2005.5.21.0023
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AUTOR FEDERACAO DOS
TRABALHADORES EM
ADMINISTRACAO PUBLICA
MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

ADVOGADO LINDOCASTRO NOGUEIRA DE
MORAIS(OAB: 3904/RN)

ADVOGADO FRANCISCO GERVASIO LEMOS DE
SOUSA(OAB: 4778/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MARTINS
REGO(OAB: 31333/CE)

ADVOGADO MARCIEL ANTONIO DE SALES(OAB:
9883/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM ADMINISTRACAO
PUBLICA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f5aaa43

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos em razão dos requerimentos de id's

635c95c e f5cfdaa, em que os substituídos bem como seus

herdeiros reivindicam o cumprimento de alvará expedido nestes

autos, que até o presente momento não foi cumprido pela instituição

bancária.

Analisando os autos com mais zelo, verifica-se que houve

transferência de valores para diversas contas judiciais abertas de

forma individualizada em favor de cada substituído, tendo em vista

que não foi possível efetivar o pagamento através de transferência

bancária, seja pelo fato de ter havido inconsistência nos dados do

substituído, seja pela razão de a conta indicada estar equivocada.

Desta forma, assiste razão os peticionantes para que os valores

sejam liberados. Portanto, DEFIRO os requerimentos.

Ante o exposto, atribuo força de alvará judicial ao presente

despacho para que os valores depositados em conta judicialsejam

liberados em favor dos substituídos, devendo o banco efetivar o

pagamento através de transferência bancária, cujos dados poderão

ser encontrados na planilha que segue em anexo a este despacho.

Por fim, caso não haja conta indicada na planilha, a instituição

financeira fica autorizada a transferir os valores para conta judicial

individualizada em favor de cada substituído junto à Caixa

Econômica Federal, para fins de posterior transferência para a

conta vinculada de FGTS do substituído.

OBS¹: Investigando atentamente os presentes autos, restou

verificado que desde a expedição do primeiro alvará judicial já

houve transferência para contas judiciais. Portanto, o Banco do

Brasil deverá transferir todos os valores depositados em conta

judicial desde o início do pagamento em favor dos

substituídos, devendo desta maneira todas as contas judiciais

ficarem zeradas.

OBS²: A instituição financeira deverá enviar os comprovantes

de todas as transferências, no prazo de 30 (trinta) dias.

Doravante, passo a analisar de forma mais detalhada a

manifestação apresentada pelo Procurador do Município de São

Miguel, em que alega que houve excesso de execução nos

presentes autos.

Verifica-se que foram pagas até o presente momento 29 (Vinte e

nove) parcelas de R$81.000,00 em favor dos substituídos bem

como 06 (Seis) parcelas de R$81.000,00 em favor dos advogados

(sendo que a sexta pagou R$45.000,00 para os patronos e

R$36.000,00 para os substituídos). Portanto, até o momento já

foram pagas 35 (Trinta e cinco) parcelas de R$81.000,00. Vejamos

extrato da conta judicial de Nº 4000112448080:

01 - 81.000,00 ADVOGADOS

02 - 81.000,00 ADVOGADOS

03 - 81.000,00 ADVOGADOS

04 - 81.000,00 ADVOGADOS

05 - 81.000,00 ADVOGADOS

06 - 45.000,00 ADVOGADOS

06 - 36.000,00 SUBSTITUÍDOS

07 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

08 - 1.914,23 - VALOR TRANSFERIDO DO TC ANTERIOR

09 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

10 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

11 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

12 - 6.422,39 - VALOR TRANSFERIDO DO TC ANTERIOR

13 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

14 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

15 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

16 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

17 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

18 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

19 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

20 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

21 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

22 - 1.000,00 VALOR DEVOLVIDO POR RAIMUNDO (GERENTE

DO BB PDF) POR PAGAMENTO EQUIVOCADO - JÁ HOUVE

SAQUE EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS

23 - 1.614,71 VALOR PAGO A MARIA LUCINEIDE DA SILVA
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PELO PAGAMENTO EQUIVOCADO - JÁ HOUVE SAQUE EM

FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS

24 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

25 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

26 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

27 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

28 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

29 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

30 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

31 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

32 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

33 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

34 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

35 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

36 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

37 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

38 - 503,40 VALORES PERTENCENTES A MARIA DA PENHA

ALVES - AGUARDANDO PAGAMENTO

39 - 1.233,32 VALORES PERTENCENTES A ENOCK BRAZ

BARBOSA - JÁ HOUVE PAGAMENTO

40 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

41 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

42 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

43 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

44 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

45 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

46 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

Impede registrar que até a parcela de Nº 41, houve liberação de 29

(Vinte e nove) parcelas no valor de R$81.000,00 somente em prol

dos substituídos e 06 (Seis) parcelas em favor dos advogados,

tendo, assim, havido liberação do total de 35 (Trinta e cinco)

parcelas.

Ademais, de acordo com a planilha desenvolvida pelos servidores

da Extinta Vara do Trabalho de Pau dos Ferros, o TC seria quitado

com o pagamento de 01 (Uma) parcela no valor de R$36.000,00, 37

(Trinta e sete parcelas) no valor de R$81.000,00, e a última parcela

no valor de R$51.715,85, valor este que totalizaria a quantia de

R$3.084.715,85.

Portanto, considerando que já houve pagamento de 35 (Trinta e

cinco) parcelas de R$81.000,00, determino a liberação de mais 03

(Três) parcelas integrais (42ª, 43ª e 44ª) bem como determino a

liberação da quantia de R$6.715,85 que deverá ser retirada da

parcela de Nº 45, para assim totalizar a importância de

R$3.084.715,85.

Assim sendo, o saldo sobejante da parcela de Nº 45 deverá ser

devolvido em favor da Prefeitura de São Miguel bem como o saldo

integral da parcela de Nº 46.

Outrossim, considerando que os advogados da FETAM foram

intimados para informar nos autos se os valores recebidos a título

de honorários advocatícios foram acrescentados ao valor da

condenação ou se foram retidos dos créditos devidos aos

substituídos, e permaneceram inertes, este juízo entende que tais

valores foram retidos dos valores dos substituídos.

À Secretaria para expedição de alvará judicial agregado da planilha

de rateio, que deverá ser entregue ao banco através de e-mail

institucional, após o trânsito em julgado da presente decisão.

Intimem-se as partes para requerer o que entender de direito no

prazo legal.

Após, retorne o feito à conclusão para as últimas deliberações.

Mossoró, 09/09/2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

FMMP

Processo Nº ATOrd-0000379-88.2020.5.21.0014
AUTOR WILLIAMS VICENTE DA SILVA

ADVOGADO PEDRO RAFAEL BEZERRA
GUERRA(OAB: 12137/RN)

RÉU PROGRAMADORA CANAL TCM
LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILLIAMS VICENTE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1b7adf5

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se em pauta, porém no aguardo de

determinações para o seu regular prosseguimento, em decorrência

do regime de trabalho excepcional a que está submetido o Poder

Judiciário brasileiro por força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por
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videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras

provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do

TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento

comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze).

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró (RN), 03 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª. VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN

gg

Processo Nº ATOrd-0000387-65.2020.5.21.0014
AUTOR KIONE LEITE DE ALMEIDA

ADVOGADO FERNANDO DE OLIVEIRA
SOUZA(OAB: 247435/SP)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS E PERFURACAO LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f4115df

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se em pauta, porém no aguardo de

determinações para o seu regular prosseguimento, em decorrência

do regime de trabalho excepcional a que está submetido o Poder

Judiciário brasileiro por força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras

provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do

TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento
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comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró (RN), 04 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª. VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN

gg

Processo Nº ATOrd-0000391-05.2020.5.21.0014
AUTOR MARIA GRAZIELA CESARIO SILVA

ADVOGADO TIAGO ABDON FELIX(OAB:
13022/RN)

RÉU JOSÉ CARLOS

RÉU MARILENE DOS SANTOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA GRAZIELA CESARIO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3adebe3

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se em pauta, porém no aguardo de

determinações para o seu regular prosseguimento, em decorrência

do regime de trabalho excepcional a que está submetido o Poder

Judiciário brasileiro por força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras

provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do

TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento

comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró (RN), 04 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª. VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN

gg

Processo Nº ATSum-0000377-21.2020.5.21.0014
AUTOR JAIR MENDES PEREIRA

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

RÉU PROSEGUR BRASIL S/A -
TRANSPORTADORA DE VAL E
SEGURANCA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAIR MENDES PEREIRA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c55fc62

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se em pauta, porém no aguardo de

determinações para o seu regular prosseguimento, em decorrência

do regime de trabalho excepcional a que está submetido o Poder

Judiciário brasileiro por força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras

provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do

TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento

comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze).

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró (RN), 03 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª. VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN

gg

Processo Nº ATOrd-0000387-65.2020.5.21.0014
AUTOR KIONE LEITE DE ALMEIDA

ADVOGADO FERNANDO DE OLIVEIRA
SOUZA(OAB: 247435/SP)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS E PERFURACAO LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - KIONE LEITE DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f4115df

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se em pauta, porém no aguardo de

determinações para o seu regular prosseguimento, em decorrência

do regime de trabalho excepcional a que está submetido o Poder

Judiciário brasileiro por força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras
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provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região, sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do

TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento

comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró (RN), 04 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DA 4ª. VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN

gg

Processo Nº ATSum-0000309-71.2020.5.21.0014
AUTOR JOYCE SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO ROMULO SAVIO DE PAIVA(OAB:
15499/RN)

RÉU ANTUNES PALMEIRA LTDA

ADVOGADO MARIA LAURA FERREIRA MARTIR
GOMES(OAB: 47253/PE)

ADVOGADO VIVIANNE PESSOA DE SIQUEIRA
CAMPOS UCHOA CAVALCANTI(OAB:
28518/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOYCE SOARES DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 48eb5a7

proferido nos autos.

DESPACHO

Em id b4512d7 houve homologação de acordo, onde restou

determinado que os valores devidos à reclamante seriam

depositados em conta de titularidade de sua genitora.

No entanto, em id 34d86e8 a reclamada informa que os valores

transferidos para a conta informada foram devolvidos. Junta, então,

comprovante de depósito judicial.

Adiante, em id 7c20864, a reclamante informa conta bancária de

sua titularidade e requer que os valores sejam nela creditados.

Dessa forma, atribuo força de alvará ao presente despacho e

determino que a Caixa Econômica Federal efetue o levantamento

de todo o saldo existente na conta judicial 2943 / 042 / 01546014-0

e transfira para a reclamante Joyce Soares dos Santos, CPF:

701.545.404-12, Banco Bradesco, Agencia 3226-3, Conta corrente

22997-0.

A Caixa Econômica Federal deverá, em 05 (cinco) dias, remeter à

S e c r e t a r i a  d a  V a r a  o s  c o m p r o v a n t e s  d o s

levantamentos/recolhimentos, bem como providenciar o

encerramento da conta acima especif icada.

Mossoró/RN, 09 de setembro de 2020

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

Juiz do Trabalho

sb

Processo Nº ATSum-0000249-98.2020.5.21.0014
AUTOR JOSE JERONIMO DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

ADVOGADO JOSE NAERTON SOARES
NERI(OAB: 3207/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE JERONIMO DA SILVA JUNIOR
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 0e851b0

proferida nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Defiro o pleito nos termos requeridos. Homologo o pedido de

desistência do Recurso Ordinário id cb6988a ao mesmo tempo em

que determino a liberação dos valores depositados na guia id

8fcfc7c para os efetivos beneficiários.

Ciência às partes.

Mossoró/RN, 04 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0002300-80.2005.5.21.0023
AUTOR FEDERACAO DOS

TRABALHADORES EM
ADMINISTRACAO PUBLICA
MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

ADVOGADO LINDOCASTRO NOGUEIRA DE
MORAIS(OAB: 3904/RN)

ADVOGADO FRANCISCO GERVASIO LEMOS DE
SOUSA(OAB: 4778/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MARTINS
REGO(OAB: 31333/CE)

ADVOGADO MARCIEL ANTONIO DE SALES(OAB:
9883/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f5aaa43

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos em razão dos requerimentos de id's

635c95c e f5cfdaa, em que os substituídos bem como seus

herdeiros reivindicam o cumprimento de alvará expedido nestes

autos, que até o presente momento não foi cumprido pela instituição

bancária.

Analisando os autos com mais zelo, verifica-se que houve

transferência de valores para diversas contas judiciais abertas de

forma individualizada em favor de cada substituído, tendo em vista

que não foi possível efetivar o pagamento através de transferência

bancária, seja pelo fato de ter havido inconsistência nos dados do

substituído, seja pela razão de a conta indicada estar equivocada.

Desta forma, assiste razão os peticionantes para que os valores

sejam liberados. Portanto, DEFIRO os requerimentos.

Ante o exposto, atribuo força de alvará judicial ao presente

despacho para que os valores depositados em conta judicialsejam

liberados em favor dos substituídos, devendo o banco efetivar o

pagamento através de transferência bancária, cujos dados poderão

ser encontrados na planilha que segue em anexo a este despacho.

Por fim, caso não haja conta indicada na planilha, a instituição

financeira fica autorizada a transferir os valores para conta judicial

individualizada em favor de cada substituído junto à Caixa

Econômica Federal, para fins de posterior transferência para a

conta vinculada de FGTS do substituído.

OBS¹: Investigando atentamente os presentes autos, restou

verificado que desde a expedição do primeiro alvará judicial já

houve transferência para contas judiciais. Portanto, o Banco do

Brasil deverá transferir todos os valores depositados em conta

judicial desde o início do pagamento em favor dos

substituídos, devendo desta maneira todas as contas judiciais

ficarem zeradas.

OBS²: A instituição financeira deverá enviar os comprovantes

de todas as transferências, no prazo de 30 (trinta) dias.

Doravante, passo a analisar de forma mais detalhada a

manifestação apresentada pelo Procurador do Município de São

Miguel, em que alega que houve excesso de execução nos

presentes autos.

Verifica-se que foram pagas até o presente momento 29 (Vinte e

nove) parcelas de R$81.000,00 em favor dos substituídos bem

como 06 (Seis) parcelas de R$81.000,00 em favor dos advogados

(sendo que a sexta pagou R$45.000,00 para os patronos e

R$36.000,00 para os substituídos). Portanto, até o momento já

foram pagas 35 (Trinta e cinco) parcelas de R$81.000,00. Vejamos

extrato da conta judicial de Nº 4000112448080:

01 - 81.000,00 ADVOGADOS

02 - 81.000,00 ADVOGADOS

03 - 81.000,00 ADVOGADOS

04 - 81.000,00 ADVOGADOS
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05 - 81.000,00 ADVOGADOS

06 - 45.000,00 ADVOGADOS

06 - 36.000,00 SUBSTITUÍDOS

07 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

08 - 1.914,23 - VALOR TRANSFERIDO DO TC ANTERIOR

09 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

10 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

11 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

12 - 6.422,39 - VALOR TRANSFERIDO DO TC ANTERIOR

13 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

14 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

15 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

16 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

17 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

18 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

19 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

20 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

21 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

22 - 1.000,00 VALOR DEVOLVIDO POR RAIMUNDO (GERENTE

DO BB PDF) POR PAGAMENTO EQUIVOCADO - JÁ HOUVE

SAQUE EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS

23 - 1.614,71 VALOR PAGO A MARIA LUCINEIDE DA SILVA

PELO PAGAMENTO EQUIVOCADO - JÁ HOUVE SAQUE EM

FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS

24 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

25 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

26 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

27 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

28 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

29 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

30 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

31 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

32 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

33 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

34 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

35 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

36 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

37 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

38 - 503,40 VALORES PERTENCENTES A MARIA DA PENHA

ALVES - AGUARDANDO PAGAMENTO

39 - 1.233,32 VALORES PERTENCENTES A ENOCK BRAZ

BARBOSA - JÁ HOUVE PAGAMENTO

40 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

41 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS

42 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

43 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

44 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

45 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

46 - 81.000,00 SUBSTITUÍDOS - NÃO HOUVE LIBERAÇÃO

Impede registrar que até a parcela de Nº 41, houve liberação de 29

(Vinte e nove) parcelas no valor de R$81.000,00 somente em prol

dos substituídos e 06 (Seis) parcelas em favor dos advogados,

tendo, assim, havido liberação do total de 35 (Trinta e cinco)

parcelas.

Ademais, de acordo com a planilha desenvolvida pelos servidores

da Extinta Vara do Trabalho de Pau dos Ferros, o TC seria quitado

com o pagamento de 01 (Uma) parcela no valor de R$36.000,00, 37

(Trinta e sete parcelas) no valor de R$81.000,00, e a última parcela

no valor de R$51.715,85, valor este que totalizaria a quantia de

R$3.084.715,85.

Portanto, considerando que já houve pagamento de 35 (Trinta e

cinco) parcelas de R$81.000,00, determino a liberação de mais 03

(Três) parcelas integrais (42ª, 43ª e 44ª) bem como determino a

liberação da quantia de R$6.715,85 que deverá ser retirada da

parcela de Nº 45, para assim totalizar a importância de

R$3.084.715,85.

Assim sendo, o saldo sobejante da parcela de Nº 45 deverá ser

devolvido em favor da Prefeitura de São Miguel bem como o saldo

integral da parcela de Nº 46.

Outrossim, considerando que os advogados da FETAM foram

intimados para informar nos autos se os valores recebidos a título

de honorários advocatícios foram acrescentados ao valor da

condenação ou se foram retidos dos créditos devidos aos

substituídos, e permaneceram inertes, este juízo entende que tais

valores foram retidos dos valores dos substituídos.

À Secretaria para expedição de alvará judicial agregado da planilha

de rateio, que deverá ser entregue ao banco através de e-mail

institucional, após o trânsito em julgado da presente decisão.

Intimem-se as partes para requerer o que entender de direito no

prazo legal.

Após, retorne o feito à conclusão para as últimas deliberações.

Mossoró, 09/09/2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

FMMP

Processo Nº ATSum-0001341-19.2017.5.21.0014
AUTOR MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA
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ADVOGADO SUENIA PATRICIA ALVES(OAB:
10450/RN)

RÉU EMPRESSERV EMPRESA DE
SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 82d25e7

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que:

1) Houve pedido de parcelamento por parte da reclamada - id.

454b04f;

2) A autora, sobre o pedido de parcelamento, manifestou-se

alertando a ausência, nos cálculos de id. 4c0473e, dos valores

devidos a título de honorários sucumbenciais pela ré;

3) A reclamada, sobre as alegações da autora, propôs (id. 2c5d767)

nova sistemática no pedido parcelamento supramencionado, sendo

as parcelas pagas na seguinte forma:

- Entrada 30% = R$ 1.217,08 - 01/02/2018

- 1ª parcela = R$ 947,63 - 01/03/2018

- 2ª parcela = R$ 947,63 - 01/04/2018

- 3ª parcela = R$ 947,63 - 01/05/2018

- 4ª parcela = R$ 538,19 - 01/06/2018

4) Este juízo deferiu o pleito de parcelamento na forma apresentada

no item anterior - id. fdc6597;

5) A autora pugnou pela notificação da empresa reclamada para

que esta efetuasse o deposito referente a segunda parcela,

aplicando-se multa em caso de desobediência pela ré - id. e84fbb4;

6) A empresa, sem ser notificada nos termos pedidos pela autora,

juntou os comprovantes de depósito judicial, nos termos deferidos

por este juízo - ids. d994379 e 428abcd;

7) Alvará de id. b82b677 procedeu com o pagamento dos valores

devidos ao autor, seu causídico, bem como procedeu com a

determinação dos recolhimentos fiscais e previdenciários, restando

pendente, assim, o pagamento dos honorários devidos ao Dr.

PAULO ROBERTO COSTA AMARAL;

8) Verifico ainda que o Alvará supramencionado não liberou os

valores das correções bancárias do autor e do seu advogado,

conforme extratos de ids. 9a3703c e d8d1883;

No que diz respeito à aplicação de multa, entendo desarrazoada tal

penalidade, haja vista que a ré comprovou sua boa-fé depositando

todas as parcelas dentro de um prazo razoável.

Por todo o exposto:

a) Fica o causídico da reclamada, Dr Paulo Roberto Costa Amaral,

intimado, por meio do presente despacho, para, no prazo de cinco

dias, apresentar dados bancários de sua titularidade; e

b) Fica a parte autora e seu causídico intimados, por meio do

presente despacho, para, no prazo de cinco dias, apresentar dados

bancários de respectivas titularidades.

Apresentados os dados bancários, expeça-se Alvarás Judiciais de

Transferência.

Inerte, proceda-se consulta ao sistema CCS a fim de encontrar

contas bancárias de titularidade dos beneficiários, oportunidade em

que deverá ser expedido Alvará Judicial de Transferência a partir

dos dados obtidos.

Após, arquivem-se os presentes autos , com as cautelas de praxe.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

dc

Processo Nº ATOrd-0000463-65.2015.5.21.0014
AUTOR MARCOS ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO TALITA TELES LEITE SARAIVA
BEZERRA(OAB: 6446/RN)

RÉU PAULO EDUARDO DO ESPIRITO
SANTO SANTOS

ADVOGADO ANDREZA MARUSCA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS(OAB: 11613/RN)

RÉU PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO ANDREZA MARUSCA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS(OAB: 11613/RN)

RÉU SANTEND SERVICOS E
MANUTENCAO LTDA - ME

ADVOGADO ANDREZA MARUSCA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS(OAB: 11613/RN)

LITISCONSORTE PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS

Intimado(s)/Citado(s):

  - PAULO EDUARDO DO ESPIRITO SANTO SANTOS

  - PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS

  - SANTEND SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fdd8d88

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

As partes trazem aos autos proposta de conciliação para apreciação

e homologação deste juízo (ID. 5be1c50), após iniciada a

exexcução.

Notifiquem-se os réus SANTEND SERVICOS E MANUTENCAO

LTDA - ME e PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS, para que

regularizem a representação processual por sua patrona.

Os termos do acordo de fls. 250/252 não observa o art. 832, §§3º e

3º-A, da CLT, uma vez que a ação não versa exclusivamente sobre

parcelas de natureza indenizatórias. Ademais, além das

contribuições previdenciárias, deve o acordo prever, ainda, o valor e

responsabilidade das custas processuais, o que não se verificou.

Assim, apraze-se audiência de conciliação para correção das

omissões apontadas e eventual homologação do acordo.

Mossoró, 09 de setembro de 2020

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

RCSF

Processo Nº ATSum-0000397-12.2020.5.21.0014
AUTOR JOSE FERREIRA JUNIOR

ADVOGADO DIEGO FRANCO SANTANA DE
ASSIS(OAB: 10936/RN)

ADVOGADO MARGNOS KELI NOE LIRA
SANTOS(OAB: 4666/RN)

RÉU ASSOC DE ASSIST E PROT A
MATERN E A INFANCIA DE
MOSSORO

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FERREIRA JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 910291e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito foi incluído em pauta de audiência presencial no dia

08/10/2020 09:10 , através do sistema de marcação automática do

Pje.

Contudo, as audiências presenciais ainda estão suspensas, por

tempo indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra, determino

aprazamento de audiência de conciliação, a ser realizada no dia

25/09/2020 às 10:30 , através da plataforma virtual Google Meet.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link): https://meet.google.com/uhh-adez-

omq

Determino ainda à Secretaria desde juízo que proceda a citação da

parte reclamada, para que apresente defesa escrita, diretamente

no sistema PJe-JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas

documentais que entender necessárias e indicando,

eventualmente, outras provas que pretende produzir, nos

termos do art. 335 do CPC, por autorização contida no art. 6º do

ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho, e do art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de

2020, da Presidência do TRT da 21º Região, sob pena de revelia e

confissão ficta quanto a matéria de fato.

Destaco que o início da contagem do referido prazo é aquele

definido pelo art. 774 da CLT, isto é, a partir do recebimento da

notificação, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia

do vencimento.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

rlv
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Processo Nº ATOrd-0000463-65.2015.5.21.0014
AUTOR MARCOS ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO TALITA TELES LEITE SARAIVA
BEZERRA(OAB: 6446/RN)

RÉU PAULO EDUARDO DO ESPIRITO
SANTO SANTOS

ADVOGADO ANDREZA MARUSCA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS(OAB: 11613/RN)

RÉU PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO ANDREZA MARUSCA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS(OAB: 11613/RN)

RÉU SANTEND SERVICOS E
MANUTENCAO LTDA - ME

ADVOGADO ANDREZA MARUSCA ALVES DE
OLIVEIRA MARTINS(OAB: 11613/RN)

LITISCONSORTE PETRÓLEO BRASILEIRO S/A -
PETROBRÁS

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS ALVES DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fdd8d88

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

As partes trazem aos autos proposta de conciliação para apreciação

e homologação deste juízo (ID. 5be1c50), após iniciada a

exexcução.

Notifiquem-se os réus SANTEND SERVICOS E MANUTENCAO

LTDA - ME e PEDRO PAULO DE SOUZA SANTOS, para que

regularizem a representação processual por sua patrona.

Os termos do acordo de fls. 250/252 não observa o art. 832, §§3º e

3º-A, da CLT, uma vez que a ação não versa exclusivamente sobre

parcelas de natureza indenizatórias. Ademais, além das

contribuições previdenciárias, deve o acordo prever, ainda, o valor e

responsabilidade das custas processuais, o que não se verificou.

Assim, apraze-se audiência de conciliação para correção das

omissões apontadas e eventual homologação do acordo.

Mossoró, 09 de setembro de 2020

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

RCSF

Processo Nº ATOrd-0000395-42.2020.5.21.0014
AUTOR SILVIO CASSIANO

ADVOGADO Stephan Bezerra Lima(OAB: 7320/RN)

RÉU F. SOUTO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SAL S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - SILVIO CASSIANO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4f0547b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

O presente feito foi incluído em pauta de audiência presencial no dia

08/10/2020 09:00 , através do sistema de marcação automática do

Pje.

Contudo, as audiências presenciais ainda estão suspensas, por

tempo indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra, determino

aprazamento de audiência de conciliação, a ser realizada no dia

25/09/2020 às 11:00 , através da plataforma virtual Google Meet.

O acesso à sala virtual de audiência deverá ocorrer no seguinte

endereço eletrônico (link): https://meet.google.com/jkf-azkj-vkt

Determino ainda à Secretaria desde juízo que proceda a citação da

parte reclamada, para que apresente defesa escrita, diretamente

no sistema PJe-JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas

documentais que entender necessárias e indicando,

eventualmente, outras provas que pretende produzir, nos

termos do art. 335 do CPC, por autorização contida no art. 6º do

ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho, e do art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de

2020, da Presidência do TRT da 21º Região, sob pena de revelia e

confissão ficta quanto a matéria de fato.

Destaco que o início da contagem do referido prazo é aquele

definido pelo art. 774 da CLT, isto é, a partir do recebimento da

notificação, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia

do vencimento.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.
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Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

rlv

Processo Nº ATOrd-0000737-87.2019.5.21.0014
AUTOR MARIA EDENILDE DE SOUSA

FIGUEIREDO

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU FUNDACAO UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE - FUERN

RÉU PRIME - LOCACAO DE MAO DE
OBRA E TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO RODOLFO DIAS ALVES(OAB:
13386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PRIME - LOCACAO DE MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO
DE SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d7be783

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

 Vistos, etc.

MARIA EDENILDE DE SOUSA FIGUEIREDO, devidamente

qualificado na inicial, ajuizou Reclamação Trabalhista em desfavor

de PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE

SERVIÇOS LTDA eFUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE – FUERNalegando que foi

contratada pela reclamada principal em 27.11.2017, para exercer a

função de servente de limpeza, tendo pedido rescisão em

30/11/2018.

POSTULA:a) Pagamento das diferenças salariais entre o valor

percebido e o valor estipulado em CCT, acrescido dos devidos

reflexos como: férias+1/3, 13º salário, FGTS + 40% e adicional de

insalubridade; b) Pagamento das férias integrais + 1/3, referente ao

período de 2017/2018; c) Pagamento do 13º salário proporcional

referente ao ano de 2018 na fração 11/12; d) Pagamento das

diferenças do vale alimentação entre o valor percebido e o valor

estipulado em CCT; e) Adicional de insalubridade em grau máximo

(40%), referente de 11/2017 à 07/2018, assim como também, os

reflexos em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, FGTS e RSR,

conforme planilha anexa; f) Multa do art. 467 CLT; ) Multa do art.

477, § 8º, da CLT; h) Condenação da reclamada no pagamento de

honorários sucumbencial, na forma do art. 791-A da CLT, conforme

planilha anexa; i) Requer que seja reconhecida a culpa in iligendo e

in vigilando, com a consequente condenação do litisconsorte,

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE –

UERN, na qualidade de responsável subsidiária pelas verbas não

adimplidas pela reclamada principal; j) Requer ainda que seja

efetuado o bloqueio de qualquer quantia porventura existente retida

junto a reclamada litisconsorcial UNIVERSIDADE DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE – UERN; k) Por fim, requer que seja

deferido o benefício da Justiça Gratuita, por ser a reclamante

pessoa pobre na forma da lei e não poder arcar com os ônus

sucumbências (CF/88, art. 5º, LXXIV; Lei 1.060/50 e Lei 7115/83,

art. 1º).

Atribuiu à causa o valor de R$13.121,41 (treze mil, cento e vinte e

um reais e quarenta e um centavo).

A reclamada principal e o litisconsorte ratificaram suas defesas já

juntadas eletronicamente ao PJ-e.

Em decorrência do regime de trabalho excepcional a que está

submetido o Poder Judiciário brasileiro por força da pandemia de

COVID-19, e considerando que a reclamada já tinha apresentado

defesa, o Juízo determinou à Secretaria que procedesse a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a referida peça

de defesa, inclusive especificando outras provas que pretende

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvando-se a

possibilidade de as partes requererem, a qualquer tempo, audiência

de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no art. 4º do ATO Nº

054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º Região,

sem prejuízo da apresentação de requerimento comum para

homologação de conciliação, observadas as disposições legais,

diretamente no PJe.

Acerca das preliminares da defesa, bem como da prova documental

juntada, a autora se manifestou.

A parte autora desistiu da realização da perícia (Id. 933727b).

Concedido o prazo de cinco dias para que as partes, querendo, se
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manifestem acerca da possibilidade de realização de acordo na

presente reclamatória e para apresentação de razões finais escritas.

Valor da causa fixada nos termos da inicial tão somente para fins de

alçada.

Dispensados os depoimentos das partes.

As partes disseram não ter outras provas a apresentar, nem nada

mais foi requerido, razão pela qual o juízo decretou o encerramento

da instrução processual.

Razões finais reiterativas pelas partes.

Frustradas as propostas de conciliação.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE

Da ilegitimidade passiva do segundo reclamado

A legitimidade ad causamdeve ser analisada de forma abstrata, ou

seja, dos termos do pedido e da causa de pedir. E, da análise

petição inicial, constata-se que ela restou devidamente satisfeita.

Apontada a litisconsorte como parte antagônica na relação jurídica

material deduzida em Juízo, devem ser consideradas legítimas.

A existência da prestação de serviços em favor da empresa

litisconsorte e sua eventual responsabilidade dizem respeito ao

mérito, e, como tal, será analisada.

Ademais, sobre a preliminar em apreço, este Juízo tem

entendimento fulcrado na Súmula 331 do Tribunal Superior do

Trabalho, com sua mais recente alteração, no sentido de atribuir

responsabilidade subsidiária aos beneficiários últimos do labor

desprendido pelo obreiro, em casos como a terceirização ou outra

forma de interposição de pessoas afim de “livrar-se” dos encargos

trabalhistas. Diz referida súmula, em seu item V, "verbis":

"Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta

respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV,

caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das

obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da

prestadora de serv iço como empregadora.  A a lud ida

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das

obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente

contratada. "

Na inicial a parte autora não postula, por meio da presente

demanda, reconhecimento de vínculo de emprego com a

litisconsorte.

 Na verdade, o obreiro pleiteia apenas créditos

decorrentes da relação de emprego mantida com a, mas endereça

sua pretensão contra a mencionada reclamada e a litisconsorte, por

entender existir uma responsabilidade patrimonial subsidiária

quanto aos créditos decorrentes da relação de emprego.

 A atribuição de responsabilidade subsidiária gera a

pertinência subjetiva da ação em face da litisconsorte, provocando a

legitimidade passiva "ad causam" da UNIVERSIDADE DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTEpara integrar o pólo passivo da

presente relação processual.

 Por fim, o endereçamento da reclamação em face de

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE por

si só, já as torna partes legítimas para comporem a presente lide,

pois que a existência ou não de suas responsabilidades é matéria

de mérito e não de condição da ação, que deve ser medida "in statu

assertionis", em vista do que está exposto na inicial.

Desta forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva "ad

causam" arguida pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE

MÉRITO

Do contrato de trabalho e das verbas contratuais.

A reclamante alega que foi admitida em 27/11/2017, na função de

servente de limpeza; que recebia R$ 1.292,04 na ocasião da

rescisão; que pediu demissão em 30/11/2018, que ficou sem

receber o adicional de insalubridade entre novembro de 2017 e

julho de 2018, bem como vale-alimentação, férias 13º salário e

diferenças salariais.

A acionada, por sua vez, sustenta apenas que “a empresa passa

por diversos problemas financeiros, especialmente em decorrência

da retenção de valores vinculados ao contrato junto à UERN –

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, estando há vários

meses sem receber a contrapartida pelo contrato de prestação de

serviços firmado, restando impossibilitada de honrar seus

compromissos com seu corpo de funcionários. É fato público e

notório que o atraso nos repasses contratuais tem gerado retardo

no pagamento das verbas rescisórias dos obreiros, a fundação

estadual deixou de repassar os valores referentes ao contrato de

prestação de serviço ao qual a reclamante esteve vinculada, razão

pela qual impossibilitou o repasse de algumas verbas de natureza

salarial às quais a requerente fazia jus ao fim do contrato, em

especial o saldo de salário. No entanto, a reclamante em momento

algum deixou de prestar toda a assistência necessária ao seu corpo

de funcionários, de forma que o atraso salarial ocorreu de maneira

involuntária, completamente alheia à sua possibilidade de
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cumprimento, pelas razões alhures expostas” (fls. 423-424) e que “o

não cumprimento do contrato pelo ente público, impossibilitou o

pagamento tempestivo das verbas rescisórias” (fls. 424).

Incontroversos os pleitos, defere-se à reclamante:

Férias simples +1/3;1.

Adicional de insalubridade em grau máximo para o período

compreendido entre novembro de 2017 e julho de 2018, que

observará osalário básico do reclamante (cláusula 12ª – fl. 491),

eis que apenas inexistindo norma coletiva que fixebase

decálculo para oadicional deinsalubridade este deve ser

apurado sobre o salário-mínimo legal;

2.

13º salário proporcional de 2018;3.

Penalidades previstas nos arts. 467 e 477, §8º, ambos da CLT.4.

Da diferença salarial

A reclamante alega que nos períodos de 01/2018 à 07/2018 recebia

como salário base a quantia de R$ 960,00, salário esse abaixo do

piso da categoria profissional que era de R$ 988,80.

Quanto ao pleito de diferenças salariais, a ré alega quenão merece

prosperar o pleito autoral em razão do não pagamento dos valores

conforme o piso da categoria, firmado em Convenção Coletiva em

razão da ausência de juntada de norma coletiva.

No entanto, a reclamante, antes do encerramento da instrução

colacionou ao feito, a norma coletiva que embasa o pleito que

evidencia que o valor pago à autora deixou de observar os valores

convencionados.

Em sendo assim, defere-se à reclamante o pagamento das

diferenças salariais requestadas, observando-se o valor de R$

988,80 e reflexos emférias+1/3, 13º salário, FGTS + 40% e

adicional de insalubridade.

Da diferença do auxílio-alimentação

Alega a reclamante que “nos períodos de 01/2018 à 07/2018

recebia como valor a título de vale alimentação a quantia

respectivamente de R$ 141,00, valores esses abaixo do

estabelecido em convenção coletiva, que era respectivamente de

R$ 145,23, conforme podemos verificar nos ACTs anexos. Desta

forma, deverá a reclamada principal ser condenada no pagamento

das diferenças de valores dos períodos supra descritos entre o valor

percebido e o valor estipulado em CCT.” (fl. 06).

A ré principal, por sua vez, nega peremptoriamente a dívida.

Com razão a parte autora.

Observa-se às fls. 492:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE ALIMENTAÇÃO

A fim de suprir partes das necessidades nutricionais de seus

trabalhadores, as empresas, a partir de 1º de janeiro de 2018,

obedecerá a Lei nº 6.321/76, que criou o Programa de Alimentação

do Trabalhador (PAT), fornecendo aos seus empregados, um vale

alimentação, no valor total de R$ 152,49 (cento e cinquenta e

dois reais e quarenta e nove centavos) mensal, com

contrapartida de até 20% (vinte por cento), devendo ser pago

até o 15° dia do mês.

Parágrafo Primeiro: Terão direito a receber o vale alimentação, os

empregados enquadrados no Grupo I – Serviços básicos, e todos

os Encarregados de Turma que estão exercendo efetivamente a

atividade.

Parágrafo Segundo: Fica vedada a redução de valor destinado a

vale-alimentação, firmado por contrato envolvendo diretamente a

empresa e o setor público ou privado, devendo ainda, as empresas

reajustarem os valores de 31 de dezembro de 2019 com o mesmo

percentual de reajuste aplicado aos salários em 1º de janeiro de

2018.

Parágrafo Terceiro: Fica facultado as empresas do pagamento do

auxílio alimentação ora instituído em: Ticket Alimentação e/ou Ticket

Refeição, exclusivamente em vales ou cartão magnético, em

pecúnia ou ainda, a refeição propriamente dita.

Parágrafo Quarto: O auxílio alimentação em nenhuma hipótese

integrará o salário contratual, não computando-se nas férias,

décimo terceiro salário, horas-extras, gratificações, adicionais entre

outros prêmios/verbas pagos pelo empregador, inclusive nas verbas

rescisórias.

Considerando que restou incontroverso o pleito, são devidas à

reclamante as diferenças de R$ 4,23 por sete meses relativo ao

auxílio-alimentação pago a menor, observando-se a contrapartida

de 20%.

Da responsabilidade do litisconsorte

Alegou a reclamante, na inicial, a existência de responsabilidade

subsidiária do litisconsorte elos seus créditos trabalhistas.

Com razão a reclamante.

Sobre o tema em apreço, este Juízo tem entendimento fulcrado na

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, com sua mais

recente alteração, no sentido de atribuir responsabilidade

subsidiária aos beneficiários últimos do labor desprendido pelos

trabalhadores em casos como a terceirização, ou outra forma de
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interposição de pessoas afim de "livrar-se" dos encargos

trabalhistas. Diz referida súmula, em seu item V, "verbis":

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE

(nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) -

Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal,

formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços,

salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa

interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da

Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da

CF/1988).

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de

serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de

conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados

ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a

pessoalidade e a subordinação direta.

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do

empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos

serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da

relação processual e conste também do título executivo judicial.

V -Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta

respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV,

caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das

obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da

prestadora de serv iço como empregadora.  A a lud ida

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das

obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente

contratada.

VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange

todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período

da prestação laboral.

Os documentos existentes nos autos não comprovam a fiscalização

por parte da FUERN acerca do cumprimento das obrigações

trabalhistas da reclamada, aliás nenhuma fiscalização foi

demonstrada.

A fiscalização que exclui a responsabilidade subsidiária da

litisconsorte deve ser eficaz e implicar, além da análise de

documentos, na retenção de valores necessários à satisfação dos

direitos dos empregados terceirizados, pois se a Administração

Pública pode ser responsabilizada por créditos trabalhistas, tem ela

o poder implícito de adotar qualquer medida conducente à

satisfação destes créditos.

Dessa forma, tem-se que aFUNDACAO UNIVERSIDADE DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUERNé responsável

subsidiária pela satisfação dos créditos reconhecidos na presente

decisão, incluindo-se os previdenciários e fiscais.

Do bloqueio de crédito da reclamada principal

Tendo em vista podergeral de cautela, acolho o pleito, devendo a

empresaFUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – FUERN providenciar a retenção do valor

correspondente à condenação fixada nesta decisão, de eventuais

créditos que a reclamada principal tenha a receber, depositando a

verba em conta judicial a disposição deste juízo.

Impende registrar que a decisão de retenção de crédito proferida na

ação civil pública 0000702-39.2019.5.21.0011, diz respeito a 54

trabalhadores substituídos, não se desvencilhando a ré de

comprovar se o crédito do autor estaria conservado naqueles autos.

Benefícios da justiça gratuita

Postulou o reclamante a concessão dos benefícios da justiça

gratuita, argumentando que não tem condições de arcar com estes

encargos, sem prejudicar seu sustento ou de sua família.

A lei é bem clara, acerca do benefício da gratuidade judiciária, pois

a CLT agora determina, verbis:

Art. 790. (...)

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo.” (NR)

É o caso do reclamante, pois observando sua remuneração ela se

enquadra no limite previsto em lei, sendo este um requisito objetivo

que torna a gratuidade judiciária obrigatória.

Assim, ficam deferidos ao reclamante os benefícios da Justiça

Gratuita.

Dos honorários Advocatícios sucumbenciais

Essa temática restou resolvida pela lei 13.467/2017, já em vigor,

que consagrou, à semelhança do que já ocorre no processo civil, os

honorários que são devidos aos patronos em atuação nos

processos em função da sucumbência. Trata-se, conforme se disse
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em muitos colóquios, de uma grande conquista da advocacia

brasileira.

No caso, a lei é bastante clara quanto a esta questão, porquanto

determina, verbis:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.”

Considerando o novo regramento legal estabelecido na CLT que

passa a reger essa temática, onde se consagrou definitivamente a

obrigatoriedade de condenação em honorários de sucumbência,

tem-se que as súmula 219, incisos I, IV, V, e VI e a súmula 329 do

TST restam superadas, não mais podendo ser aplicadas aos

processos em trâmite nesta jurisdição.

Observe-se, ainda, que a sucumbência é recíproca, de modo que os

litigantes tem débitos recíprocos a pagar aos advogados adversos,

conforme prescrito no parágrafo 3º, do art. 791-A, da CLT.

Como as regras que envolvem esses honorários são de natureza

processual, resta ser esclarecido que a lei 13.467/2017 entrou em

vigência a partir de 11/11/2017, logo, aplica-se aos feitos

pendentes, respeitando-se os atos processuais já realizados,

extraindo-se, "daí, a regra de que a nova norma processual é

aplicável, de imediato, aos processos que se encontram em curso,

no momento em que ela entrou em vigor".[1]

A teoria do processo do trabalho, conforme a doutrina mais

abalizada, consagrou a corrente do isolamento dos atos de

procedimento, de forma que a lei nova incide, "unicamente, nos atos

processuais ainda não praticados, ainda que outros atos,

pertencentes à mesma fase do procedimento, tivessem sido regidos

pela lei antiga".[2] Isso não chega a ser novidade, pois o nCPC (art.

14) "adotou como regra geral o isolamento dos atos processuais,

ressalvados os já praticados e as situações consolidadas."[3]

Resta esclarecer, por fim, que o pedido de danos morais não entra

no cálculo para fins de honorários sucumbenciais, pois tal valor trata

-se de mera estimativa da parte, sendo deferido (ou não) conforme

a criteriosa análise do julgador, variável essa que as partes não

podem controlar, conforme já orienta a súmula 236 do STJ, sendo

que no caso presente não há pleito neste sentido.

Considerando que a parte reclamante obteve sucesso em seus

pedidos, condena-se a reclamada principal no pagamento de 5%

(cinco por cento) do valor da condenação à título de honorários

advocatícios sucumbenciais.

Da liquidação e da contribuição previdenciária

Os valores das verbas deferidas encontram-se em tabela de

liquidação em anexo, a qual é parte integrante desta decisão.

Referida tabela foi elaborada apurando-se a verba mês a mês, com

índice de atualização divulgados mensalmente pelo colendo

Tribunal Superior do Trabalho, que corrigem a dívida até a presente

data.

As contribuições previdenciárias devidas pelo empregador

encontram-se calculadas em planilha em anexo.

Quanto a esta questão impõe-se esclarecer que durante muito

tempo sempre defendemos que a competência de Justiça do

Trabalho em matéria de contribuição previdenciária deveria

abranger, além das sentenças condenatórias que proferisse,

também aquelas que reconhecessem uma relação de emprego, o

que ensejaria o recolhimento deste mesmo período.

Ainda pensamos assim. Porém, este não é o entendimento

consagrado pela mais alta corte trabalhista da nação, que no item I

da súmula 368 é bastante enfática sobre até onde deve ir a justiça

obreira nesta seara, verbis:

Nº 368 DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS.

COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.

FORMA DE CÁLCULO.  (conversão  das  Or ien tações

Jurisprudenciais nos 32, 141 e 228 da SDI-1) Alterada pela Res.

138/2005, DJ 23.11.2005.
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I. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o

recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do

Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias,

limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos

valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário-de-

contribuição. (ex-OJ nº 141 - Inserida em 27.11.1998).

Desse modo, pelo exato texto da súmula em análise, a contribuição

previdenciária deverá incidir apenas sobre as sentenças

condenatórias, o que exclui do cálculo da contr ibuição

previdenciária no referente ao elemento declaratório da sentença (o

reconhecimento de vínculo empregatício).

O Supremo Tribunal Federal acabou por acolher tal entendimento, o

que implica na superação de qualquer entendimento contrário

(inclusive o nosso), conforme se observa na decisão abaixo

transcrita, inclusive sinalizando com a edição de uma súmula

vinculante, verbis:

RE 569056 / PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. MENEZES DIREITO

Julgamento: 11/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Publicação: DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008

EMENT VOL-02345-05 PP-00848

Parte(s) RECTE.(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

- INSS

ADV.(A/S): GABRIEL PRADO LEAL

RECDO.(A/S): DARCI DA SILVA CORREA

ADV.(A/S): MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA

RECDO.(A/S): ESPÓLIO DE MARIA SALOMÉ BARROS VIDAL

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.

Competência da Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da

Constituição Federal. 1. A competência da Justiça do Trabalho

prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a

execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da

condenação constante das sentenças que proferir. 2. Recurso

extraordinário conhecido e desprovido.[6]

Assim, após a decisão do STF, impõe-se rever nosso anterior

procedimento para determinar que a contribuição previdenciária

deve incidir, apenas, sobre as parcelas condenatórias que

constituam salário de contribuição da previdência. Nossa posição

pessoal, agora, limita-se aos muros acadêmicos.

Nesse contexto, como é a decisão que constituiu o fato gerador

para a cobrança da contribuição previdenciária, é a partir da

quantificação da própria contribuição que devem ser calculados os

juros e a correção monetária, conforme orienta a jurisprudência

regional, verbis:

TRIBUNAL:3 Região

DECISÃO: 23 08 2007

TIPO: AP NUM: 01486 ANO: 2004

NÚMERO ÚNICO PROC: AP - 01486-2004-014-03-00-1

TURMA: Setima Turma

FONTE:DJMG DATA: 04-09-2007 PG: 19

PARTES

AGRAVANTE(S): Uniao Federal (INSS)

AGRAVADO(S):Milton Martins Moreira

Casa Bahia Comercial Ltda.

RELATORA: Convocada Wilméia da Costa Benevides

EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCLUSÃO DE JUROS DE

MORA E MULTA. FIXAÇÃO DO TERMO A QUO PARA EFEITO DE

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Nos termos do artigo

276, caput, do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência

Social), "nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de

direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o

recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será

feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença".

Assim, em se tratando de crédito previdenciário que tem como

origem um crédito trabalhista, considera-se em atraso o devedor

que não efetuar o pagamento das contribuições previdenciárias até

o dia dois do mês seguinte ao da liquidação, uma vez que a lei

previdenciária não dispõe ser exigível o recolhimento da

contribuição previdenciária antes da apuração do montante devido a

tal título.

Feitos estes esclarecimentos, impõe-se asseverar que a planilha foi

elaborada observando-se as diretrizes traçadas pelos artigos 832, §

3º, 879, § 3º e 880 da CLT, alterados pela Lei 1.035 de 25/10/2000.

Impõe-se atentar que a competência desta Justiça Especializada

resume-se às contribuições previdenciárias destinadas à Receita

Federal do Brasil para custear o sistema previdenciário da nação,

aqui não se incluindo as contribuições para terceiros. A

jurisprudência superior é forte nesse sentido a exemplo da decisão

abaixo transcrita, verbis:

PROCESSO Nº TRT: 02482-2003-906-06-00-2

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA

JUIZ RELATOR: VALDIR JOSÉ SILVA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADOS: SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS

LTDA e EDIVALDO LUIZ DA SILVA

PROCEDÊNCIA: VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO-PE

ADVOGADOS: JULIANA GOMES CAMPELO; ANA FLÁVIA

PEDROSA FLORENTINO; SEBASTIÃO ALVES FILHO ALVINHO

PATRIOTA

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
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DE TERCEIROS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. A

Justiça do Trabalho é incompetente para executar contribuições

sociais, ainda que incidente sobre a folha de salários, devidas às

entidades privadas de serviço social e formação profissional

(Sistema S), prevista nos artigos 149 e 240, da Carta Política

Nacional. É que a competência dessa Justiça Especializada, fixada

no artigo 114, § 3º, da Constituição Federal, diz respeito a

Contribuição Previdenciária devida pelo empregador e empregado,

normatizada no artigo 196, incisos I, alínea "a" e II, da Lei Estrutural

do País. Agravo de petição improvido.

Tendo em vista que o valor da contribuição previdenciária incidente

sobre as parcelas salariais deferidas é inferior a R$ 20.000,00, torna

-se desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral Federal, nos

termos da Portaria nº 582, de 11.12.2013, do Ministério da Fazenda

e Portaria PGF 839, de 13.12.2013, conforme ofício 003/2013/GAB-

EAGU/PFRN/PGF/AGU DE 30.12.2013.

A atualização dos débitos previdenciários observará os índices da

tabela SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), nos

termos do § 4º do artigo 879 da CLT.

As contribuições previdenciárias são devidas 15 dias após o trânsito

em julgado da decisão.

A reclamada é responsável pelo recolhimento previdenciário

decorrente da presente decisão, podendo fazer a retenção da parte

atinente à reclamante.

O artigo 523 do NCPC é incompatível com o processo do trabalho,

pois a CLT não é omissa no tocante á execução dos créditos

trabalhistas. Assim, tal dispositivo legal não se aplica ao presente

feito.

As verbas decorrentes da presente decisão serão calculadas com

base na remuneração constante nos contracheques.

Correção monetária conforme Súmula 381 do TST.

DECISÃO

Ante o exposto e tendo em consideração o mais que dos autos

consta, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Mossoró resolve

REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAarguida

pela litisconsorte, e no mérito, julgar PROCEDENTESos pedidos

contidos na reclamação trabalhista proposta por MARIA EDENILDE

DE SOUSA FIGUEIREDO em desfavor daPRIME - LOCACAO DE

MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA ME,

condenando a reclamada a pagar ao reclamante, 15 dias após o

trânsito em julgado da presente sentença, os seguintes títulos:

diferenças salariais requestadas para o período compreendido

entre 01/2018 à 07/2018, no valor de R$ 28,88, por mês e

reflexos emférias+1/3, 13º salário, FGTS + 40% e adicional de

1.

insalubridade.

Férias simples +1/3;2.

13º salário proporcional de 2018;3.

Adicional de insalubridade em grau máximo para o período

compreendido entre novembro de 2017 e julho de 2018, que

observará osalário básico do reclamante (cláusula 12ª – fl. 491),

eis que apenas inexistindo norma coletiva que fixebase

decálculo para oadicional deinsalubridade este deve ser

apurado sobre o salário-mínimo legal;

4.

Penalidades previstas nos arts. 467 e 477, §8º, ambos da CLT;5.

diferenças de R$ 4,23 por sete meses relativo ao auxílio-

alimentação pago a menor, observando-se a contrapartida de

20%;

6.

5% (cinco por cento) do valor da condenação à título de

honorários advocatícios sucumbenciais.

7.

A litisconsorte FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – FUERN é responsável subsidiária pela

satisfação dos créditos reconhecidos na presente decisão.

Tendo em vista o poder geral de cautela, acolho o pleito, devendo a

empresaFUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – FUERN providenciar a retenção do valor

correspondente à condenação fixada nesta decisão, de eventuais

créditos que a reclamada principal tenha a receber, depositando a

verba em conta judicial a disposição deste juízo.

Os créditos do reclamante somam a importância de R$ 10.110,77 e

os da Previdência Social R$ 1.527,68, e honorários sucumbenciais

conforme planilhas anexas.

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 243,24, calculadas sobre

R$ 12.162,25, valor da condenação para este fim e de depósito

recursal, respeitado o limite legal.

Tendo em vista que o valor da contribuição previdenciária incidente

sobre as parcelas salariais deferidas é inferior a R$ 20.000,00, torna

-se desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral Federal, nos

termos da Portaria nº 582, de 11.12.2013, do Ministério da Fazenda

e Portaria PGF 839, de 13.12.2013, conforme ofício 003/2013/GAB-

EAGU/PFRN/PGF/AGU DE 30.12.2013.

A atualização dos débitos previdenciários observará os índices da

tabela SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), nos

termos do § 4º do artigo 879 da CLT.

As contribuições previdenciárias são devidas 15 dias após o trânsito

em julgado e liquidação da presente decisão.

A reclamada é responsável pelo recolhimento previdenciário

decorrente da presente decisão, podendo fazer a retenção da parte

atinente à reclamante.

Correção monetária conforme Súmula 381 do TST.
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Com a ciência dos cálculos de liquidação declara-se que a

reclamada tem conhecimento do "quantum debeatur", de forma

que se torna desnecessária a realização de citação executiva. Em

caso de não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o

trânsito em julgado da presente decisão, a execução terá seu curso

iniciado com a realização de atos de constrição patrimonial.

A reclamante faz jusaos benefícios da justiça gratuita.

Notifiquem-se as partes.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

[1] TEIXEIRA FILHO, M. A. Curso de direito processual do trabalho:

processo de conhecimento. São Paulo, LTr. 2009, Vol I, pág. 118.

[2] TEIXEIRA FILHO, M. A. Op. cit. supra, pág. 119.

[3] FREIRE, A. e SCHMITZ, L. Z. In: Comentários ao Código de

processo Civil, STRECK, L. L., NUNES, D., e CUNHA, L. C. da

(organizadores). São Paulo. Saraiva. 2016. pág. 61.

Processo Nº ATOrd-0000737-87.2019.5.21.0014
AUTOR MARIA EDENILDE DE SOUSA

FIGUEIREDO

ADVOGADO MANOEL MACHADO JUNIOR(OAB:
7359/RN)

RÉU FUNDACAO UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE - FUERN

RÉU PRIME - LOCACAO DE MAO DE
OBRA E TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO RODOLFO DIAS ALVES(OAB:
13386/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA EDENILDE DE SOUSA FIGUEIREDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d7be783

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

 Vistos, etc.

MARIA EDENILDE DE SOUSA FIGUEIREDO, devidamente

qualificado na inicial, ajuizou Reclamação Trabalhista em desfavor

de PRIME LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE

SERVIÇOS LTDA eFUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTE – FUERNalegando que foi

contratada pela reclamada principal em 27.11.2017, para exercer a

função de servente de limpeza, tendo pedido rescisão em

30/11/2018.

POSTULA:a) Pagamento das diferenças salariais entre o valor

percebido e o valor estipulado em CCT, acrescido dos devidos

reflexos como: férias+1/3, 13º salário, FGTS + 40% e adicional de

insalubridade; b) Pagamento das férias integrais + 1/3, referente ao

período de 2017/2018; c) Pagamento do 13º salário proporcional

referente ao ano de 2018 na fração 11/12; d) Pagamento das

diferenças do vale alimentação entre o valor percebido e o valor

estipulado em CCT; e) Adicional de insalubridade em grau máximo

(40%), referente de 11/2017 à 07/2018, assim como também, os

reflexos em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, FGTS e RSR,

conforme planilha anexa; f) Multa do art. 467 CLT; ) Multa do art.

477, § 8º, da CLT; h) Condenação da reclamada no pagamento de

honorários sucumbencial, na forma do art. 791-A da CLT, conforme

planilha anexa; i) Requer que seja reconhecida a culpa in iligendo e

in vigilando, com a consequente condenação do litisconsorte,

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE –

UERN, na qualidade de responsável subsidiária pelas verbas não

adimplidas pela reclamada principal; j) Requer ainda que seja

efetuado o bloqueio de qualquer quantia porventura existente retida

junto a reclamada litisconsorcial UNIVERSIDADE DO ESTADO DO

RIO GRANDE DO NORTE – UERN; k) Por fim, requer que seja

deferido o benefício da Justiça Gratuita, por ser a reclamante

pessoa pobre na forma da lei e não poder arcar com os ônus

sucumbências (CF/88, art. 5º, LXXIV; Lei 1.060/50 e Lei 7115/83,

art. 1º).

Atribuiu à causa o valor de R$13.121,41 (treze mil, cento e vinte e

um reais e quarenta e um centavo).

A reclamada principal e o litisconsorte ratificaram suas defesas já

juntadas eletronicamente ao PJ-e.

Em decorrência do regime de trabalho excepcional a que está

submetido o Poder Judiciário brasileiro por força da pandemia de

COVID-19, e considerando que a reclamada já tinha apresentado

defesa, o Juízo determinou à Secretaria que procedesse a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a referida peça

de defesa, inclusive especificando outras provas que pretende

produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, ressalvando-se a

possibilidade de as partes requererem, a qualquer tempo, audiência
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de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no art. 4º do ATO Nº

054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º Região,

sem prejuízo da apresentação de requerimento comum para

homologação de conciliação, observadas as disposições legais,

diretamente no PJe.

Acerca das preliminares da defesa, bem como da prova documental

juntada, a autora se manifestou.

A parte autora desistiu da realização da perícia (Id. 933727b).

Concedido o prazo de cinco dias para que as partes, querendo, se

manifestem acerca da possibilidade de realização de acordo na

presente reclamatória e para apresentação de razões finais escritas.

Valor da causa fixada nos termos da inicial tão somente para fins de

alçada.

Dispensados os depoimentos das partes.

As partes disseram não ter outras provas a apresentar, nem nada

mais foi requerido, razão pela qual o juízo decretou o encerramento

da instrução processual.

Razões finais reiterativas pelas partes.

Frustradas as propostas de conciliação.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE

Da ilegitimidade passiva do segundo reclamado

A legitimidade ad causamdeve ser analisada de forma abstrata, ou

seja, dos termos do pedido e da causa de pedir. E, da análise

petição inicial, constata-se que ela restou devidamente satisfeita.

Apontada a litisconsorte como parte antagônica na relação jurídica

material deduzida em Juízo, devem ser consideradas legítimas.

A existência da prestação de serviços em favor da empresa

litisconsorte e sua eventual responsabilidade dizem respeito ao

mérito, e, como tal, será analisada.

Ademais, sobre a preliminar em apreço, este Juízo tem

entendimento fulcrado na Súmula 331 do Tribunal Superior do

Trabalho, com sua mais recente alteração, no sentido de atribuir

responsabilidade subsidiária aos beneficiários últimos do labor

desprendido pelo obreiro, em casos como a terceirização ou outra

forma de interposição de pessoas afim de “livrar-se” dos encargos

trabalhistas. Diz referida súmula, em seu item V, "verbis":

"Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta

respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV,

caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das

obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da

prestadora de serv iço como empregadora.  A a lud ida

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das

obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente

contratada. "

Na inicial a parte autora não postula, por meio da presente

demanda, reconhecimento de vínculo de emprego com a

litisconsorte.

 Na verdade, o obreiro pleiteia apenas créditos

decorrentes da relação de emprego mantida com a, mas endereça

sua pretensão contra a mencionada reclamada e a litisconsorte, por

entender existir uma responsabilidade patrimonial subsidiária

quanto aos créditos decorrentes da relação de emprego.

 A atribuição de responsabilidade subsidiária gera a

pertinência subjetiva da ação em face da litisconsorte, provocando a

legitimidade passiva "ad causam" da UNIVERSIDADE DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO NORTEpara integrar o pólo passivo da

presente relação processual.

 Por fim, o endereçamento da reclamação em face de

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE por

si só, já as torna partes legítimas para comporem a presente lide,

pois que a existência ou não de suas responsabilidades é matéria

de mérito e não de condição da ação, que deve ser medida "in statu

assertionis", em vista do que está exposto na inicial.

Desta forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva "ad

causam" arguida pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE

MÉRITO

Do contrato de trabalho e das verbas contratuais.

A reclamante alega que foi admitida em 27/11/2017, na função de

servente de limpeza; que recebia R$ 1.292,04 na ocasião da

rescisão; que pediu demissão em 30/11/2018, que ficou sem

receber o adicional de insalubridade entre novembro de 2017 e

julho de 2018, bem como vale-alimentação, férias 13º salário e

diferenças salariais.

A acionada, por sua vez, sustenta apenas que “a empresa passa

por diversos problemas financeiros, especialmente em decorrência

da retenção de valores vinculados ao contrato junto à UERN –

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, estando há vários

meses sem receber a contrapartida pelo contrato de prestação de

serviços firmado, restando impossibilitada de honrar seus

compromissos com seu corpo de funcionários. É fato público e

notório que o atraso nos repasses contratuais tem gerado retardo
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no pagamento das verbas rescisórias dos obreiros, a fundação

estadual deixou de repassar os valores referentes ao contrato de

prestação de serviço ao qual a reclamante esteve vinculada, razão

pela qual impossibilitou o repasse de algumas verbas de natureza

salarial às quais a requerente fazia jus ao fim do contrato, em

especial o saldo de salário. No entanto, a reclamante em momento

algum deixou de prestar toda a assistência necessária ao seu corpo

de funcionários, de forma que o atraso salarial ocorreu de maneira

involuntária, completamente alheia à sua possibilidade de

cumprimento, pelas razões alhures expostas” (fls. 423-424) e que “o

não cumprimento do contrato pelo ente público, impossibilitou o

pagamento tempestivo das verbas rescisórias” (fls. 424).

Incontroversos os pleitos, defere-se à reclamante:

Férias simples +1/3;1.

Adicional de insalubridade em grau máximo para o período

compreendido entre novembro de 2017 e julho de 2018, que

observará osalário básico do reclamante (cláusula 12ª – fl. 491),

eis que apenas inexistindo norma coletiva que fixebase

decálculo para oadicional deinsalubridade este deve ser

apurado sobre o salário-mínimo legal;

2.

13º salário proporcional de 2018;3.

Penalidades previstas nos arts. 467 e 477, §8º, ambos da CLT.4.

Da diferença salarial

A reclamante alega que nos períodos de 01/2018 à 07/2018 recebia

como salário base a quantia de R$ 960,00, salário esse abaixo do

piso da categoria profissional que era de R$ 988,80.

Quanto ao pleito de diferenças salariais, a ré alega quenão merece

prosperar o pleito autoral em razão do não pagamento dos valores

conforme o piso da categoria, firmado em Convenção Coletiva em

razão da ausência de juntada de norma coletiva.

No entanto, a reclamante, antes do encerramento da instrução

colacionou ao feito, a norma coletiva que embasa o pleito que

evidencia que o valor pago à autora deixou de observar os valores

convencionados.

Em sendo assim, defere-se à reclamante o pagamento das

diferenças salariais requestadas, observando-se o valor de R$

988,80 e reflexos emférias+1/3, 13º salário, FGTS + 40% e

adicional de insalubridade.

Da diferença do auxílio-alimentação

Alega a reclamante que “nos períodos de 01/2018 à 07/2018

recebia como valor a título de vale alimentação a quantia

respectivamente de R$ 141,00, valores esses abaixo do

estabelecido em convenção coletiva, que era respectivamente de

R$ 145,23, conforme podemos verificar nos ACTs anexos. Desta

forma, deverá a reclamada principal ser condenada no pagamento

das diferenças de valores dos períodos supra descritos entre o valor

percebido e o valor estipulado em CCT.” (fl. 06).

A ré principal, por sua vez, nega peremptoriamente a dívida.

Com razão a parte autora.

Observa-se às fls. 492:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE ALIMENTAÇÃO

A fim de suprir partes das necessidades nutricionais de seus

trabalhadores, as empresas, a partir de 1º de janeiro de 2018,

obedecerá a Lei nº 6.321/76, que criou o Programa de Alimentação

do Trabalhador (PAT), fornecendo aos seus empregados, um vale

alimentação, no valor total de R$ 152,49 (cento e cinquenta e

dois reais e quarenta e nove centavos) mensal, com

contrapartida de até 20% (vinte por cento), devendo ser pago

até o 15° dia do mês.

Parágrafo Primeiro: Terão direito a receber o vale alimentação, os

empregados enquadrados no Grupo I – Serviços básicos, e todos

os Encarregados de Turma que estão exercendo efetivamente a

atividade.

Parágrafo Segundo: Fica vedada a redução de valor destinado a

vale-alimentação, firmado por contrato envolvendo diretamente a

empresa e o setor público ou privado, devendo ainda, as empresas

reajustarem os valores de 31 de dezembro de 2019 com o mesmo

percentual de reajuste aplicado aos salários em 1º de janeiro de

2018.

Parágrafo Terceiro: Fica facultado as empresas do pagamento do

auxílio alimentação ora instituído em: Ticket Alimentação e/ou Ticket

Refeição, exclusivamente em vales ou cartão magnético, em

pecúnia ou ainda, a refeição propriamente dita.

Parágrafo Quarto: O auxílio alimentação em nenhuma hipótese

integrará o salário contratual, não computando-se nas férias,

décimo terceiro salário, horas-extras, gratificações, adicionais entre

outros prêmios/verbas pagos pelo empregador, inclusive nas verbas

rescisórias.

Considerando que restou incontroverso o pleito, são devidas à

reclamante as diferenças de R$ 4,23 por sete meses relativo ao

auxílio-alimentação pago a menor, observando-se a contrapartida

de 20%.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 586
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Da responsabilidade do litisconsorte

Alegou a reclamante, na inicial, a existência de responsabilidade

subsidiária do litisconsorte elos seus créditos trabalhistas.

Com razão a reclamante.

Sobre o tema em apreço, este Juízo tem entendimento fulcrado na

Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, com sua mais

recente alteração, no sentido de atribuir responsabilidade

subsidiária aos beneficiários últimos do labor desprendido pelos

trabalhadores em casos como a terceirização, ou outra forma de

interposição de pessoas afim de "livrar-se" dos encargos

trabalhistas. Diz referida súmula, em seu item V, "verbis":

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE

(nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) -

Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal,

formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços,

salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974).

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa

interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da

Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da

CF/1988).

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de

serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de

conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados

ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a

pessoalidade e a subordinação direta.

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do

empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos

serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da

relação processual e conste também do título executivo judicial.

V -Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta

respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV,

caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das

obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na

fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da

prestadora de serv iço como empregadora.  A a lud ida

responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das

obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente

contratada.

VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange

todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período

da prestação laboral.

Os documentos existentes nos autos não comprovam a fiscalização

por parte da FUERN acerca do cumprimento das obrigações

trabalhistas da reclamada, aliás nenhuma fiscalização foi

demonstrada.

A fiscalização que exclui a responsabilidade subsidiária da

litisconsorte deve ser eficaz e implicar, além da análise de

documentos, na retenção de valores necessários à satisfação dos

direitos dos empregados terceirizados, pois se a Administração

Pública pode ser responsabilizada por créditos trabalhistas, tem ela

o poder implícito de adotar qualquer medida conducente à

satisfação destes créditos.

Dessa forma, tem-se que aFUNDACAO UNIVERSIDADE DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – FUERNé responsável

subsidiária pela satisfação dos créditos reconhecidos na presente

decisão, incluindo-se os previdenciários e fiscais.

Do bloqueio de crédito da reclamada principal

Tendo em vista podergeral de cautela, acolho o pleito, devendo a

empresaFUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – FUERN providenciar a retenção do valor

correspondente à condenação fixada nesta decisão, de eventuais

créditos que a reclamada principal tenha a receber, depositando a

verba em conta judicial a disposição deste juízo.

Impende registrar que a decisão de retenção de crédito proferida na

ação civil pública 0000702-39.2019.5.21.0011, diz respeito a 54

trabalhadores substituídos, não se desvencilhando a ré de

comprovar se o crédito do autor estaria conservado naqueles autos.

Benefícios da justiça gratuita

Postulou o reclamante a concessão dos benefícios da justiça

gratuita, argumentando que não tem condições de arcar com estes

encargos, sem prejudicar seu sustento ou de sua família.

A lei é bem clara, acerca do benefício da gratuidade judiciária, pois

a CLT agora determina, verbis:

Art. 790. (...)

§ 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos

tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a

requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive

quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário

igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 4o O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas

do processo.” (NR)

É o caso do reclamante, pois observando sua remuneração ela se

enquadra no limite previsto em lei, sendo este um requisito objetivo
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que torna a gratuidade judiciária obrigatória.

Assim, ficam deferidos ao reclamante os benefícios da Justiça

Gratuita.

Dos honorários Advocatícios sucumbenciais

Essa temática restou resolvida pela lei 13.467/2017, já em vigor,

que consagrou, à semelhança do que já ocorre no processo civil, os

honorários que são devidos aos patronos em atuação nos

processos em função da sucumbência. Trata-se, conforme se disse

em muitos colóquios, de uma grande conquista da advocacia

brasileira.

No caso, a lei é bastante clara quanto a esta questão, porquanto

determina, verbis:

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o

valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado

da causa.

§ 1o Os honorários são devidos também nas ações contra a

Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou

substituída pelo sindicato de sua categoria.

§ 2o Ao fixar os honorários, o juízo observará:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o

seu serviço.

§ 3o Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará

honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação

entre os honorários.

§ 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse

prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 5o São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.”

Considerando o novo regramento legal estabelecido na CLT que

passa a reger essa temática, onde se consagrou definitivamente a

obrigatoriedade de condenação em honorários de sucumbência,

tem-se que as súmula 219, incisos I, IV, V, e VI e a súmula 329 do

TST restam superadas, não mais podendo ser aplicadas aos

processos em trâmite nesta jurisdição.

Observe-se, ainda, que a sucumbência é recíproca, de modo que os

litigantes tem débitos recíprocos a pagar aos advogados adversos,

conforme prescrito no parágrafo 3º, do art. 791-A, da CLT.

Como as regras que envolvem esses honorários são de natureza

processual, resta ser esclarecido que a lei 13.467/2017 entrou em

vigência a partir de 11/11/2017, logo, aplica-se aos feitos

pendentes, respeitando-se os atos processuais já realizados,

extraindo-se, "daí, a regra de que a nova norma processual é

aplicável, de imediato, aos processos que se encontram em curso,

no momento em que ela entrou em vigor".[1]

A teoria do processo do trabalho, conforme a doutrina mais

abalizada, consagrou a corrente do isolamento dos atos de

procedimento, de forma que a lei nova incide, "unicamente, nos atos

processuais ainda não praticados, ainda que outros atos,

pertencentes à mesma fase do procedimento, tivessem sido regidos

pela lei antiga".[2] Isso não chega a ser novidade, pois o nCPC (art.

14) "adotou como regra geral o isolamento dos atos processuais,

ressalvados os já praticados e as situações consolidadas."[3]

Resta esclarecer, por fim, que o pedido de danos morais não entra

no cálculo para fins de honorários sucumbenciais, pois tal valor trata

-se de mera estimativa da parte, sendo deferido (ou não) conforme

a criteriosa análise do julgador, variável essa que as partes não

podem controlar, conforme já orienta a súmula 236 do STJ, sendo

que no caso presente não há pleito neste sentido.

Considerando que a parte reclamante obteve sucesso em seus

pedidos, condena-se a reclamada principal no pagamento de 5%

(cinco por cento) do valor da condenação à título de honorários

advocatícios sucumbenciais.

Da liquidação e da contribuição previdenciária

Os valores das verbas deferidas encontram-se em tabela de

liquidação em anexo, a qual é parte integrante desta decisão.

Referida tabela foi elaborada apurando-se a verba mês a mês, com

índice de atualização divulgados mensalmente pelo colendo

Tribunal Superior do Trabalho, que corrigem a dívida até a presente

data.

As contribuições previdenciárias devidas pelo empregador

encontram-se calculadas em planilha em anexo.

Quanto a esta questão impõe-se esclarecer que durante muito

tempo sempre defendemos que a competência de Justiça do

Trabalho em matéria de contribuição previdenciária deveria

abranger, além das sentenças condenatórias que proferisse,

também aquelas que reconhecessem uma relação de emprego, o

que ensejaria o recolhimento deste mesmo período.
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Ainda pensamos assim. Porém, este não é o entendimento

consagrado pela mais alta corte trabalhista da nação, que no item I

da súmula 368 é bastante enfática sobre até onde deve ir a justiça

obreira nesta seara, verbis:

Nº 368 DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS.

COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.

FORMA DE CÁLCULO.  (conversão  das  Or ien tações

Jurisprudenciais nos 32, 141 e 228 da SDI-1) Alterada pela Res.

138/2005, DJ 23.11.2005.

I. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o

recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do

Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias,

limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos

valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário-de-

contribuição. (ex-OJ nº 141 - Inserida em 27.11.1998).

Desse modo, pelo exato texto da súmula em análise, a contribuição

previdenciária deverá incidir apenas sobre as sentenças

condenatórias, o que exclui do cálculo da contr ibuição

previdenciária no referente ao elemento declaratório da sentença (o

reconhecimento de vínculo empregatício).

O Supremo Tribunal Federal acabou por acolher tal entendimento, o

que implica na superação de qualquer entendimento contrário

(inclusive o nosso), conforme se observa na decisão abaixo

transcrita, inclusive sinalizando com a edição de uma súmula

vinculante, verbis:

RE 569056 / PA - PARÁ

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. MENEZES DIREITO

Julgamento: 11/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno

Publicação: DJe-236 DIVULG 11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008

EMENT VOL-02345-05 PP-00848

Parte(s) RECTE.(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

- INSS

ADV.(A/S): GABRIEL PRADO LEAL

RECDO.(A/S): DARCI DA SILVA CORREA

ADV.(A/S): MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DE OLIVEIRA

RECDO.(A/S): ESPÓLIO DE MARIA SALOMÉ BARROS VIDAL

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.

Competência da Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da

Constituição Federal. 1. A competência da Justiça do Trabalho

prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a

execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da

condenação constante das sentenças que proferir. 2. Recurso

extraordinário conhecido e desprovido.[6]

Assim, após a decisão do STF, impõe-se rever nosso anterior

procedimento para determinar que a contribuição previdenciária

deve incidir, apenas, sobre as parcelas condenatórias que

constituam salário de contribuição da previdência. Nossa posição

pessoal, agora, limita-se aos muros acadêmicos.

Nesse contexto, como é a decisão que constituiu o fato gerador

para a cobrança da contribuição previdenciária, é a partir da

quantificação da própria contribuição que devem ser calculados os

juros e a correção monetária, conforme orienta a jurisprudência

regional, verbis:

TRIBUNAL:3 Região

DECISÃO: 23 08 2007

TIPO: AP NUM: 01486 ANO: 2004

NÚMERO ÚNICO PROC: AP - 01486-2004-014-03-00-1

TURMA: Setima Turma

FONTE:DJMG DATA: 04-09-2007 PG: 19

PARTES

AGRAVANTE(S): Uniao Federal (INSS)

AGRAVADO(S):Milton Martins Moreira

Casa Bahia Comercial Ltda.

RELATORA: Convocada Wilméia da Costa Benevides

EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCLUSÃO DE JUROS DE

MORA E MULTA. FIXAÇÃO DO TERMO A QUO PARA EFEITO DE

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Nos termos do artigo

276, caput, do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência

Social), "nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de

direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o

recolhimento das importâncias devidas à seguridade social será

feito no dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença".

Assim, em se tratando de crédito previdenciário que tem como

origem um crédito trabalhista, considera-se em atraso o devedor

que não efetuar o pagamento das contribuições previdenciárias até

o dia dois do mês seguinte ao da liquidação, uma vez que a lei

previdenciária não dispõe ser exigível o recolhimento da

contribuição previdenciária antes da apuração do montante devido a

tal título.

Feitos estes esclarecimentos, impõe-se asseverar que a planilha foi

elaborada observando-se as diretrizes traçadas pelos artigos 832, §

3º, 879, § 3º e 880 da CLT, alterados pela Lei 1.035 de 25/10/2000.

Impõe-se atentar que a competência desta Justiça Especializada

resume-se às contribuições previdenciárias destinadas à Receita

Federal do Brasil para custear o sistema previdenciário da nação,

aqui não se incluindo as contribuições para terceiros. A

jurisprudência superior é forte nesse sentido a exemplo da decisão

abaixo transcrita, verbis:

PROCESSO Nº TRT: 02482-2003-906-06-00-2

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA
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JUIZ RELATOR: VALDIR JOSÉ SILVA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADOS: SOSERVI - SOCIEDADE DE SERVIÇOS GERAIS

LTDA e EDIVALDO LUIZ DA SILVA

PROCEDÊNCIA: VARA DO TRABALHO DE SALGUEIRO-PE

ADVOGADOS: JULIANA GOMES CAMPELO; ANA FLÁVIA

PEDROSA FLORENTINO; SEBASTIÃO ALVES FILHO ALVINHO

PATRIOTA

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

DE TERCEIROS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA. A

Justiça do Trabalho é incompetente para executar contribuições

sociais, ainda que incidente sobre a folha de salários, devidas às

entidades privadas de serviço social e formação profissional

(Sistema S), prevista nos artigos 149 e 240, da Carta Política

Nacional. É que a competência dessa Justiça Especializada, fixada

no artigo 114, § 3º, da Constituição Federal, diz respeito a

Contribuição Previdenciária devida pelo empregador e empregado,

normatizada no artigo 196, incisos I, alínea "a" e II, da Lei Estrutural

do País. Agravo de petição improvido.

Tendo em vista que o valor da contribuição previdenciária incidente

sobre as parcelas salariais deferidas é inferior a R$ 20.000,00, torna

-se desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral Federal, nos

termos da Portaria nº 582, de 11.12.2013, do Ministério da Fazenda

e Portaria PGF 839, de 13.12.2013, conforme ofício 003/2013/GAB-

EAGU/PFRN/PGF/AGU DE 30.12.2013.

A atualização dos débitos previdenciários observará os índices da

tabela SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), nos

termos do § 4º do artigo 879 da CLT.

As contribuições previdenciárias são devidas 15 dias após o trânsito

em julgado da decisão.

A reclamada é responsável pelo recolhimento previdenciário

decorrente da presente decisão, podendo fazer a retenção da parte

atinente à reclamante.

O artigo 523 do NCPC é incompatível com o processo do trabalho,

pois a CLT não é omissa no tocante á execução dos créditos

trabalhistas. Assim, tal dispositivo legal não se aplica ao presente

feito.

As verbas decorrentes da presente decisão serão calculadas com

base na remuneração constante nos contracheques.

Correção monetária conforme Súmula 381 do TST.

DECISÃO

Ante o exposto e tendo em consideração o mais que dos autos

consta, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Mossoró resolve

REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAarguida

pela litisconsorte, e no mérito, julgar PROCEDENTESos pedidos

contidos na reclamação trabalhista proposta por MARIA EDENILDE

DE SOUSA FIGUEIREDO em desfavor daPRIME - LOCACAO DE

MAO DE OBRA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA ME,

condenando a reclamada a pagar ao reclamante, 15 dias após o

trânsito em julgado da presente sentença, os seguintes títulos:

diferenças salariais requestadas para o período compreendido

entre 01/2018 à 07/2018, no valor de R$ 28,88, por mês e

reflexos emférias+1/3, 13º salário, FGTS + 40% e adicional de

insalubridade.

1.

Férias simples +1/3;2.

13º salário proporcional de 2018;3.

Adicional de insalubridade em grau máximo para o período

compreendido entre novembro de 2017 e julho de 2018, que

observará osalário básico do reclamante (cláusula 12ª – fl. 491),

eis que apenas inexistindo norma coletiva que fixebase

decálculo para oadicional deinsalubridade este deve ser

apurado sobre o salário-mínimo legal;

4.

Penalidades previstas nos arts. 467 e 477, §8º, ambos da CLT;5.

diferenças de R$ 4,23 por sete meses relativo ao auxílio-

alimentação pago a menor, observando-se a contrapartida de

20%;

6.

5% (cinco por cento) do valor da condenação à título de

honorários advocatícios sucumbenciais.

7.

A litisconsorte FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – FUERN é responsável subsidiária pela

satisfação dos créditos reconhecidos na presente decisão.

Tendo em vista o poder geral de cautela, acolho o pleito, devendo a

empresaFUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE – FUERN providenciar a retenção do valor

correspondente à condenação fixada nesta decisão, de eventuais

créditos que a reclamada principal tenha a receber, depositando a

verba em conta judicial a disposição deste juízo.

Os créditos do reclamante somam a importância de R$ 10.110,77 e

os da Previdência Social R$ 1.527,68, e honorários sucumbenciais

conforme planilhas anexas.

Custas, pela reclamada, no valor de R$ 243,24, calculadas sobre

R$ 12.162,25, valor da condenação para este fim e de depósito

recursal, respeitado o limite legal.

Tendo em vista que o valor da contribuição previdenciária incidente

sobre as parcelas salariais deferidas é inferior a R$ 20.000,00, torna

-se desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral Federal, nos

termos da Portaria nº 582, de 11.12.2013, do Ministério da Fazenda

e Portaria PGF 839, de 13.12.2013, conforme ofício 003/2013/GAB-

EAGU/PFRN/PGF/AGU DE 30.12.2013.
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A atualização dos débitos previdenciários observará os índices da

tabela SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), nos

termos do § 4º do artigo 879 da CLT.

As contribuições previdenciárias são devidas 15 dias após o trânsito

em julgado e liquidação da presente decisão.

A reclamada é responsável pelo recolhimento previdenciário

decorrente da presente decisão, podendo fazer a retenção da parte

atinente à reclamante.

Correção monetária conforme Súmula 381 do TST.

Com a ciência dos cálculos de liquidação declara-se que a

reclamada tem conhecimento do "quantum debeatur", de forma

que se torna desnecessária a realização de citação executiva. Em

caso de não pagamento no prazo de 15 (quinze) dias após o

trânsito em julgado da presente decisão, a execução terá seu curso

iniciado com a realização de atos de constrição patrimonial.

A reclamante faz jusaos benefícios da justiça gratuita.

Notifiquem-se as partes.

Mossoró, 09 de setembro de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

[1] TEIXEIRA FILHO, M. A. Curso de direito processual do trabalho:

processo de conhecimento. São Paulo, LTr. 2009, Vol I, pág. 118.

[2] TEIXEIRA FILHO, M. A. Op. cit. supra, pág. 119.

[3] FREIRE, A. e SCHMITZ, L. Z. In: Comentários ao Código de

processo Civil, STRECK, L. L., NUNES, D., e CUNHA, L. C. da

(organizadores). São Paulo. Saraiva. 2016. pág. 61.

Vara do Trabalho de Assú/RN

Notificação

Processo Nº ATSum-0000397-45.2016.5.21.0016
AUTOR FABIANO DE LIMA

ADVOGADO PEDRO NETO DE LIMA(OAB:
12578/RN)

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

AUTOR NILTON PEDRO DA SILVA

ADVOGADO PEDRO NETO DE LIMA(OAB:
12578/RN)

AUTOR PATRICIO ELITES DA SILVA
RIBEIRO

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

ADVOGADO PEDRO NETO DE LIMA(OAB:
12578/RN)

AUTOR DANIEL DE MACEDO SILVA

ADVOGADO PEDRO NETO DE LIMA(OAB:
12578/RN)

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

RÉU COMERCIAL BOA ESPERANCA
LTDA

RÉU THOMAS MATEUS LOPES DOS
SANTOS - ME

RÉU CERAMICA BOA ESPERANCA LTDA

RÉU G L DOS SANTOS - ME

RÉU GENIVALDO LOBATO DOS SANTOS

RÉU THOMAS MATEUS LOPES DOS
SANTOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - NILTON PEDRO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a10e631

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Com base no art. 139, inciso V, do CPC, intimem-se o exequente

NILTON PEDRO DA SILVA e o executado GENIVALDO LOBATO

DOS SANTOS para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se

possuem interesse e estrutura física e tecnológicapara inclusão do

feito em pauta de audiências telepresenciais.

2. Devem as partes, em razão da sistemática de trabalho remoto,

informar, na petição, os telefones de contato das partes e de seus

advogados, bem como os respectivos e-mails, para viabilizar futuras

comunicações processuais.

3. Em caso de resposta positiva por ambas as partes, a Secretaria

inclua o feito na pauta de audiências de conciliação telepresenciais,

com as devidas intimações.

4. Em caso de resposta negativa por uma das partes ou inércia,

voltem conclusos.

5. Cumpra-se.

Assu/RN, 08 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000791-18.2017.5.21.0016
AUTOR ALEX DIEGO DA FONSECA ARAUJO

ADVOGADO GEILSON JOSE MOURA DE
OLIVEIRA(OAB: 15198/RN)
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RÉU ALEXANDRE GARCIA DA SILVA -
RESERVA - EPP

ADVOGADO MARCO AURELIO DE SOUZA(OAB:
44607/BA)

RÉU INDUSTRIA NAVAL DO CEARA SA

ADVOGADO JOSE CAUBY ANSELMO DA
SILVA(OAB: 16610/CE)

RÉU ANTONIO GIL FERNANDES
BEZERRA

RÉU ALEXANDRE GARCIA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEX DIEGO DA FONSECA ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2d473bc

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante

recebeu valores decorrentes de bloqueios judiciais, via sistema

Bacenjud, conforme fls. 223 dos autos e #id:cda4efd.

2. A parte Reclamada em petição de #id:f7f3d32 (fls. 332/335),

apresentou comprovante de depósito judicial e informando que

efetuou parcelamento do débito previdenciário, conforme fls.

322/331.

3. Assim, junte-se aos autos, os extratos das contas judiciais

vinculadas aos presentes autos.

4. Após, atualize-se o débito, até a data de 27/08/2020 (fls. 334 -

depósito feito pela Reclamada), deduzindo-se os valores recebidos

(Alvará de fls. 223), considerando a atualização de fls. 179.

5. Ultimadas as providências acima, venham-me os autos

conclusos.

6. Cumpra-se.

Assu/RN, 09 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000217-87.2020.5.21.0016
AUTOR FRANKLIN RAMON BRITO DE

OLIVEIRA

ADVOGADO DIEGO MEIRA DE SOUZA(OAB:
8400/RN)

RÉU P. S. MANIA IMPRESSAO DIGITAL
LTDA - ME

ADVOGADO RUI VIEIRA VERAS NETO(OAB:
14399/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - P. S. MANIA IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6946fb1

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Transitada em julgado a decisão cognitiva.

2. Porém, considerando-se o conteúdo da Lei nº 13.467/2017,

determino a intimação da parte autora para requerer o que entender

de direito, no prazo de 15 dias, para início da execução.

3. Inerte, remeta-se o processo ao arquivo, sem prejuízo de

posterior desarquivamento, caso haja requerimento das partes.

4. Havendo requerimento da parte autora, remetam-se os autos ao

ambiente de execução no PJE, atualize-se a planilha de cálculos e

intime-se o executado para pagar ou garantir a execução, no prazo

de 48 horas, conforme dispõe o art. 880 da CLT.

5. Cumpra-se.

Assu/RN, 08 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0038100-20.2010.5.21.0016
AUTOR LUIZ DA CRUZ BERNARDINO

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO DA
SILVA

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR LUIZ TAVARES DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR GENILSON PEREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS
AZEVEDO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR SEVERINO ELIAS DE SOUZA
SOBRINHO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)
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ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR CLEITON SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR SEBASTIÃO ANDRÉ DE FARIAS

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR JEAN ALCIONE DE OLIVEIRA

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR RANIERE JULIÃO FREITAS

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR AVELINO DE BRITO NETO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR JOSE ELIAS DE SOUSA SOBRINHO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR FRANCISCA ELIEIDE DE BRITO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR ACENILSON FIGUEIREDO MATIAS

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR ACENILDO FONSECA MATIAS

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR CARLOS FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR SEVERINO JULIAO DA SILVA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR ANTONIO MATIAS NETO

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR SEVERINO MATIAS FILHO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR HUDSON THIAGO DE BRITO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR ADELAIDO ELIAS DA SILVA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

RÉU ULISSES ALFREDO DA SILVA
NETTO

RÉU EVALDO HIGINO DOS SANTOS

RÉU ASTRAL CAR MULTIMARCAS
LOCACAO E SERVICOS PARA
VEICULOS AUTOMOTOR LTDA - ME

RÉU TAUAPE GAS EIRELI - EPP - CNPJ
01.867.157/0001-81

RÉU GRANFORT COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - ME

RÉU CONDOMINIO MONTJUI E
MONTMELO - CNPJ 09.175.413/0001-
81

ADVOGADO ERICA TORRES PASSOS
MENESCAL REIS(OAB: 17042/CE)

RÉU POSTO ESPLANADA LTDA - CNPJ
07.563.638/0001-80

RÉU C B GRANITOS LTDA

RÉU CONDOMINIO EDIFICIO AGATHA

ADVOGADO PEDRO SORIO SILVA(OAB:
18632/CE)

RÉU JOSE ULISSES DA SILVA

RÉU JUS LOCADORA DE VEICULOS
LTDA. - CNPJ 73.329.161/0001-05

RÉU P&A ENGENHARIA LTDA - CNPJ
23.721.855/0001-07

RÉU SYLVANIA RAMOS ULISSES
PESSOA DA SILVA

RÉU CONDOMINIO GAUDI

ADVOGADO ANTONIO CLETO GOMES(OAB:
37845/DF)

RÉU CONDOMINIO MALAGA E ALAVEZ -
CNPJ 07.344.830/0001-85

RÉU HP TREINAMENTO, ASSESSORIA E
INFORMATICA LTDA - ME

RÉU GUANABARA PETROLEO LTDA - ME

RÉU FRANCISCO PARCELI
EVANGELISTA DO AMARAL

ADVOGADO MARCELO MONTEIRO DE MIRANDA
SA(OAB: 8640/CE)

RÉU MARAL PETROLEO LTDA - ME -
CNPJ 04.350.334/0001-46

RÉU CONDOMINIO SANDALO - CNPJ
04.414.133/0001-65

ADVOGADO LUIZ THOMAZ DIAS(OAB: 10601/CE)

RÉU SYLVIA MARIA ULISSES PEDROSA

ADVOGADO ROGERIO DE OLIVEIRA
ROCHA(OAB: 101610/MG)

RÉU CONDOMINIO EDIFICIO ALLAMBRA -
CNPJ 10.362.441/0001-97

RÉU D. C. PEREIRA - ME - CNPJ
08.613.665.0001-62

RÉU CONDOMINIO ZARAGOZZA - CNPJ
08.573.291/0001-19

ADVOGADO RAFAELLA MARIA SANTOS
PINTO(OAB: 23597/CE)

ADVOGADO LUCIANA LUCAS CORREIA
LIMA(OAB: 24686/CE)

RÉU CONDOMÍNIO MANSÃO
CERVANTES - CNPJ 09.619.322/0001
-98

Intimado(s)/Citado(s):

  - ACENILDO FONSECA MATIAS

  - ACENILSON FIGUEIREDO MATIAS

  - ADELAIDO ELIAS DA SILVA

  - ANTONIO MATIAS NETO

  - AVELINO DE BRITO NETO

  - CARLOS FERREIRA DA SILVA

  - CLEITON SILVA DO NASCIMENTO

  - FRANCISCA ELIEIDE DE BRITO

  - FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS AZEVEDO

  - FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA
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  - GENILSON PEREIRA DE ALMEIDA

  - HUDSON THIAGO DE BRITO

  - JEAN ALCIONE DE OLIVEIRA

  - JOSE ELIAS DE SOUSA SOBRINHO

  - JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS

  - LUIZ DA CRUZ BERNARDINO

  - LUIZ TAVARES DA SILVA

  - MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO DA SILVA

  - RANIERE JULIÃO FREITAS

  - SEBASTIÃO ANDRÉ DE FARIAS

  - SEVERINO ELIAS DE SOUZA SOBRINHO

  - SEVERINO JULIAO DA SILVA

  - SEVERINO MATIAS FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6ee086b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Transitada em julgado a decisão, conforme Certidão de Id.

45b7fd6.

2. Trata-se de processo convertido do meio físico para o meio

eletrônico, determino a intimação das partes Reclamantes, para que

requeiram o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Considerando a situação vivenciada pela Pandemia do

coronavírus (COVID-19), bem como o que estabelece a Resolução

CNJ 313/2020 e CNJ 314/2020, bem como o ATO TRT 21 040/2020

e ATO TRT 21 054/2020 e, mais recentemente o Ato Conjunto

TRT21 GP-CR no. 001/2020, caso seja requerida pelas partes, a

juntada de peças do processo físico, aguarde-se o retorno dos

trabalhos presenciais, ante a vedação prevista nos diplomas legais

mencionados.

4. Cumpra-se.

Assu/RN, 08 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000334-15.2019.5.21.0016
AUTOR ROBSON CLEITON VICTO

WANDERLEY

ADVOGADO PEDRO NETO DE LIMA(OAB:
12578/RN)

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

RÉU VALFREDO DE MELO SILVA

RÉU CERAMICA NOVA ASSU LTDA - ME

ADVOGADO RAFAELA CORINGA
NOGUEIRA(OAB: 9563/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CERAMICA NOVA ASSU LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 615425d

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Diante do inadimplemento da obrigação, providencie-se a

utilização das ferramentas eletrônicas pertinentes em desfavor da

parte executada, CERAMICA NOVA ASSU LTDA - ME, CNPJ:

22.547.296/0001-06, para garantia do crédito judicial constituído

neste caderno processual.

2. Após, cumprida a determinação, apresentando-se total a garantia

da execução, intimem-se a parte ré para fins do art. 884 da

legislação celetista, querendo. Assim não procedendo, os valores

depositados nos autos serão l iberados ao beneficiár io,

independentemente de nova ordem judicial .

3. Sem sucesso, ou parcialmente frutífera a determinação

antecedente, instauro, de ofício, o incidente de desconsideração da

personalidade jurídica, conforme previsão dos arts. 133 a 137 do

NCPC, determinando o redirecionamento dos atos executórios ao

sócio, Sr. VALFREDO DE MELO SILVA, CPF 702.387.404-63,

conforme consulta à composição societária na Rede Serpro.

4. Importante destacar a desnecessidade de processar o incidente

em processo autônomo, tendo em vista a aplicação do princípio do

sincretismo processual, devendo a tramitação do incidente de

desconsideração prosseguir nos autos principais da presente

execução.

5. A fim de evitar o esvaziamento da presente ordem judicial,

determino que o cumprimento do item 3 se dê imediatamente e,

portanto, antes da intimação da pessoa jurídica e de seus sócios,

sob a técnica do contraditório diferido, que garantirá a utilidade do

provimento jurisdicional, em harmonia com a norma contida no art.

300 do NCPC.

6. Após, cumpridas as determinações, intimem-se os sócios citados

no item 3 para que, em 15 (quinze) dias, se manifestem quanto ao

incidente, na forma do art. 135 do NCPC.

7. O feito permanecerá suspenso até decisão para resolução do

incidente, na forma do §3º do at. 135 do NCPC, pelo que os autos
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deverão retornar conclusos.

8. Cumpra-se.

                               Assu/RN, 09 de setembro de

2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000678-98.2016.5.21.0016
AUTOR EVANDRO QUERINO DA CUNHA

ADVOGADO IZALUCIA LOPES DE
MEDEIROS(OAB: 14704/RN)

ADVOGADO TERTULIANO CABRAL
PINHEIRO(OAB: 2430/RN)

ADVOGADO PAULO ENEAS ROLIM
BEZERRA(OAB: 10925/RN)

ADVOGADO ADRIANA DE MORAIS
MEDEIROS(OAB: 14039/RN)

ADVOGADO CINTIA RAFAELA ESTEVAM(OAB:
12921/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

ADVOGADO CLAUDIO BARBOSA CAMARA DE
SOUZA(OAB: 12014/RN)

ADVOGADO FRANCISCO ROGERIO PEREIRA DE
OLIVEIRA(OAB: 9407/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EVANDRO QUERINO DA CUNHA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fd89975

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Considerando a petição de ID 6b4628a, bem como o lapso

temporal desde a última manifestação do autor.

2. Considerando também a retomada gradativa dos setores e

serviços no Estado, intime-se a parte autora para, em 5 (cinco) dias,

informar se já conseguiu sacar o alvará de ID cc32221, em caso

afirmativo, disponibilizar nos autos os comprovantes.

3. Caso não tenha obtido êxito, voltem os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

Assu/RN, 08 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000530-82.2019.5.21.0016
AUTOR MARCONE DE FARIAS CARDOSO

ADVOGADO RAFAELA CORINGA
NOGUEIRA(OAB: 9563/RN)

RÉU REALIZA FABRICACAO E
MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCONE DE FARIAS CARDOSO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c09380a

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. A reclamante, em petição de ID. ab9d132, requereu a inclusão da

litisconsorte TECMON, sem, no entanto, apresentar-lhe a

qualificação (endereço etc), tampouco fundamentação para tanto.

Destarte, rejeito o pedido.

2. Aguarde-se o prazo de ID. 610fba2, após o qual, sem

manifestação, o processo será extinto, por ausência de

pressupostos válidos de desenvolvimento do processo.

3. Ciência ao requerente.

4. Cumpra-se.

Assu/RN, 08 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000791-18.2017.5.21.0016
AUTOR ALEX DIEGO DA FONSECA ARAUJO

ADVOGADO GEILSON JOSE MOURA DE
OLIVEIRA(OAB: 15198/RN)

RÉU ALEXANDRE GARCIA DA SILVA -
RESERVA - EPP

ADVOGADO MARCO AURELIO DE SOUZA(OAB:
44607/BA)

RÉU INDUSTRIA NAVAL DO CEARA SA

ADVOGADO JOSE CAUBY ANSELMO DA
SILVA(OAB: 16610/CE)

RÉU ANTONIO GIL FERNANDES
BEZERRA

RÉU ALEXANDRE GARCIA DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXANDRE GARCIA DA SILVA - RESERVA - EPP
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2d473bc

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Reclamante

recebeu valores decorrentes de bloqueios judiciais, via sistema

Bacenjud, conforme fls. 223 dos autos e #id:cda4efd.

2. A parte Reclamada em petição de #id:f7f3d32 (fls. 332/335),

apresentou comprovante de depósito judicial e informando que

efetuou parcelamento do débito previdenciário, conforme fls.

322/331.

3. Assim, junte-se aos autos, os extratos das contas judiciais

vinculadas aos presentes autos.

4. Após, atualize-se o débito, até a data de 27/08/2020 (fls. 334 -

depósito feito pela Reclamada), deduzindo-se os valores recebidos

(Alvará de fls. 223), considerando a atualização de fls. 179.

5. Ultimadas as providências acima, venham-me os autos

conclusos.

6. Cumpra-se.

Assu/RN, 09 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000217-87.2020.5.21.0016
AUTOR FRANKLIN RAMON BRITO DE

OLIVEIRA

ADVOGADO DIEGO MEIRA DE SOUZA(OAB:
8400/RN)

RÉU P. S. MANIA IMPRESSAO DIGITAL
LTDA - ME

ADVOGADO RUI VIEIRA VERAS NETO(OAB:
14399/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANKLIN RAMON BRITO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6946fb1

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Transitada em julgado a decisão cognitiva.

2. Porém, considerando-se o conteúdo da Lei nº 13.467/2017,

determino a intimação da parte autora para requerer o que entender

de direito, no prazo de 15 dias, para início da execução.

3. Inerte, remeta-se o processo ao arquivo, sem prejuízo de

posterior desarquivamento, caso haja requerimento das partes.

4. Havendo requerimento da parte autora, remetam-se os autos ao

ambiente de execução no PJE, atualize-se a planilha de cálculos e

intime-se o executado para pagar ou garantir a execução, no prazo

de 48 horas, conforme dispõe o art. 880 da CLT.

5. Cumpra-se.

Assu/RN, 08 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0038100-20.2010.5.21.0016
AUTOR LUIZ DA CRUZ BERNARDINO

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO DA
SILVA

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR LUIZ TAVARES DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR GENILSON PEREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR FRANCISCO CANINDÉ DE FREITAS
AZEVEDO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR SEVERINO ELIAS DE SOUZA
SOBRINHO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR CLEITON SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR SEBASTIÃO ANDRÉ DE FARIAS

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR JEAN ALCIONE DE OLIVEIRA

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)
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AUTOR RANIERE JULIÃO FREITAS

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR AVELINO DE BRITO NETO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR JOSE ELIAS DE SOUSA SOBRINHO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR FRANCISCA ELIEIDE DE BRITO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR ACENILSON FIGUEIREDO MATIAS

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR ACENILDO FONSECA MATIAS

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR CARLOS FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR SEVERINO JULIAO DA SILVA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR ANTONIO MATIAS NETO

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR SEVERINO MATIAS FILHO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

AUTOR HUDSON THIAGO DE BRITO

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

AUTOR ADELAIDO ELIAS DA SILVA

ADVOGADO ALLAN KARDEC DE CASTRO
GALVAO(OAB: 5338/RN)

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

RÉU ULISSES ALFREDO DA SILVA
NETTO

RÉU EVALDO HIGINO DOS SANTOS

RÉU ASTRAL CAR MULTIMARCAS
LOCACAO E SERVICOS PARA
VEICULOS AUTOMOTOR LTDA - ME

RÉU TAUAPE GAS EIRELI - EPP - CNPJ
01.867.157/0001-81

RÉU GRANFORT COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA - ME

RÉU CONDOMINIO MONTJUI E
MONTMELO - CNPJ 09.175.413/0001-
81

ADVOGADO ERICA TORRES PASSOS
MENESCAL REIS(OAB: 17042/CE)

RÉU POSTO ESPLANADA LTDA - CNPJ
07.563.638/0001-80

RÉU C B GRANITOS LTDA

RÉU CONDOMINIO EDIFICIO AGATHA

ADVOGADO PEDRO SORIO SILVA(OAB:
18632/CE)

RÉU JOSE ULISSES DA SILVA

RÉU JUS LOCADORA DE VEICULOS
LTDA. - CNPJ 73.329.161/0001-05

RÉU P&A ENGENHARIA LTDA - CNPJ
23.721.855/0001-07

RÉU SYLVANIA RAMOS ULISSES
PESSOA DA SILVA

RÉU CONDOMINIO GAUDI

ADVOGADO ANTONIO CLETO GOMES(OAB:
37845/DF)

RÉU CONDOMINIO MALAGA E ALAVEZ -
CNPJ 07.344.830/0001-85

RÉU HP TREINAMENTO, ASSESSORIA E
INFORMATICA LTDA - ME

RÉU GUANABARA PETROLEO LTDA - ME

RÉU FRANCISCO PARCELI
EVANGELISTA DO AMARAL

ADVOGADO MARCELO MONTEIRO DE MIRANDA
SA(OAB: 8640/CE)

RÉU MARAL PETROLEO LTDA - ME -
CNPJ 04.350.334/0001-46

RÉU CONDOMINIO SANDALO - CNPJ
04.414.133/0001-65

ADVOGADO LUIZ THOMAZ DIAS(OAB: 10601/CE)

RÉU SYLVIA MARIA ULISSES PEDROSA

ADVOGADO ROGERIO DE OLIVEIRA
ROCHA(OAB: 101610/MG)

RÉU CONDOMINIO EDIFICIO ALLAMBRA -
CNPJ 10.362.441/0001-97

RÉU D. C. PEREIRA - ME - CNPJ
08.613.665.0001-62

RÉU CONDOMINIO ZARAGOZZA - CNPJ
08.573.291/0001-19

ADVOGADO RAFAELLA MARIA SANTOS
PINTO(OAB: 23597/CE)

ADVOGADO LUCIANA LUCAS CORREIA
LIMA(OAB: 24686/CE)

RÉU CONDOMÍNIO MANSÃO
CERVANTES - CNPJ 09.619.322/0001
-98

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONDOMINIO EDIFICIO AGATHA

  - CONDOMINIO GAUDI

  - CONDOMINIO MONTJUI E MONTMELO - CNPJ
09.175.413/0001-81

  - CONDOMINIO ZARAGOZZA - CNPJ 08.573.291/0001-19

  - FRANCISCO PARCELI EVANGELISTA DO AMARAL

  - SYLVIA MARIA ULISSES PEDROSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6ee086b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Transitada em julgado a decisão, conforme Certidão de Id.

45b7fd6.
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2. Trata-se de processo convertido do meio físico para o meio

eletrônico, determino a intimação das partes Reclamantes, para que

requeiram o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Considerando a situação vivenciada pela Pandemia do

coronavírus (COVID-19), bem como o que estabelece a Resolução

CNJ 313/2020 e CNJ 314/2020, bem como o ATO TRT 21 040/2020

e ATO TRT 21 054/2020 e, mais recentemente o Ato Conjunto

TRT21 GP-CR no. 001/2020, caso seja requerida pelas partes, a

juntada de peças do processo físico, aguarde-se o retorno dos

trabalhos presenciais, ante a vedação prevista nos diplomas legais

mencionados.

4. Cumpra-se.

Assu/RN, 08 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000334-15.2019.5.21.0016
AUTOR ROBSON CLEITON VICTO

WANDERLEY

ADVOGADO PEDRO NETO DE LIMA(OAB:
12578/RN)

ADVOGADO GLEIBER ADRIANO DE OLIVEIRA
DANTAS(OAB: 4541/RN)

RÉU VALFREDO DE MELO SILVA

RÉU CERAMICA NOVA ASSU LTDA - ME

ADVOGADO RAFAELA CORINGA
NOGUEIRA(OAB: 9563/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBSON CLEITON VICTO WANDERLEY

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 615425d

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

1. Diante do inadimplemento da obrigação, providencie-se a

utilização das ferramentas eletrônicas pertinentes em desfavor da

parte executada, CERAMICA NOVA ASSU LTDA - ME, CNPJ:

22.547.296/0001-06, para garantia do crédito judicial constituído

neste caderno processual.

2. Após, cumprida a determinação, apresentando-se total a garantia

da execução, intimem-se a parte ré para fins do art. 884 da

legislação celetista, querendo. Assim não procedendo, os valores

depositados nos autos serão l iberados ao beneficiár io,

independentemente de nova ordem judicial .

3. Sem sucesso, ou parcialmente frutífera a determinação

antecedente, instauro, de ofício, o incidente de desconsideração da

personalidade jurídica, conforme previsão dos arts. 133 a 137 do

NCPC, determinando o redirecionamento dos atos executórios ao

sócio, Sr. VALFREDO DE MELO SILVA, CPF 702.387.404-63,

conforme consulta à composição societária na Rede Serpro.

4. Importante destacar a desnecessidade de processar o incidente

em processo autônomo, tendo em vista a aplicação do princípio do

sincretismo processual, devendo a tramitação do incidente de

desconsideração prosseguir nos autos principais da presente

execução.

5. A fim de evitar o esvaziamento da presente ordem judicial,

determino que o cumprimento do item 3 se dê imediatamente e,

portanto, antes da intimação da pessoa jurídica e de seus sócios,

sob a técnica do contraditório diferido, que garantirá a utilidade do

provimento jurisdicional, em harmonia com a norma contida no art.

300 do NCPC.

6. Após, cumpridas as determinações, intimem-se os sócios citados

no item 3 para que, em 15 (quinze) dias, se manifestem quanto ao

incidente, na forma do art. 135 do NCPC.

7. O feito permanecerá suspenso até decisão para resolução do

incidente, na forma do §3º do at. 135 do NCPC, pelo que os autos

deverão retornar conclusos.

8. Cumpra-se.

                               Assu/RN, 09 de setembro de

2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000303-58.2020.5.21.0016
AUTOR FRANCISCO MARINILDO DOS

SANTOS

ADVOGADO RAFAELA CORINGA
NOGUEIRA(OAB: 9563/RN)

RÉU SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

RÉU TERRA NOVA PRESTACAO DE
SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO MARINILDO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO
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Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1d0be29

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Em razão do retorno dos prazos judiciais bem como da permissão

para utilização temporária das plataformas digitais para realização

das audiências em modo vídeo conferência, nos termos dos atos

expedidos pelo CSJT/CGJT e pelo TRT/RN seguem as

determinações abaixo.

Retire-se o feito de pauta.

Determino a notificação da(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em)

sua(s) defesa(s), através do PJE, no prazo de 15 dias, sob pena

de revelia e confissão quanto à matéria fática.

Fica desde já determinada a notificação da parte autora para que,

no prazo de 05 dias, a se iniciar após o esgotamento do prazo da

parte ré, querendo, ofereça a sua réplica.

Para a notificação das partes, se for o caso dos autos, em

razão dos trabalhos remotos,ficam os Oficiais de Justiça,

autorizados a utilizarem todos os meios eletrônicos disponíveis

(telefones, whatsapp, e-mail, etc), devendo ser certificado nos

autos a(s) forma(s) utilizada(s) para o efetivo cumprimento das

diligências.

Fica facultado as partes, nos prazos estabelecidos, se tiverem

interesse na realização de conciliação, informar e juntar aos autos,

as suas propostas de conciliação. Devem ambas as partes, a parte

ré na sua defesa e a parte autora na sua réplica, informarem

expressamente se tem interesse na produção de prova oral, seja

depoimento pessoal das partes, seja oitiva de testemunhas ou

outras pessoas, bem como nomes das testemunhas, importando o

silêncio em desistência da realização da prova oral.

Em caso negativo, isto é, se nenhuma das partes tiver interesse na

produção da prova oral, fica desde já concedido o prazo comum de

05 dias para a apresentação das razões finais, devendo o processo

ser concluído para o juiz para a prolação do julgamento.

Em caso positivo, ou seja, se qualquer das partes tiver interesse na

produção da prova oral, deve a mesma informar se tem ou não tem

disponibilidade de utilização das ferramentas eletrônicas para

inclusão do feito em pauta de audiências tele presenciais, por meio

do aplicativo Google Meet, assumindo todos os ônus para

realização da assentada virtual.

Na hipótese de interesse na produção da prova oral, caso a parte

declare que não tem estrutura física ou tecnológica para a produção

da mesma o feito deve aguardar a volta dos atos processuais

presenciais para a realização da audiência. Caso ambas as partes

declarem que possuem estrutura física e tecnológica aptas para a

produção da prova oral, deve a Secretaria designar audiência de

instrução, nos moldes determinados pelos atos mencionados no

início do despacho, para que a mesma seja realizada por vídeo

conferência.

Devem as partes, em razão da sistemática de trabalho remoto,

informar todos os contatos necessários para inscrição das pessoas

(autor, réu, advogados e testemunhas) à audiência tele presencial,

quais sejam, "e-mail" (endereço eletrônico) e "whatsapp" de TODAS

as pessoas (autor, réu, advogados e testemunhas) que vão estar

presentes à audiência.

Assu/RN, 09 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0032000-78.2012.5.21.0016
AUTOR MILTON HONORIO DA SILVA

RÉU SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS
ASSOCIADAS DE ENGENHARIA

ADVOGADO ANTONIO CARLOS BRATEFIXE
JUNIOR(OAB: 207386/SP)

ADVOGADO TIAGO JONATAS SILVA
MOREIRA(OAB: 10338/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (AGU)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE
ENGENHARIA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f64df4c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc..

1. Trata-se de processo físico arquivado desde o ano de 2013,

conforme movimentação processual junto ao Sistema SAP1.

2. Considerando o cadastramento do processo em tela no PJE, em

decorrência da conversão do Processo do meio físico para o meio

Eletrônico, conforme Provimento CGJT nº 002/2019 (artigo 6º), haja

vista a impossibilidade de tramitação de feitos em meio físico,

ver i f i ca -se  que a  conversão decor reu  do  ped ido  de

desarquivamento e levantamento de saldo em conta judicial e/ou

conta recursal, recebido via sistema E-DOC, pela Reclamada

SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE

ENGENHARIA, conforme consta da petição de #id:4bfba17.
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3. Desta feita, em consonância com os termos do ATO CONJUNTO

TST.CSJT.GP.CGJT Nº 01/2019 e do Provimento TRT CR nº

04/2019, bem como o que consta do #id:2a71957 (fls. 145/146) e

#id:d1bd128 (fls. 149), e os documentos de #id:cec2107 (fls.

150/151), expeça-se Ofício ao Banco do Brasil - Agência Assu,

para que no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos, o

comprovante de transferência relativo ao Despacho com Força

de Alvará (fls. 145/146 e 149 - cópias em anexo), em face da

Empresa Reclamada informar que não localizou o crédito junto

ao Banco Bradesco.

4. Ato contínuo, Intimem-se as Partes, Reclamante e Reclamado(s),

através do seu respectivo patrono, via DEJT, ou via mandado e/ou

sistema, conforme cadastro junto ao processo físico/processo

eletrônico, para que, tomem ciência da conversão do processo em

meio eletrônico, bem como para que fiquem as partes cientificadas

de que, doravante, todos os atos serão realizados nos autos virtuais

por meio do sistema PJE.

Assu/RN, 09 de setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000390-48.2019.5.21.0016
AUTOR JOSE GOMES DE SENA NETO

ADVOGADO FRANCISCO DAS CHAGAS
ROCHA(OAB: 2941/RN)

RÉU CERAMICA NOVA ASSU LTDA - ME

ADVOGADO RAFAELA CORINGA
NOGUEIRA(OAB: 9563/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE GOMES DE SENA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cadf297

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Intimada a parte ré, fl. 52, id. 094ded5, para apresentar nos autos

a regularização do FGTS, com no mínimo, R$ 2.100,00 de depósito,

permaneceu silente. 

2. Intime-se o autor para indicar meios CONCRETOS ao

prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de

aplicação da prescrição intercorrente, na forma do art. 11-A, § 1º, da

CLT.

3. Após o transcurso do prazo sem manifestação, remeta-se o

processo ao arquivo provisório e aguarde-se o decorrer do prazo

prescricional .

4. Havendo manifestação, CONCLUSOS os autos.

4. Cumpra-se.

                               Assu/RN, 09 de setembro de

2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000144-52.2019.5.21.0016
AUTOR PAULO GERALDO CALDAS

ADVOGADO ANA PAULA DA COSTA
PEREIRA(OAB: 7406/RN)

RÉU INDUSTRIA CONSTRUCOES E
MONTAGENS INGELEC S.A. -
INCOMISA

ADVOGADO FERNANDA AZEVEDO DE PAULA
LIMA(OAB: 379918/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INDUSTRIA CONSTRUCOES E MONTAGENS INGELEC S.A. -
INCOMISA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 860c569

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

1.Intimada a parte autora para pagar o valor devido, conforme

decisum proferido às fls. 110/115, id. 46b7a86, não pagou, e nada

requereu.

2. Uma vez IMPROCEDENTES os pedidos formulados por PAULO

GERALDO CALDAS em face de INDUSTRIA CONSTRUCOES E

MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA, arquivem-se os autos,

definitivamente.

3. Cumpra-se.

                               Assu/RN, 09 de setembro de

2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO
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Processo Nº ATSum-0000144-52.2019.5.21.0016
AUTOR PAULO GERALDO CALDAS

ADVOGADO ANA PAULA DA COSTA
PEREIRA(OAB: 7406/RN)

RÉU INDUSTRIA CONSTRUCOES E
MONTAGENS INGELEC S.A. -
INCOMISA

ADVOGADO FERNANDA AZEVEDO DE PAULA
LIMA(OAB: 379918/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PAULO GERALDO CALDAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 860c569

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

1.Intimada a parte autora para pagar o valor devido, conforme

decisum proferido às fls. 110/115, id. 46b7a86, não pagou, e nada

requereu.

2. Uma vez IMPROCEDENTES os pedidos formulados por PAULO

GERALDO CALDAS em face de INDUSTRIA CONSTRUCOES E

MONTAGENS INGELEC S.A. - INCOMISA, arquivem-se os autos,

definitivamente.

3. Cumpra-se.

                               Assu/RN, 09 de setembro de

2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000471-94.2019.5.21.0016
AUTOR SEVERINO VIEIRA FILHO

ADVOGADO ANDRE MARTINS GALHARDO(OAB:
6639/RN)

RÉU MUNICIPIO DE JANDUIS

ADVOGADO NEILE AREADNA NOGUEIRA(OAB:
6832/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SEVERINO VIEIRA FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: SEVERINO VIEIRA FILHO

NOTIFICAÇÃO Pje-JT

Através do presente, de ordem do Exmo. Juiz Titular da Vara do

Trabalho de Assu/RN, fica(m) a(s) parte(s) indicada(s) no campo

DESTINATÁRIO notificada(s) para tomar ciência do inteiro teor do

despacho de #id:28cef7d e cumpri-lo, no prazo de 05 (cinco) dias,

sob pena das sanções nele cominadas.

ACU/RN, 09 de setembro de 2020.

JAMIL DANILO SILVA DE OLIVEIRA

Servidor

Vara do Trabalho de Caicó/RN

Notificação

Processo Nº PetCiv-0000572-65.2018.5.21.0017
AUTOR BONES PRA SOL LTDA. - ME

ADVOGADO Síldilon Maia Thomaz do
Nascimento(OAB: 5806-A/RN)

RÉU UNIÃO FEDERAL (PGFN)

TERCEIRO
INTERESSADO

SILDILON MAIA - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Intimado(s)/Citado(s):

  - BONES PRA SOL LTDA. - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 234e762

proferido nos autos.

D E S P A C H O

 R.H.

 Vistos etc.

 À liquidação.

Caicó/RN, 08 de setembro de 2020.

RACHEL VILAR DE OLIVEIRA VILLARIM

JUÍZA TITULAR

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 601
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Vara do Trabalho de Ceará-Mirim/RN

Notificação

Processo Nº ATOrd-0000572-28.2019.5.21.0018
AUTOR JOSE FRANCISCO VIEIRA

ADVOGADO SESIOM FIGUEIREDO DA
SILVEIRA(OAB: 3331/RN)

RÉU SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO LUCIANA PAMPLONA BARCELOS
NAHID(OAB: 133688/RJ)

ADVOGADO FABIO CARLOS NASCIMENTO
WANDERLEY(OAB: 128739/RJ)

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID e87a655

proferida nos autos.

SENTENÇA RELATIVA AO PROCESSO

ATOrd 0000572-28.2019.5.21.0018

AUTOR: JOSÉ FRANCISCO VIEIRA

ADVOGADO: SESIOM FIGUEIREDO DA SILVEIRA - OAB: RN

3.331

RÉU: SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL)

ADVOGADO: FÁBIO CARLOS NASCIMENTO WANDERLEY –

OAB: RJ 128.739

ADVOGADO: LUCIANA PAMPLONA NAHID PACCA – OAB: RJ

133.688

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL

Em 31 de agosto de 2020.

Partes ausentes.

Passou o Sr. Juiz a proferir a seguinte

SENTENÇA

I - RELATÓRIO.

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por José Francisco

Vieira, em 01.10.2019, em desfavor de SUPERPESA CIA. DE

TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS, todos qualificados

nos autos.

O autor alega, em síntese, que laborava para a acionada,

desempenhando a função de mecânico sênior, que consistia em

subir em guindastes carregando vários baldes de óleo, pesando

cada um cerca de 20Kg, diz ainda que também carregava sacos de

estopas pesando aproximadamente 40kg, cada um.

Assevera que devido a esse esforço, adquiriu fortes dores nas

costas, e que fora contemplado, primeiramente com auxílio-doença

e a partir de dezembro de 2009, foi aposentado por invalidez,

estando seu contrato de trabalho suspenso, diz que percebe R$

3.305,09. Diz ainda, que o valor recebido, está aquém do piso

salarial da categoria para 2019/2020, que é de 3.417,70, valor este

que deverá servir de referência para os cálculos trabalhistas.

Aduz que não teve CTPS assinada e que o valor percebido é

insuficiente para se manter, no que concerne a gastos com

medicamentos.

Cita artigos da CLT e da Lei n. 8.213/91, que disciplinam prazos

para a conversão da aposentadoria por invalidez em aposentadoria

definitiva, gerando o efeito de cessação do contrato de trabalho

Após esta breve exposição, pleiteia o autor, além da concessão do

benefício da justiça gratuita; os seguintes títulos:

a) Que este juízo declare a EXTINÇÃO DO CONTRATO DE

TRABALHO entre Reclamante e Reclamada, ante os argumentos

expendidos alhures;

b) O recebimento das verbas rescisórias, a saber: I - Aviso Prévio; II

- Férias proporcionais + 1/3; III - 13º salário proporcional; IV - FGTS;

V - 40% FGTS; VI - Honorários advocatícios;

c) Seja citada a Reclamada para, querendo, responder a esta, sob

pena de revelia e confissão;

d) Seja condenada na multa do art. 467 da CLT.

Deu à causa o valor de R$ 57.994,10.

Anexou documentos.

A acionada anexou contestação às fls. 76/86 – Id. 7a2c1c2 e

procurações (fl.157 e 205), onde requer que todas as intimações

sejam endereçadas aos advogados Juliano Martins Mansur, OAB

RJ n. 113.786. Posteriormente, na petição de fls. 161, requereu, a

acionada, que as suas intimações e notificações se devem, de

forma exclusiva, em nome do advogado Fábio Carlos Nascimento

Wanderley OAB RJ 128.739. Posteriormente, na petição de fls. 205,

requereu, a acionada, que as suas intimações e notificações se

devem, de forma exclusiva, em nome da advogada Luciana

Pamplona Nahid Pacca OAB RJ: 133.688.

Em sua peça de defesa, a acionada, inicialmente, aduz, como

preliminares: Exceção de incompetência, impugnação ao
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deferimento da gratuidade de justiça ao reclamante. No mérito,

pugna pela prescrição quinquenal, e que não seja acolhido o pedido

autoral de extinção do contrato de trabalho. Diz ainda, se for

deferido algum crédito ao reclamante, que este seja habilitado junto

ao Juízo Universal da recuperação judicial, ao final pede pela

improcedência do feito, e também a condenação do reclamante em

honorários sucumbenciais.

Este juízo, pela decisão de (fls.134/136 – Id.848a7fc) rejeitou a

Exceção de Incompetência, reconhecido ser competente para

conhecer e julgar esta demanda .

Na assentada de 16.12.2019 (ata, fls. 142/143 - Id. 4ee2c28),

presentes as partes e primeira tentativa de conciliação rejeitada. Na

sessão foi confirmada a defesa e documentos já anexados pela

reclamada. Alçada fixada na inicial. Na sessão foi determinado que

fosse oficiado ao órgão Previdenciário, para este trazer ao feito o

documento relativo ao ato de aposentadoria do autor. Com a

resposta, deveria ser intimado o INSS, para que fosse informado

desde quando foi concedido o benefício em questão.

De igual modo, foi determinado ao autor, que junte em cinco dias, o

extrato analítico de seu FGTS (fls.142 – Id. 4ee2c28).

Resposta da autarquia (fl.151 – Id. 013113b), informando que desde

23.11.2009, o autor é titular de benefício de APOSENTADORIA

POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA NB 538.506.935-0.

Petição do autor, com os extratos do seu FGTS (fls. 178/199 – Id.

ee87377).

Sem mais provas, foi determinado a retirada dos autos da pauta de

audiência de instrução, e encerrada a instrução, sendo facultado às

partes a apresentação de razões finais em memoriais (fls. 222/223 –

Id. 2435d1d).

Razões finais pelo Autor (fls.226 - Id. 3bb9c68), e pela Ré às fls.

227/229 – Id.f399b0e, esta pugnando pela extinção do feito sem

resolução do mérito, ou pela improcedência total.

Inconciliados.

É o relatório.

II - FUNDAMENTOS DA DECISÃO

Questões preliminares:

2.1. Da indicação de advogados para intimações (Reclamada).

Observando que há respaldo legal e jurisprudencial (Art. 246, § 1º,

do CPC, aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo

trabalhista, ex vi do art. 15, do CPC e art. 769, da CLT; e súmula

427, do C. TST), defiro os pedidos da reclamada, para determinar

que a Secretaria proceda o cadastro, no sistema, dos nomes dos

advogados indicados, Fábio Carlos Nascimento Wanderley OAB RJ

128.739 e Luciana Pamplona Nahid Pacca OAB RJ: 133.688, para

que, doravante, as intimações e notificações a este demandado

observem os referidos causídicos.

2.2. Da Impugnação, em preliminar, ao pedido de justiça

gratuita (Pela Ré).

De todo incabível a preliminar arguida pela reclamada, uma vez que

este Juízo pode conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício

da justiça gratuita, tendo em vista a permissão legal (art. 790, § 3º,

CLT). Assim, a impugnação não merece prosperar, mormente sob o

título de preliminar.

Rejeito, assim, a preliminar em destaque.

2.3. Da prescrição (Pela Ré).

Tendo em vista a suspensão do contrato laboral em virtude de

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 475, caput, da CLT,

desde 23.11.2009 (fl.151 – Id. 013113b), não há que se falar em

prescrição (quer bienal, quer quinquenal), enquanto perdurar essa

condição, nos termos do art. 199 do CC, aplicável supletivamente

ao processo trabalhista.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito em comento.

Do Mérito.

Das verbas rescisórias.

Alega, a parte autora, que fora contratado pela reclamada

SUPERPESA, na função de Mecânico Sênior, e que devido ao labor

carregando muito peso, adquiriu dores nas costas.

Diz ainda, que foi afastado do labor em 2008, percebendo auxílio

doença, e que a partir de dezembro de 2009, foi aposentado por

invalidez.

A reclamada contesta o pleito, sob a alegação, em suma, de que,

enquanto perdurar a suspensão do contrato por aposentadoria, o

autor não faz jus a extinção do vínculo empregatício.

Analiso.

A aposentadoria por invalidez causa a suspensão do contrato de

trabalho, que somente poderá ser extinto se a referida

aposentadoria for convertida em definitiva, como se depreende do

previsto no art. 47, I, "a" da Lei nº 8.213/1991, combinado com o art.

475, § 1º, da CLT, que assim estão redigidos:

Lei n. 8.213/91:

“Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do

aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados

da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-

doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a

retornar à função que desempenhava na empresa quando se

aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como

documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela

Previdência Social;”

CLT:

“Art. 475 - O empregado que for aposentado por invalidez terá
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suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas

leis de previdência social para a efetivação do benefício.

§ 1º - Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo

a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função

que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao

empregador, o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de

trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478, salvo na hipótese de ser

ele portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga

na forma do art. 497.” (Redação dada pela Lei nº 4.824, de

5.11.1965)

Ora, no caso em apreço, considerando que o autor encontra-se

aposentado desde 23.11.2009, portanto, com mais de cinco na data

em que ingressou com a presente ação trabalhista, por

interpretação, a contrario sensu, do art. 47, I, da Lei n. 8.213/91, em

tese, tem o direito à conversão de sua aposentadoria provisória, por

invalidez, em aposentadoria definitiva, o que provoca, por

consequência lógica, a extinção do seu contrato de trabalho, que

estava suspenso com a acionada.

Entretanto, esta rescisão contratual não gera o direito a aviso

prévio, nem à multa de 40% sobre o FGTS, visto que tal extinção do

vínculo laboral deve-se à ocorrência do fator tempo, aposentadoria

por invalidez superior a cinco anos ininterruptos.

Assim, acolho, em parte, os pedidos autorais, para declarar a

extinção do contrato de trabalho mantido entre o reclamante e a

reclamada, devendo a data da baixa ser dada no dia do ajuizamento

da presente demanda, ou seja, em 01.10.2019, o que deverá ser

cumprido pela acionada, no prazo de 48 horas após o trânsito em

julgado desta sentença, contado de sua intimação, sob pena de

multa de R$ 1.000,00, em favor do reclamante, sem prejuízo de que

essa obrigação de fazer seja cumprida pela Secretaria da Vara,

como tutela substitutiva, bem como sem prejuízo da comunicação

ao órgão fiscalizador das relações de trabalho, em conformidade

com o art. 39, § 1º, da CLT.

Com relação aos pedidos de condenação de verbas rescisórias, é

de se vê que a suspensão do contrato de trabalho inibe o direito ao

recebimento de salários, 13º salário e férias, restando mantido, tão

somente, o direito ao FGTS, que estiver depositado na respectiva

conta vinculada do trabalhador, aqui reclamante, pelo que defiro,

em parte, a pretensão autoral, para deferir, em favor do autor

apenas a liberação dos valores do FGTS que estiverem depositados

em sua conta vinculada, junto ao órgão gestor do FGTS (CEF), por

alvará judicial, ficando a reclamada condenada pagar os valores

devidos, até a data de ajuizamento desta ação, com base no salário

mensal a que teria direito o autor se estivesse na atividade, parcelas

vencidas até 01.10.2019, o que será apurado em liquidação de

sentença, após o trânsito em julgado desta sentença.

Com relação às demais verbas requeridas: I - Aviso Prévio; II -

Férias proporcionais + 1/3; III - 13º salário proporcional, indefiro as

pretensões autorais porque, como dito acima, a suspensão do

contrato de trabalho absorve o empregador de pagar salário e essas

verbas correlatas, ressalvada, apenas, a obrigação de depositar o

FGTS.

Indefiro, também, os pedidos de multa do art. 477, § 8º, da CLT,

posto que, como a rescisão somente se deu por reconhecimento

judicial, por óbvio, não incorreu o empregador em mora, pois não

demitiu o obreiro e, por isso, não tem obrigação de pagar as verbas

rescisórias.

Resta também indeferida a multa do art. 467, Consolidado, pela

controversa gerada em face das verbas rescisórias.

Indefiro, pois, estas pretensões.

Da Justiça Gratuita

O benefício da Justiça Gratuita a que se refere o art. 790, §§ 3.º e

4.º, da CLT pode ser concedido a qualquer parte e, na hipótese de

pessoa natural, a prova da hipossuficiência econômica pode ser

feita por simples declaração do interessado ou afirmação de seu

advogado (art. 1.º da Lei n.º 7.115/1983 e art. 99, § 3.º, do CPC).

Além disso, é importante fixar que a gratuidade da justiça deve ser

conferida a todos que, independentemente da renda, não tiverem

condições de arcar com as despesas processuais. Trata-se, assim,

de uma verificação que deve ser feita em concreto, sob pena de

malferimento da promessa constitucional de assistência jurídica

integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF) e violação ao Acesso à

Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Não é possível, assim, limitar abstratamente os benefícios da justiça

gratuita apenas a quem recebe até 40% do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Também por esse motivo, a despeito da literalidade do texto

previsto no art. 790, § 3º, da CLT, não se pode entender como

"faculdade" do órgão judiciário o deferimento da justiça gratuita,

haja vista que a concessão da gratuidade da justiça, quando

configurados os pressupostos, é medida impositiva para efetivar a

garantia de acesso ao Poder Judiciário.

Em razão do exposto, defiro o pedido de justiça gratuita ao

reclamante.

Dos honorários de sucumbência. Interpretação atual da Lei n.

13.4367/2017.

Restando sucumbente a parte acionada, defiro a pretensão autoral,

para condenar a parte ré, ao pagamento dos honorários de

sucumbência, no valor de 15% sobre o valor da condenação

principal, representada pelo somatório dos títulos deferidos à parte

reclamante, que tenha expressão monetária, o que se faz, com

esteio na regra disciplinada pelo art. 791-A da CLT, com redação
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outorgada pela Lei n. 13.467/2017, primeira parte.

Registro que, no presente caso, mesmo não havendo deferimento

do pedido da parte reclamante, na sua totalidade do vindicado, não

existe sucumbência na pretensão deste.

Isso porque a sucumbência deve ser analisada em relação ao

pedido e não ao valor ou à quantidade a ele atribuído.

Essa, inclusive, foi a orientação adotada no Seminário de Formação

Continuada para Magistrados do TRT da 10ª Região - 2017,

conforme Enunciado nº 05, que acolho como razões de decidir.

Vejamos:

"HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DEFERIDO

PARCIALMENTE. Ainda que não deferido o pedido em toda a sua

extensão, não há sucumbência na pretensão uma vez que a

sucumbência deve ser analisada em relação ao pedido e não ao

valor ou à quantidade a ele atribuída." (Calamandrei, 1995, p. 184,

apud Gabriel Zomer Facundini, Analista Judiciário do TRT da 2ª

Região e Pós-graduado em Direito do Trabalho pela USP, também

pesquisador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital coordenado

pelo Prof. Jorge Luiz Souto Maior, em artigo “SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA: ANTÍTESE DO PROCESSO”, que compõe a obra

coletiva “RESISTÊNCIA. Aportes Teóricos contra o Retrocesso

Trabalhista”. Coordenadores Jorge Luiz Souto Maior e Valdete

Souto Severo. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular. 2017, págs.

509 e ss.)

Afora isso, mesmo se considerada a sucumbência recíproca, vê-se

que a presente reclamatória trabalhista somente foi ajuizada,

porque o empregador, aqui demandada, se furtou de cumprir as

obrigações constantes da legislação trabalhista.

Assim, eis que a parte reclamante não deu causa ao ajuizamento da

presente ação trabalhista, resta inviável a sua condenação a título

de honorários de sucumbência, até porque o objeto do pedido, em

processo trabalhista é composto e, portanto, mesmo que negado,

por este juiz, um ou mais de um dos títulos pretendidos na exordial,

mesmo assim, o objeto da lide é uno e, portanto, mesmo obtido

êxito, por exemplo, de apenas dos vários pleitos exordiais, quem

restará sucumbente é a parte acionada.

Para Gabriel Zomer Facundini, Analista Judiciário do TRT da 2ª

Região e Pós-graduado em Direito do Trabalho pela USP, também

pesquisador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital coordenado

pelo Prof. Jorge Luiz Souto Maior, em artigo “SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA: ANTÍTESE DO PROCESSO”, que compõe a obra

coletiva “RESISTÊNCIA. Aportes Teóricos contra o Retrocesso

Trabalhista”. Coordenadores Jorge Luiz Souto Maior e Valdete

Souto Severo. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular. 2017, págs.

509 e ss:

“(...) Impossível a convivência de um direito material que regula uma

relação desigual com normas processuais que prevejam

abstratamente uma igualdade inexistente entre as partes.

Entretanto, é exatamente este o objetivo da ‘reforma’, notadamente

em seus arts. 790-B, 791-A e 844, que limitam o direito fundamental

de acesso à justiça, pois desconstituem a autonomia do processo

do trabalho, trazendo-lhe a noção processual cível de que há

igualdade entre as partes.

A Justiça do Trabalho lida basicamente com trabalhadores

desempregados. Trata-se de fato notório conhecido por todos que

atuam na seara forense. Nem poderia ser de outra forma já que ao

trabalhador brasileiro não é assegurada proteção contra despedida

arbitrária ou imotivada, pela ausência de regulamentação e negação

da eficácia do disposto no art. 7º, I, da CF, bem como pela

inexistência de uma efetiva liberdade sindical e da limitação que é

dada ao direito constitucional de greve. Evidente que um

trabalhador desempregado litigando em Juízo jamais terá condições

de concorrer em igualdade de condições com seu ex-patrão.”

Aprofundando o tema específico de honorários sucumbenciais,

Gabriel Zomer Facundini, assevera que:

“(...) o que fez a ‘reforma’ foi limitar os honorários advocatícios ao

percentual de 15%, ou seja, em percentual que não condiz com a

realidade das lides trabalhistas e vai, inclusive, na contramão da

previsão do Código de Processo Civil, o qual estipula honorários de

10 a 20% (art. 85, § 2º). Se não bastasse isto, a norma ‘reformista’

mutila o processo do trabalho pela inclusão da regra da

sucumbência recíproca e com a autorização de pagamento de

honorários pelo benefício da justiça gratuita com o crédito obtido no

processo.

Subverte-se a própria autonomia do processo do trabalho, tanto

pela introdução da lógica civilista quanto por se impedir que alcance

a sua finalidade de assegurar eficácia ao direito material laboral, já

que a previsão da sucumbência inclusive no caso de procedência

parcial da demanda mácula diretamente o direito fundamental de

acesso à justiça.”

Esclarece que, segundo o Justiça em Números, disponível no site

do CNJ, link: “www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-

numeros”, mais de 60% dos feitos distribuídos na Justiça do

Trabalho versam sobre verbas rescisórias e, estas, óbvio, englobam

vários títulos, como saldo de salário, férias com um terço, 13º

salários, multas, seguro-desemprego, etc. e, por essa realidade é

normal que um ou outro pedido seja indeferido pelo juízo trabalhista,

o que recai na regra do art. 791-A, de sucumbência recíproca,

inclusive contra os beneficiários da justiça gratuita, o que alcança a

maioria esmagadora dos reclamantes trabalhistas.
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Segundo Gabriel Zomer Facundini, com quem comungo o

pensamento,

“...Inicialmente, com relação a previsão de pagamento de

honorários sucumbenciais pelo beneficiário da justiça gratuita, vê-se

que o dispositivo é frontalmente inconstitucional. O art. 5º, LXXIV

prevê que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Ora, se a

assistência é integral, evidente que abrange todos os custos do

processo, o que inclui os honorários advocatícios da parte contrária.

A este cenário soma-se a previsão de que o beneficiário da justiça

gratuita arcará com os honorários da parte contrária caso tenha

obtido em juízo, a moderna ‘reforma’ visa permitir que o trabalhador

tenha que compensar a reclamada com parcela dos créditos obtidos

no processo. Nada mais estapafúrdio. Estes ‘créditos’ nada mais

são em verbas de natureza alimentar - leia-se salário =, que foram

sonegados pela empresa. São verbas de natureza alimentar e,

portanto, irrenunciáveis e não podem ser objeto de cessão,

compensação ou penhora por expressa previsão legal (art. 1.707 do

Código Civil e art. 833, IV, do Código de Processo Civil).

Por outro lado, a previsão de que, inexistindo créditos a serem

compensados, a exigibilidade dos honorários ficará suspensa (art.

791-A, § 4º, da CLT), na prática, somente virá a assoberbar ainda

mais o judiciário trabalhista com processos que deverão aguardar o

prazo ‘reformista’ de dois anos. Trata-se de previsão que é ineficaz

ante a própria realidade, pois é altamente improvável que o

trabalhador, beneficiário da justiça gratuita, obtenha a qualquer

tempo, proventos que não possuam natureza alimentar. De

qualquer forma, esta previsão se insere no contexto de limitação ao

acesso à justiça.”

O autor do estudo aqui referenciado, apresenta um didático

exemplo de um trabalhador que vindicou, em ação trabalhista,

verbas rescisórias e horas extras, mas, devido a ausência de sua

testemunha, não logrou provar a prática de horas extras. Nesse

cenário, estaria obrigado a arcar com os honorários sucumbenciais

decorrentes do pedido de sobretrabalho indeferido, o que será

realizado com os créditos de natureza alimentar oriundos das

verbas rescisórias a que tem direito?, mesmo se isto resultar em

prejuízo à subsistência própria ou de sua família? A isso, soma-se

outra dificuldade e se as horas extras pleiteadas se referir a dez

dias feriados e o obreiro somente comprovou o labor em 9 dias? Há,

aqui, sucumbência parcial? E se o trabalhador alegar labor das 8h

às 20h e, da instrução, restar patente, que seu horário era das 8h às

19h? estaremos diante de sucumbência parcial?

Diz, ainda, o multicitado autor Gabriel Zomer que, não é por outra

razão, que a Procuradoria Geral da República, no dia 25.08.2017,

portanto, antes de mesmo da entrada em vigor da indigitada lei n.

13.467/2017, ingressou com a ADI 5766, questionando a

inconstitucionalidade das normas que limitam o acesso à Justiça,

pela tal “reforma”. Destaca o autor do artigo, as razões

apresentadas pela douta representante da PGR, na referida ADI,

nessa questão:

“O problema aqui reside em que o art. 791-A, § 4º, da CLT

condiciona a própria suspensão de exigibilidade dos honorários

advocatícios de sucumbência a inexistência de crédito trabalhista

capaz de suportar a despesa. Contraditoriamente mais restritiva à

concessão de gratuidade judiciária do que a norma processual civil,

dispõe a norma reformista que a obrigação de custear honorários

advocatícios de sucumbência ficará sob condição suspensiva de

exigibilidade, ‘desde que [ o beneficiário da justiça gratuita ] não

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos

capazes de suportar a despesa’.

A norma desconsidera a condição econômica que determinou

concessão da justiça gratuita e subtrai do beneficiário, para pagar

despesas processuais, recursos econômicos indispensáveis à sua

subsistência e à de sua família, em violação à garantia fundamental

de gratuidade judiciária (CR, art. 5º, LXXIV).

Forte nos argumentos expostos, indefiro o pedido de honorários de

sucumbência formulado pela parte reclamada, ao tempo em que

reafirmo a condenação da parte acionada nos honorários de

sucumbência, em favor do advogado da parte demandante, no

importe de 15% sobre o valor da condenação principal.

Das custas

Restando sucumbente a demandada, imponho-lhe, ainda, a

condenação em custas processuais aqui fixadas em R$ 200,00,

valor arbitrado à condenação, que servirá de base para o depósito

recursal, valores exigidos como requisito de admissibilidade

recursal, sob pena de deserção.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto e tudo mais que consta dos autos da presente Ação

Trabalhista ajuizada por José Francisco Vieira em face de

SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL),

resolvo deferir a parte reclamante os benefícios da Justiça Gratuita

e:

3.1 - deferir o pedido da ré, para determinar que a Secretaria

proceda o cadastro, no sistema, dos nomes do advogados

indicados: Fábio Carlos Nascimento Wanderley OAB RJ: 128.739 e

Luciana Pamplona Nahid Pacca OAB RJ: 133.688, para que

doravante as intimações e notificações a este demandado,

observem os referidos causídicos;

3.2) rejeitar as preliminares de: Exceção de incompetência,

Impugnação do deferimento de justiça gratuita ao autor e de

prescrição, arguidas pela ré;
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3.3) no mérito, resolvo julgar PROCEDENTE, EM PARTE, o objeto

da reclamação trabalhista ajuizada por José Francisco Vieira em

face de SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA (RECUPERAÇÃO

JUDICIAL), para:

reconhecer a extinção do contrato de trabalho havido entre o

reclamante e a reclamada, declarar a extinção do contrato de

trabalho mantido entre o reclamante e a reclamada, devendo a

data da baixa ser dada no dia do ajuizamento da presente

demanda, ou seja, em 01.10.2019, o que deverá ser cumprido

pela acionada, no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado

desta sentença, contado de sua intimação, sob pena de multa de

R$ 1.000,00, em favor do reclamante, sem prejuízo de que essa

obrigação de fazer seja cumprida pela Secretaria da Vara, como

tutela substitutiva, bem como sem prejuízo da comunicação ao

órgão fiscalizador das relações de trabalho, em conformidade

com o art. 39, § 1º, da CLT.

1.

condenar a acionada a pagar honorários de sucumbência, em

favor do advogado da parte demandante, no importe de 15%

sobre o valor da condenação principal.

2.

São improcedentes os demais pedidos, por conclusão decorrente

das razões que constam na fundamentação da presente sentença.

Sem incidência de contribuição previdenciária, nem imposto de

renda.

A parte reclamante deverá, no prazo de 48h, a contar da ciência da

presente decisão, depositar sua CTPS na Secretaria desta VT, a fim

de viabilizar a anotação por parte da reclamada principal. Trazida a

CTPS, notifique-se a reclamada principal para cumprir a obrigação

de fazer, conforme determinado no presente comando judicial.

Com o trânsito em julgado desta sentença, aplicam-se as regras

dos arts. 876 a 892 da CLT, em observância à r. Decisão do

Plenário do C. TST, no IRR-1786 24.2015.5.04.0000, conforme

deliberado na Sessão do dia 21/08/2017.

Tudo com juros de mora de 1%, ao mês, contados do ajuizamento

da reclamação, e correção monetária, observando-se, para esta, o

índice do 1º dia do mês posterior ao de referência, ex vi do art. 459,

§ 1º, da CLT e súmula 381 do TST.

Custas pela reclamada, no valor de R$ 200,00, fixadas sobre R$

10.000,00, valor arbitrado à condenação, que servirá de base para o

depósi to recursal ,  valores exig idos como requis i to de

admissib i l idade recursal ,  sob pena de deserção.

Intimem-se as partes.

E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai devidamente

assinado, na forma da lei.

Carlito Antônio da Cruz

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000572-28.2019.5.21.0018
AUTOR JOSE FRANCISCO VIEIRA

ADVOGADO SESIOM FIGUEIREDO DA
SILVEIRA(OAB: 3331/RN)

RÉU SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO LUCIANA PAMPLONA BARCELOS
NAHID(OAB: 133688/RJ)

ADVOGADO FABIO CARLOS NASCIMENTO
WANDERLEY(OAB: 128739/RJ)

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FRANCISCO VIEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID e87a655

proferida nos autos.

SENTENÇA RELATIVA AO PROCESSO

ATOrd 0000572-28.2019.5.21.0018

AUTOR: JOSÉ FRANCISCO VIEIRA

ADVOGADO: SESIOM FIGUEIREDO DA SILVEIRA - OAB: RN

3.331

RÉU: SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA. (EM RECUPERAÇÃO

JUDICIAL)

ADVOGADO: FÁBIO CARLOS NASCIMENTO WANDERLEY –

OAB: RJ 128.739

ADVOGADO: LUCIANA PAMPLONA NAHID PACCA – OAB: RJ

133.688

TERCEIRO INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

SOCIAL

Em 31 de agosto de 2020.

Partes ausentes.

Passou o Sr. Juiz a proferir a seguinte

SENTENÇA

I - RELATÓRIO.

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por José Francisco

Vieira, em 01.10.2019, em desfavor de SUPERPESA CIA. DE

TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS, todos qualificados

nos autos.

O autor alega, em síntese, que laborava para a acionada,

desempenhando a função de mecânico sênior, que consistia em

subir em guindastes carregando vários baldes de óleo, pesando

cada um cerca de 20Kg, diz ainda que também carregava sacos de
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estopas pesando aproximadamente 40kg, cada um.

Assevera que devido a esse esforço, adquiriu fortes dores nas

costas, e que fora contemplado, primeiramente com auxílio-doença

e a partir de dezembro de 2009, foi aposentado por invalidez,

estando seu contrato de trabalho suspenso, diz que percebe R$

3.305,09. Diz ainda, que o valor recebido, está aquém do piso

salarial da categoria para 2019/2020, que é de 3.417,70, valor este

que deverá servir de referência para os cálculos trabalhistas.

Aduz que não teve CTPS assinada e que o valor percebido é

insuficiente para se manter, no que concerne a gastos com

medicamentos.

Cita artigos da CLT e da Lei n. 8.213/91, que disciplinam prazos

para a conversão da aposentadoria por invalidez em aposentadoria

definitiva, gerando o efeito de cessação do contrato de trabalho

Após esta breve exposição, pleiteia o autor, além da concessão do

benefício da justiça gratuita; os seguintes títulos:

a) Que este juízo declare a EXTINÇÃO DO CONTRATO DE

TRABALHO entre Reclamante e Reclamada, ante os argumentos

expendidos alhures;

b) O recebimento das verbas rescisórias, a saber: I - Aviso Prévio; II

- Férias proporcionais + 1/3; III - 13º salário proporcional; IV - FGTS;

V - 40% FGTS; VI - Honorários advocatícios;

c) Seja citada a Reclamada para, querendo, responder a esta, sob

pena de revelia e confissão;

d) Seja condenada na multa do art. 467 da CLT.

Deu à causa o valor de R$ 57.994,10.

Anexou documentos.

A acionada anexou contestação às fls. 76/86 – Id. 7a2c1c2 e

procurações (fl.157 e 205), onde requer que todas as intimações

sejam endereçadas aos advogados Juliano Martins Mansur, OAB

RJ n. 113.786. Posteriormente, na petição de fls. 161, requereu, a

acionada, que as suas intimações e notificações se devem, de

forma exclusiva, em nome do advogado Fábio Carlos Nascimento

Wanderley OAB RJ 128.739. Posteriormente, na petição de fls. 205,

requereu, a acionada, que as suas intimações e notificações se

devem, de forma exclusiva, em nome da advogada Luciana

Pamplona Nahid Pacca OAB RJ: 133.688.

Em sua peça de defesa, a acionada, inicialmente, aduz, como

preliminares: Exceção de incompetência, impugnação ao

deferimento da gratuidade de justiça ao reclamante. No mérito,

pugna pela prescrição quinquenal, e que não seja acolhido o pedido

autoral de extinção do contrato de trabalho. Diz ainda, se for

deferido algum crédito ao reclamante, que este seja habilitado junto

ao Juízo Universal da recuperação judicial, ao final pede pela

improcedência do feito, e também a condenação do reclamante em

honorários sucumbenciais.

Este juízo, pela decisão de (fls.134/136 – Id.848a7fc) rejeitou a

Exceção de Incompetência, reconhecido ser competente para

conhecer e julgar esta demanda .

Na assentada de 16.12.2019 (ata, fls. 142/143 - Id. 4ee2c28),

presentes as partes e primeira tentativa de conciliação rejeitada. Na

sessão foi confirmada a defesa e documentos já anexados pela

reclamada. Alçada fixada na inicial. Na sessão foi determinado que

fosse oficiado ao órgão Previdenciário, para este trazer ao feito o

documento relativo ao ato de aposentadoria do autor. Com a

resposta, deveria ser intimado o INSS, para que fosse informado

desde quando foi concedido o benefício em questão.

De igual modo, foi determinado ao autor, que junte em cinco dias, o

extrato analítico de seu FGTS (fls.142 – Id. 4ee2c28).

Resposta da autarquia (fl.151 – Id. 013113b), informando que desde

23.11.2009, o autor é titular de benefício de APOSENTADORIA

POR INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA NB 538.506.935-0.

Petição do autor, com os extratos do seu FGTS (fls. 178/199 – Id.

ee87377).

Sem mais provas, foi determinado a retirada dos autos da pauta de

audiência de instrução, e encerrada a instrução, sendo facultado às

partes a apresentação de razões finais em memoriais (fls. 222/223 –

Id. 2435d1d).

Razões finais pelo Autor (fls.226 - Id. 3bb9c68), e pela Ré às fls.

227/229 – Id.f399b0e, esta pugnando pela extinção do feito sem

resolução do mérito, ou pela improcedência total.

Inconciliados.

É o relatório.

II - FUNDAMENTOS DA DECISÃO

Questões preliminares:

2.1. Da indicação de advogados para intimações (Reclamada).

Observando que há respaldo legal e jurisprudencial (Art. 246, § 1º,

do CPC, aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo

trabalhista, ex vi do art. 15, do CPC e art. 769, da CLT; e súmula

427, do C. TST), defiro os pedidos da reclamada, para determinar

que a Secretaria proceda o cadastro, no sistema, dos nomes dos

advogados indicados, Fábio Carlos Nascimento Wanderley OAB RJ

128.739 e Luciana Pamplona Nahid Pacca OAB RJ: 133.688, para

que, doravante, as intimações e notificações a este demandado

observem os referidos causídicos.

2.2. Da Impugnação, em preliminar, ao pedido de justiça

gratuita (Pela Ré).

De todo incabível a preliminar arguida pela reclamada, uma vez que

este Juízo pode conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício

da justiça gratuita, tendo em vista a permissão legal (art. 790, § 3º,

CLT). Assim, a impugnação não merece prosperar, mormente sob o
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título de preliminar.

Rejeito, assim, a preliminar em destaque.

2.3. Da prescrição (Pela Ré).

Tendo em vista a suspensão do contrato laboral em virtude de

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 475, caput, da CLT,

desde 23.11.2009 (fl.151 – Id. 013113b), não há que se falar em

prescrição (quer bienal, quer quinquenal), enquanto perdurar essa

condição, nos termos do art. 199 do CC, aplicável supletivamente

ao processo trabalhista.

Rejeito, pois, a prejudicial de mérito em comento.

Do Mérito.

Das verbas rescisórias.

Alega, a parte autora, que fora contratado pela reclamada

SUPERPESA, na função de Mecânico Sênior, e que devido ao labor

carregando muito peso, adquiriu dores nas costas.

Diz ainda, que foi afastado do labor em 2008, percebendo auxílio

doença, e que a partir de dezembro de 2009, foi aposentado por

invalidez.

A reclamada contesta o pleito, sob a alegação, em suma, de que,

enquanto perdurar a suspensão do contrato por aposentadoria, o

autor não faz jus a extinção do vínculo empregatício.

Analiso.

A aposentadoria por invalidez causa a suspensão do contrato de

trabalho, que somente poderá ser extinto se a referida

aposentadoria for convertida em definitiva, como se depreende do

previsto no art. 47, I, "a" da Lei nº 8.213/1991, combinado com o art.

475, § 1º, da CLT, que assim estão redigidos:

Lei n. 8.213/91:

“Art. 47. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do

aposentado por invalidez, será observado o seguinte procedimento:

I - quando a recuperação ocorrer dentro de 5 (cinco) anos, contados

da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-

doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará:

a) de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a

retornar à função que desempenhava na empresa quando se

aposentou, na forma da legislação trabalhista, valendo como

documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela

Previdência Social;”

CLT:

“Art. 475 - O empregado que for aposentado por invalidez terá

suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas

leis de previdência social para a efetivação do benefício.

§ 1º - Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo

a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função

que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao

empregador, o direito de indenizá-lo por rescisão do contrato de

trabalho, nos termos dos arts. 477 e 478, salvo na hipótese de ser

ele portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga

na forma do art. 497.” (Redação dada pela Lei nº 4.824, de

5.11.1965)

Ora, no caso em apreço, considerando que o autor encontra-se

aposentado desde 23.11.2009, portanto, com mais de cinco na data

em que ingressou com a presente ação trabalhista, por

interpretação, a contrario sensu, do art. 47, I, da Lei n. 8.213/91, em

tese, tem o direito à conversão de sua aposentadoria provisória, por

invalidez, em aposentadoria definitiva, o que provoca, por

consequência lógica, a extinção do seu contrato de trabalho, que

estava suspenso com a acionada.

Entretanto, esta rescisão contratual não gera o direito a aviso

prévio, nem à multa de 40% sobre o FGTS, visto que tal extinção do

vínculo laboral deve-se à ocorrência do fator tempo, aposentadoria

por invalidez superior a cinco anos ininterruptos.

Assim, acolho, em parte, os pedidos autorais, para declarar a

extinção do contrato de trabalho mantido entre o reclamante e a

reclamada, devendo a data da baixa ser dada no dia do ajuizamento

da presente demanda, ou seja, em 01.10.2019, o que deverá ser

cumprido pela acionada, no prazo de 48 horas após o trânsito em

julgado desta sentença, contado de sua intimação, sob pena de

multa de R$ 1.000,00, em favor do reclamante, sem prejuízo de que

essa obrigação de fazer seja cumprida pela Secretaria da Vara,

como tutela substitutiva, bem como sem prejuízo da comunicação

ao órgão fiscalizador das relações de trabalho, em conformidade

com o art. 39, § 1º, da CLT.

Com relação aos pedidos de condenação de verbas rescisórias, é

de se vê que a suspensão do contrato de trabalho inibe o direito ao

recebimento de salários, 13º salário e férias, restando mantido, tão

somente, o direito ao FGTS, que estiver depositado na respectiva

conta vinculada do trabalhador, aqui reclamante, pelo que defiro,

em parte, a pretensão autoral, para deferir, em favor do autor

apenas a liberação dos valores do FGTS que estiverem depositados

em sua conta vinculada, junto ao órgão gestor do FGTS (CEF), por

alvará judicial, ficando a reclamada condenada pagar os valores

devidos, até a data de ajuizamento desta ação, com base no salário

mensal a que teria direito o autor se estivesse na atividade, parcelas

vencidas até 01.10.2019, o que será apurado em liquidação de

sentença, após o trânsito em julgado desta sentença.

Com relação às demais verbas requeridas: I - Aviso Prévio; II -

Férias proporcionais + 1/3; III - 13º salário proporcional, indefiro as

pretensões autorais porque, como dito acima, a suspensão do

contrato de trabalho absorve o empregador de pagar salário e essas

verbas correlatas, ressalvada, apenas, a obrigação de depositar o

FGTS.
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Indefiro, também, os pedidos de multa do art. 477, § 8º, da CLT,

posto que, como a rescisão somente se deu por reconhecimento

judicial, por óbvio, não incorreu o empregador em mora, pois não

demitiu o obreiro e, por isso, não tem obrigação de pagar as verbas

rescisórias.

Resta também indeferida a multa do art. 467, Consolidado, pela

controversa gerada em face das verbas rescisórias.

Indefiro, pois, estas pretensões.

Da Justiça Gratuita

O benefício da Justiça Gratuita a que se refere o art. 790, §§ 3.º e

4.º, da CLT pode ser concedido a qualquer parte e, na hipótese de

pessoa natural, a prova da hipossuficiência econômica pode ser

feita por simples declaração do interessado ou afirmação de seu

advogado (art. 1.º da Lei n.º 7.115/1983 e art. 99, § 3.º, do CPC).

Além disso, é importante fixar que a gratuidade da justiça deve ser

conferida a todos que, independentemente da renda, não tiverem

condições de arcar com as despesas processuais. Trata-se, assim,

de uma verificação que deve ser feita em concreto, sob pena de

malferimento da promessa constitucional de assistência jurídica

integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, CF) e violação ao Acesso à

Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Não é possível, assim, limitar abstratamente os benefícios da justiça

gratuita apenas a quem recebe até 40% do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Também por esse motivo, a despeito da literalidade do texto

previsto no art. 790, § 3º, da CLT, não se pode entender como

"faculdade" do órgão judiciário o deferimento da justiça gratuita,

haja vista que a concessão da gratuidade da justiça, quando

configurados os pressupostos, é medida impositiva para efetivar a

garantia de acesso ao Poder Judiciário.

Em razão do exposto, defiro o pedido de justiça gratuita ao

reclamante.

Dos honorários de sucumbência. Interpretação atual da Lei n.

13.4367/2017.

Restando sucumbente a parte acionada, defiro a pretensão autoral,

para condenar a parte ré, ao pagamento dos honorários de

sucumbência, no valor de 15% sobre o valor da condenação

principal, representada pelo somatório dos títulos deferidos à parte

reclamante, que tenha expressão monetária, o que se faz, com

esteio na regra disciplinada pelo art. 791-A da CLT, com redação

outorgada pela Lei n. 13.467/2017, primeira parte.

Registro que, no presente caso, mesmo não havendo deferimento

do pedido da parte reclamante, na sua totalidade do vindicado, não

existe sucumbência na pretensão deste.

Isso porque a sucumbência deve ser analisada em relação ao

pedido e não ao valor ou à quantidade a ele atribuído.

Essa, inclusive, foi a orientação adotada no Seminário de Formação

Continuada para Magistrados do TRT da 10ª Região - 2017,

conforme Enunciado nº 05, que acolho como razões de decidir.

Vejamos:

"HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DEFERIDO

PARCIALMENTE. Ainda que não deferido o pedido em toda a sua

extensão, não há sucumbência na pretensão uma vez que a

sucumbência deve ser analisada em relação ao pedido e não ao

valor ou à quantidade a ele atribuída." (Calamandrei, 1995, p. 184,

apud Gabriel Zomer Facundini, Analista Judiciário do TRT da 2ª

Região e Pós-graduado em Direito do Trabalho pela USP, também

pesquisador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital coordenado

pelo Prof. Jorge Luiz Souto Maior, em artigo “SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA: ANTÍTESE DO PROCESSO”, que compõe a obra

coletiva “RESISTÊNCIA. Aportes Teóricos contra o Retrocesso

Trabalhista”. Coordenadores Jorge Luiz Souto Maior e Valdete

Souto Severo. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular. 2017, págs.

509 e ss.)

Afora isso, mesmo se considerada a sucumbência recíproca, vê-se

que a presente reclamatória trabalhista somente foi ajuizada,

porque o empregador, aqui demandada, se furtou de cumprir as

obrigações constantes da legislação trabalhista.

Assim, eis que a parte reclamante não deu causa ao ajuizamento da

presente ação trabalhista, resta inviável a sua condenação a título

de honorários de sucumbência, até porque o objeto do pedido, em

processo trabalhista é composto e, portanto, mesmo que negado,

por este juiz, um ou mais de um dos títulos pretendidos na exordial,

mesmo assim, o objeto da lide é uno e, portanto, mesmo obtido

êxito, por exemplo, de apenas dos vários pleitos exordiais, quem

restará sucumbente é a parte acionada.

Para Gabriel Zomer Facundini, Analista Judiciário do TRT da 2ª

Região e Pós-graduado em Direito do Trabalho pela USP, também

pesquisador do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital coordenado

pelo Prof. Jorge Luiz Souto Maior, em artigo “SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA: ANTÍTESE DO PROCESSO”, que compõe a obra

coletiva “RESISTÊNCIA. Aportes Teóricos contra o Retrocesso

Trabalhista”. Coordenadores Jorge Luiz Souto Maior e Valdete

Souto Severo. 1ª ed. São Paulo: Expressão Popular. 2017, págs.

509 e ss:

“(...) Impossível a convivência de um direito material que regula uma

relação desigual com normas processuais que prevejam

abstratamente uma igualdade inexistente entre as partes.

Entretanto, é exatamente este o objetivo da ‘reforma’, notadamente

em seus arts. 790-B, 791-A e 844, que limitam o direito fundamental
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de acesso à justiça, pois desconstituem a autonomia do processo

do trabalho, trazendo-lhe a noção processual cível de que há

igualdade entre as partes.

A Justiça do Trabalho lida basicamente com trabalhadores

desempregados. Trata-se de fato notório conhecido por todos que

atuam na seara forense. Nem poderia ser de outra forma já que ao

trabalhador brasileiro não é assegurada proteção contra despedida

arbitrária ou imotivada, pela ausência de regulamentação e negação

da eficácia do disposto no art. 7º, I, da CF, bem como pela

inexistência de uma efetiva liberdade sindical e da limitação que é

dada ao direito constitucional de greve. Evidente que um

trabalhador desempregado litigando em Juízo jamais terá condições

de concorrer em igualdade de condições com seu ex-patrão.”

Aprofundando o tema específico de honorários sucumbenciais,

Gabriel Zomer Facundini, assevera que:

“(...) o que fez a ‘reforma’ foi limitar os honorários advocatícios ao

percentual de 15%, ou seja, em percentual que não condiz com a

realidade das lides trabalhistas e vai, inclusive, na contramão da

previsão do Código de Processo Civil, o qual estipula honorários de

10 a 20% (art. 85, § 2º). Se não bastasse isto, a norma ‘reformista’

mutila o processo do trabalho pela inclusão da regra da

sucumbência recíproca e com a autorização de pagamento de

honorários pelo benefício da justiça gratuita com o crédito obtido no

processo.

Subverte-se a própria autonomia do processo do trabalho, tanto

pela introdução da lógica civilista quanto por se impedir que alcance

a sua finalidade de assegurar eficácia ao direito material laboral, já

que a previsão da sucumbência inclusive no caso de procedência

parcial da demanda mácula diretamente o direito fundamental de

acesso à justiça.”

Esclarece que, segundo o Justiça em Números, disponível no site

do CNJ, link: “www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-

numeros”, mais de 60% dos feitos distribuídos na Justiça do

Trabalho versam sobre verbas rescisórias e, estas, óbvio, englobam

vários títulos, como saldo de salário, férias com um terço, 13º

salários, multas, seguro-desemprego, etc. e, por essa realidade é

normal que um ou outro pedido seja indeferido pelo juízo trabalhista,

o que recai na regra do art. 791-A, de sucumbência recíproca,

inclusive contra os beneficiários da justiça gratuita, o que alcança a

maioria esmagadora dos reclamantes trabalhistas.

Segundo Gabriel Zomer Facundini, com quem comungo o

pensamento,

“...Inicialmente, com relação a previsão de pagamento de

honorários sucumbenciais pelo beneficiário da justiça gratuita, vê-se

que o dispositivo é frontalmente inconstitucional. O art. 5º, LXXIV

prevê que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Ora, se a

assistência é integral, evidente que abrange todos os custos do

processo, o que inclui os honorários advocatícios da parte contrária.

A este cenário soma-se a previsão de que o beneficiário da justiça

gratuita arcará com os honorários da parte contrária caso tenha

obtido em juízo, a moderna ‘reforma’ visa permitir que o trabalhador

tenha que compensar a reclamada com parcela dos créditos obtidos

no processo. Nada mais estapafúrdio. Estes ‘créditos’ nada mais

são em verbas de natureza alimentar - leia-se salário =, que foram

sonegados pela empresa. São verbas de natureza alimentar e,

portanto, irrenunciáveis e não podem ser objeto de cessão,

compensação ou penhora por expressa previsão legal (art. 1.707 do

Código Civil e art. 833, IV, do Código de Processo Civil).

Por outro lado, a previsão de que, inexistindo créditos a serem

compensados, a exigibilidade dos honorários ficará suspensa (art.

791-A, § 4º, da CLT), na prática, somente virá a assoberbar ainda

mais o judiciário trabalhista com processos que deverão aguardar o

prazo ‘reformista’ de dois anos. Trata-se de previsão que é ineficaz

ante a própria realidade, pois é altamente improvável que o

trabalhador, beneficiário da justiça gratuita, obtenha a qualquer

tempo, proventos que não possuam natureza alimentar. De

qualquer forma, esta previsão se insere no contexto de limitação ao

acesso à justiça.”

O autor do estudo aqui referenciado, apresenta um didático

exemplo de um trabalhador que vindicou, em ação trabalhista,

verbas rescisórias e horas extras, mas, devido a ausência de sua

testemunha, não logrou provar a prática de horas extras. Nesse

cenário, estaria obrigado a arcar com os honorários sucumbenciais

decorrentes do pedido de sobretrabalho indeferido, o que será

realizado com os créditos de natureza alimentar oriundos das

verbas rescisórias a que tem direito?, mesmo se isto resultar em

prejuízo à subsistência própria ou de sua família? A isso, soma-se

outra dificuldade e se as horas extras pleiteadas se referir a dez

dias feriados e o obreiro somente comprovou o labor em 9 dias? Há,

aqui, sucumbência parcial? E se o trabalhador alegar labor das 8h

às 20h e, da instrução, restar patente, que seu horário era das 8h às

19h? estaremos diante de sucumbência parcial?

Diz, ainda, o multicitado autor Gabriel Zomer que, não é por outra

razão, que a Procuradoria Geral da República, no dia 25.08.2017,

portanto, antes de mesmo da entrada em vigor da indigitada lei n.

13.467/2017, ingressou com a ADI 5766, questionando a

inconstitucionalidade das normas que limitam o acesso à Justiça,

pela tal “reforma”. Destaca o autor do artigo, as razões

apresentadas pela douta representante da PGR, na referida ADI,

nessa questão:

“O problema aqui reside em que o art. 791-A, § 4º, da CLT
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condiciona a própria suspensão de exigibilidade dos honorários

advocatícios de sucumbência a inexistência de crédito trabalhista

capaz de suportar a despesa. Contraditoriamente mais restritiva à

concessão de gratuidade judiciária do que a norma processual civil,

dispõe a norma reformista que a obrigação de custear honorários

advocatícios de sucumbência ficará sob condição suspensiva de

exigibilidade, ‘desde que [ o beneficiário da justiça gratuita ] não

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos

capazes de suportar a despesa’.

A norma desconsidera a condição econômica que determinou

concessão da justiça gratuita e subtrai do beneficiário, para pagar

despesas processuais, recursos econômicos indispensáveis à sua

subsistência e à de sua família, em violação à garantia fundamental

de gratuidade judiciária (CR, art. 5º, LXXIV).

Forte nos argumentos expostos, indefiro o pedido de honorários de

sucumbência formulado pela parte reclamada, ao tempo em que

reafirmo a condenação da parte acionada nos honorários de

sucumbência, em favor do advogado da parte demandante, no

importe de 15% sobre o valor da condenação principal.

Das custas

Restando sucumbente a demandada, imponho-lhe, ainda, a

condenação em custas processuais aqui fixadas em R$ 200,00,

valor arbitrado à condenação, que servirá de base para o depósito

recursal, valores exigidos como requisito de admissibilidade

recursal, sob pena de deserção.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto e tudo mais que consta dos autos da presente Ação

Trabalhista ajuizada por José Francisco Vieira em face de

SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL),

resolvo deferir a parte reclamante os benefícios da Justiça Gratuita

e:

3.1 - deferir o pedido da ré, para determinar que a Secretaria

proceda o cadastro, no sistema, dos nomes do advogados

indicados: Fábio Carlos Nascimento Wanderley OAB RJ: 128.739 e

Luciana Pamplona Nahid Pacca OAB RJ: 133.688, para que

doravante as intimações e notificações a este demandado,

observem os referidos causídicos;

3.2) rejeitar as preliminares de: Exceção de incompetência,

Impugnação do deferimento de justiça gratuita ao autor e de

prescrição, arguidas pela ré;

3.3) no mérito, resolvo julgar PROCEDENTE, EM PARTE, o objeto

da reclamação trabalhista ajuizada por José Francisco Vieira em

face de SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA (RECUPERAÇÃO

JUDICIAL), para:

reconhecer a extinção do contrato de trabalho havido entre o

reclamante e a reclamada, declarar a extinção do contrato de

1.

trabalho mantido entre o reclamante e a reclamada, devendo a

data da baixa ser dada no dia do ajuizamento da presente

demanda, ou seja, em 01.10.2019, o que deverá ser cumprido

pela acionada, no prazo de 48 horas após o trânsito em julgado

desta sentença, contado de sua intimação, sob pena de multa de

R$ 1.000,00, em favor do reclamante, sem prejuízo de que essa

obrigação de fazer seja cumprida pela Secretaria da Vara, como

tutela substitutiva, bem como sem prejuízo da comunicação ao

órgão fiscalizador das relações de trabalho, em conformidade

com o art. 39, § 1º, da CLT.

condenar a acionada a pagar honorários de sucumbência, em

favor do advogado da parte demandante, no importe de 15%

sobre o valor da condenação principal.

2.

São improcedentes os demais pedidos, por conclusão decorrente

das razões que constam na fundamentação da presente sentença.

Sem incidência de contribuição previdenciária, nem imposto de

renda.

A parte reclamante deverá, no prazo de 48h, a contar da ciência da

presente decisão, depositar sua CTPS na Secretaria desta VT, a fim

de viabilizar a anotação por parte da reclamada principal. Trazida a

CTPS, notifique-se a reclamada principal para cumprir a obrigação

de fazer, conforme determinado no presente comando judicial.

Com o trânsito em julgado desta sentença, aplicam-se as regras

dos arts. 876 a 892 da CLT, em observância à r. Decisão do

Plenário do C. TST, no IRR-1786 24.2015.5.04.0000, conforme

deliberado na Sessão do dia 21/08/2017.

Tudo com juros de mora de 1%, ao mês, contados do ajuizamento

da reclamação, e correção monetária, observando-se, para esta, o

índice do 1º dia do mês posterior ao de referência, ex vi do art. 459,

§ 1º, da CLT e súmula 381 do TST.

Custas pela reclamada, no valor de R$ 200,00, fixadas sobre R$

10.000,00, valor arbitrado à condenação, que servirá de base para o

depósi to recursal ,  valores exig idos como requis i to de

admissib i l idade recursal ,  sob pena de deserção.

Intimem-se as partes.

E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai devidamente

assinado, na forma da lei.

Carlito Antônio da Cruz

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000202-15.2020.5.21.0018
AUTOR JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA

SOARES

ADVOGADO EUGENIO ROSENDO DE
SOUZA(OAB: 18354/RN)

ADVOGADO EWERTON LUCIANO SILVA
SOBRAL(OAB: 18363/RN)

RÉU A K R PEREIRA CENTRO DE
FORMAC?O DE CONDUTORES
REGIONAL - ME
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ADVOGADO ANA CATARINA PEREIRA DA
SILVA(OAB: 10841/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A K R PEREIRA CENTRO DE FORMAC?O DE CONDUTORES
REGIONAL - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Intimação - DeJT

Fica a reclamada intimada, por meio da sua patrona, para,

querendo se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos

áudios apresentados pelo autor.

O acesso aos arquivos se dará através link disponibilizado na

certidão de id. 5888968.

CEARA-MIRIM/RN, 08 de setembro de 2020.

JOELSON DE OLIVEIRA ALEXANDRE

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000685-79.2019.5.21.0018
AUTOR LUCAS LISBOA RODRIGUES

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU AMBEV S.A.

ADVOGADO GERALDO CAMPELO DA FONSECA
FILHO(OAB: 19382-D/PE)

ADVOGADO RENATA STEPPLE CORDEIRO
SPINELLI(OAB: 31280/PE)

ADVOGADO LETICIA GABRIELLE TAVARES
PEREIRA(OAB: 45186/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AMBEV S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 278dff6

proferido nos autos.

DESPACHO.

1. Vistos, etc...

2.O presente expediente se destina à análise das petições das

partes, atravessadas pelos seus respectivos patronos, ambas no

sentido de se suspender a demanda sob a alegação de que não

dispõem tanto as partes como suas respectivas testemunhas da

infraestrutura técnica suficiente para participarem da audiência na

forma telepresencial, pugnando, dessa forma, pela marcação da

audiência presencial (quando possível).

3. Tal questão é resolvido com base no art. 313, II, do CPC,

aplicável de forma supletiva e subsidiária ao processo do trabalho,

por força do art. 15, do CPC e art. 769, da CLT, porquanto constitui

direito das partes requererem, por convenção, a suspensão do

processo, destacando-se ainda o Art. 6º, § 1º e 3º, da resolução

314, de 20.4.2020, do CNJ.

4. Destarte, defiro o pedido das partes, no entanto, diante da

impossibilidade de se designar a audiência presencial no atual

cenário de pandemia e também por força do art.2º, § 1º, do ato TRT

-21 54/2020, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia

26/10/2020 às 11:00, data em que muito provavelmente já poderão

ser realizadas as audiências na modalidade presencial.

Intimem-se, pois, as partes, por seus advogados.

Nada mais.

Ceará-Mirim/RN, 08 de Setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000685-79.2019.5.21.0018
AUTOR LUCAS LISBOA RODRIGUES

ADVOGADO ADRIANA FRANCA DA SILVA(OAB:
45454/PE)

RÉU AMBEV S.A.

ADVOGADO GERALDO CAMPELO DA FONSECA
FILHO(OAB: 19382-D/PE)

ADVOGADO RENATA STEPPLE CORDEIRO
SPINELLI(OAB: 31280/PE)

ADVOGADO LETICIA GABRIELLE TAVARES
PEREIRA(OAB: 45186/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUCAS LISBOA RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 278dff6

proferido nos autos.

DESPACHO.

1. Vistos, etc...

2.O presente expediente se destina à análise das petições das
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partes, atravessadas pelos seus respectivos patronos, ambas no

sentido de se suspender a demanda sob a alegação de que não

dispõem tanto as partes como suas respectivas testemunhas da

infraestrutura técnica suficiente para participarem da audiência na

forma telepresencial, pugnando, dessa forma, pela marcação da

audiência presencial (quando possível).

3. Tal questão é resolvido com base no art. 313, II, do CPC,

aplicável de forma supletiva e subsidiária ao processo do trabalho,

por força do art. 15, do CPC e art. 769, da CLT, porquanto constitui

direito das partes requererem, por convenção, a suspensão do

processo, destacando-se ainda o Art. 6º, § 1º e 3º, da resolução

314, de 20.4.2020, do CNJ.

4. Destarte, defiro o pedido das partes, no entanto, diante da

impossibilidade de se designar a audiência presencial no atual

cenário de pandemia e também por força do art.2º, § 1º, do ato TRT

-21 54/2020, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia

26/10/2020 às 11:00, data em que muito provavelmente já poderão

ser realizadas as audiências na modalidade presencial.

Intimem-se, pois, as partes, por seus advogados.

Nada mais.

Ceará-Mirim/RN, 08 de Setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000496-04.2019.5.21.0018
AUTOR JEFFERSON MARCELO ALVES DE

OLIVEIRA

ADVOGADO KEFFERSON TACIANO ALVES DE
OLIVEIRA(OAB: 15709/RN)

ADVOGADO NILSON NELBER SIQUEIRA
CHAVES(OAB: 3529/RN)

RÉU ENERGY PLUS COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO MARIA HELENA BEZERRA CORTEZ
DE FREITAS(OAB: 7393/RN)

RÉU AUTO POSTO JR LTDA

ADVOGADO RICARDO DE MOURA SOBRAL(OAB:
1421/RN)

ADVOGADO THIAGO RICARDO DE FREITAS
SOBRAL(OAB: 13566/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JEFFERSON MARCELO ALVES DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1ee6d8e

proferido nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

D a  a n á l i s e  d o s  a u t o s ,  v e r i f i c o  q u e  a  e m p r e s a

consignante/reconvinda não cumpriu as determinações contidas no

despacho de ID 7946e5a,  no  processo nº  0000631-

16.2019.5.21.0018, sendo que a perícia contábil a ser realizada

nesse feito, será utilizada como prova emprestada na presente

ação.

Ante o exposto, e considerando que as partes solicitaram que a

instrução seja realizada presencialmente, redesigno a audiência de

instrução, com as mesmas cominações, para o dia 19/11/2020, às

11h00min.

Notifiquem-se as partes.

Ceará-Mirim, 09/09/2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0189500-46.2008.5.21.0018
AUTOR FRANCISCO CANINDE CAMARA

ADVOGADO VICTOR TEIXEIRA DE
VASCONCELOS(OAB: 2963/RN)

RÉU Manoel Agnelo Bandeira Lima

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CANINDE CAMARA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 763cea0

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão anterior (ID: 933ed01), dê-se

prosseguimento aos pagamentos efetuados nestes autos, liberando

o valor existente na conta judicial nº 1068 / 042 / 01504673-1 em

favor dos reclamantes ( Francisco Canindé Câmara, Francisco

Ricardo Bezerra e Clemilson Carlos Gomes Bezerra), observando o

limite de seus créditos.

Após, aguarde-se os bloqueios posteriores para recolhimento da

contribuição previdenciária e custas processuais.
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Ceará - Mirim (RN), 09 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ConPag-0000632-98.2019.5.21.0018
CONSIGNANTE AUTO POSTO JR LTDA

ADVOGADO RICARDO DE MOURA SOBRAL(OAB:
1421/RN)

ADVOGADO THIAGO RICARDO DE FREITAS
SOBRAL(OAB: 13566/RN)

CONSIGNATÁRIO THIAGO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO NILSON NELBER SIQUEIRA
CHAVES(OAB: 3529/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - THIAGO DOS SANTOS SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7b18843

proferido nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

D a  a n á l i s e  d o s  a u t o s ,  v e r i f i c o  q u e  a  e m p r e s a

consignante/reconvinda não cumpriu as determinações contidas no

despacho de ID 7946e5a,  no  processo nº  0000631-

16.2019.5.21.0018, sendo que a perícia contábil a ser realizada

nesse feito, será utilizada como prova emprestada na presente

ação.

Ante o exposto, e considerando que as partes solicitaram que a

instrução seja realizada presencialmente, redesigno a audiência de

instrução, com as mesmas cominações, para o dia 19/11/2020, às

10h30min.

Notifiquem-se as partes.

Ceará-Mirim, 09/09/2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ConPag-0000632-98.2019.5.21.0018
CONSIGNANTE AUTO POSTO JR LTDA

ADVOGADO RICARDO DE MOURA SOBRAL(OAB:
1421/RN)

ADVOGADO THIAGO RICARDO DE FREITAS
SOBRAL(OAB: 13566/RN)

CONSIGNATÁRIO THIAGO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO NILSON NELBER SIQUEIRA
CHAVES(OAB: 3529/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AUTO POSTO JR LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7b18843

proferido nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

D a  a n á l i s e  d o s  a u t o s ,  v e r i f i c o  q u e  a  e m p r e s a

consignante/reconvinda não cumpriu as determinações contidas no

despacho de ID 7946e5a,  no  processo nº  0000631-

16.2019.5.21.0018, sendo que a perícia contábil a ser realizada

nesse feito, será utilizada como prova emprestada na presente

ação.

Ante o exposto, e considerando que as partes solicitaram que a

instrução seja realizada presencialmente, redesigno a audiência de

instrução, com as mesmas cominações, para o dia 19/11/2020, às

10h30min.

Notifiquem-se as partes.

Ceará-Mirim, 09/09/2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ConPag-0000631-16.2019.5.21.0018
CONSIGNANTE AUTO POSTO JR LTDA

ADVOGADO THIAGO RICARDO DE FREITAS
SOBRAL(OAB: 13566/RN)

ADVOGADO RICARDO DE MOURA SOBRAL(OAB:
1421/RN)

CONSIGNATÁRIO RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO NILSON NELBER SIQUEIRA
CHAVES(OAB: 3529/RN)

PERITO JOAO BATISTA DA SILVA ARANHA

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 263f3cc

proferido nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

D a  a n á l i s e  d o s  a u t o s ,  v e r i f i c o  q u e  a  e m p r e s a

consignante/reconvinda não cumpriu as determinações contidas no

despacho de ID 7946e5a.

Dessa forma, determino que a empresa consignante proceda ao

caucionamento do correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do

valor dos honorários periciais, ou seja, a quantia de R$ 4.583,02

(quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos), vindo

a diligenciar a entrega dos comprovantes diários contábeis das

bombas de abastecimento no prazo de quinze (15) dias e de outros

documentos que venham a ser objeto de solicitação pelo perito

designado.

Caso haja o descumprimento da determinação, este juízo poderá

adotar medidas coercitivas, inclusive condenar a empresa a pagar

multa por atuar em litigância de má-fé.

Após, caso cumprido a determinação acima, notifique-se o expert

para realizar o exame, observando todos os termos do despacho de

ID 7946e5a.

Ante o exposto, e considerando que as partes solicitaram que a

instrução seja realizada presencialmente, redesigno a audiência de

instrução, com as mesmas cominações, para o dia 19/11/2020, às

10hs.

Notifiquem-se as partes.

Ceará-Mirim, 09/09/2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000496-04.2019.5.21.0018
AUTOR JEFFERSON MARCELO ALVES DE

OLIVEIRA

ADVOGADO KEFFERSON TACIANO ALVES DE
OLIVEIRA(OAB: 15709/RN)

ADVOGADO NILSON NELBER SIQUEIRA
CHAVES(OAB: 3529/RN)

RÉU ENERGY PLUS COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO MARIA HELENA BEZERRA CORTEZ
DE FREITAS(OAB: 7393/RN)

RÉU AUTO POSTO JR LTDA

ADVOGADO RICARDO DE MOURA SOBRAL(OAB:
1421/RN)

ADVOGADO THIAGO RICARDO DE FREITAS
SOBRAL(OAB: 13566/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AUTO POSTO JR LTDA

  - ENERGY PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1ee6d8e

proferido nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

D a  a n á l i s e  d o s  a u t o s ,  v e r i f i c o  q u e  a  e m p r e s a

consignante/reconvinda não cumpriu as determinações contidas no

despacho de ID 7946e5a,  no  processo nº  0000631-

16.2019.5.21.0018, sendo que a perícia contábil a ser realizada

nesse feito, será utilizada como prova emprestada na presente

ação.

Ante o exposto, e considerando que as partes solicitaram que a

instrução seja realizada presencialmente, redesigno a audiência de

instrução, com as mesmas cominações, para o dia 19/11/2020, às

11h00min.

Notifiquem-se as partes.

Ceará-Mirim, 09/09/2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ConPag-0000631-16.2019.5.21.0018
CONSIGNANTE AUTO POSTO JR LTDA

ADVOGADO THIAGO RICARDO DE FREITAS
SOBRAL(OAB: 13566/RN)

ADVOGADO RICARDO DE MOURA SOBRAL(OAB:
1421/RN)

CONSIGNATÁRIO RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO NILSON NELBER SIQUEIRA
CHAVES(OAB: 3529/RN)

PERITO JOAO BATISTA DA SILVA ARANHA

Intimado(s)/Citado(s):

  - AUTO POSTO JR LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 263f3cc

proferido nos autos.
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DECISÃO

Vistos, etc.

D a  a n á l i s e  d o s  a u t o s ,  v e r i f i c o  q u e  a  e m p r e s a

consignante/reconvinda não cumpriu as determinações contidas no

despacho de ID 7946e5a.

Dessa forma, determino que a empresa consignante proceda ao

caucionamento do correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do

valor dos honorários periciais, ou seja, a quantia de R$ 4.583,02

(quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e dois centavos), vindo

a diligenciar a entrega dos comprovantes diários contábeis das

bombas de abastecimento no prazo de quinze (15) dias e de outros

documentos que venham a ser objeto de solicitação pelo perito

designado.

Caso haja o descumprimento da determinação, este juízo poderá

adotar medidas coercitivas, inclusive condenar a empresa a pagar

multa por atuar em litigância de má-fé.

Após, caso cumprido a determinação acima, notifique-se o expert

para realizar o exame, observando todos os termos do despacho de

ID 7946e5a.

Ante o exposto, e considerando que as partes solicitaram que a

instrução seja realizada presencialmente, redesigno a audiência de

instrução, com as mesmas cominações, para o dia 19/11/2020, às

10hs.

Notifiquem-se as partes.

Ceará-Mirim, 09/09/2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000442-09.2017.5.21.0018
AUTOR FRANCISCO CANINDE CRUZ MAIA

ADVOGADO REBEKA RAFFAELLA DE OLIVEIRA
PEREIRA(OAB: 8324/RN)

RÉU CEARA-MIRIM AGROINDUSTRIAL
S.A.

ADVOGADO MAYARA PATRICIA ADERALDO
PORTO(OAB: 30329/CE)

RÉU AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A

ADVOGADO MAYARA PATRICIA ADERALDO
PORTO(OAB: 30329/CE)

PERITO DANIELLE ALVES RIBEIRO DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CANINDE CRUZ MAIA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 963089f

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão anterior e analisando os

presentes autos digitais, verifica-se que a patrona do reclamante,

diante da impossibilidade de receber o valor relativo os honorários

advocatícios constante no alvará de ID: a7c87ea, solicitou a

expedição de novo alvará.

Observa-se ainda, que citado valor retornou a conta judicial de

origem, conforme constata-se no documento de ID: b5e33f2.

Desta forma, defere-se o pedido constante na petição de ID:

419ddf5, para que seja expedido novo alvará, desta vez inserindo

os dados bancários apresentados pela advogada na petição de ID:

419ddf5.

Ceará - Mirim (RN), 09 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000277-54.2020.5.21.0018
AUTOR WILLAMES BERG JUNIOR DA SILVA

ADVOGADO SUENI BEZERRA DE GOUVEIA(OAB:
9010/RN)

RÉU D P B AVICULTURA - COMERCIO
VAREJISTA DE OVOS - EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILLAMES BERG JUNIOR DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 4a50fe3

proferida nos autos.

                            DECISÃOEM TUTELA

ANTECIPADA

            1. Vistos, etc.

           2. Trata-se de pedido de Antecipação de Tutela

apresentada pelo(a) autor(a) nos autos do processo supra

mencionado, no sentido de que seja liberado, através de alvará, os

depósitos de FGTS e habilitação no benefício do seguro
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desemprego.

           3. O art. 300 do CPC traz a possibilidade do Juiz

antecipar os efeitos da decisão final, desde que haja receio de dano

irreparável ou de difícil reparação, ou ainda em face de abuso de

direito de defesa ou de intuito protelatório, desde que se convença,

através de prova inequívoca, da verossimilhança da alegação.

         4. Busca o autor a reversão da demissão por justa

causa, o que, ao meu juízo, demanda dilação probatória e afasta o

requisito da fumaça do bom direito.

           5. ISTO POSTO, INDEFIROo pedido de antecipação

dos efeitos da tutela de mérito.

6.Ato contínuo, o presente feito aguarda impulso inicial, vez que

ajuizado no período de regime extraordinário de trabalho,

decorrente das medidas de prevenção ao contágio da COVID-19,

em razão do qual encontra-se vedada a realização de audiências

presenciais, nos termos das Resoluções nº 313 e 314 do Conselho

Nacional de Justiça; Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 5, de 17 de

abril de 2020; e ATO TRT GP Nº 40/2020 em complemento com

ATO TRT GP 54/2020.

7. Assim, visando imprimir maior celeridade ao feito, nesse período

de regime extraordinário, determino a citação da parte acionada,

para que apresente defesa escrita, até a audiência abaixo

designada, diretamente no sistema PJe-JT ou, caso a parte não se

faça representar por advogado, por meio de mensagem, fazendo

referência expressa ao número deste processo ,  v ia

whatsapp[(84) 3274-2888] ou através do e-mail desta Vara do

Trabalho, qual seja, vtcmirim@trt21.jus.br, com as provas

documentais que entender necessárias e indicando,

eventualmente, outras provas que pretende produzir, nos

termos do art. 335 do CPC, e na forma como autorizado pelo art. 6º

do ATO Nº 11, de 23 de abril de 2020, da Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho, sob pena de revelia e confissão ficta,

observando-se a data de 4 de maio de 2020 como do quanto a

matéria de fato, dies a quo do prazo, como prevê o referido ato

normativo:

“Artigo 6º. Preservada a possibilidade de as partes requererem a

qualquer tempo, em conjunto (art. 190 do CPC), a realização de

audiência conciliatória, fica facultado aos juízes de primeiro grau a

utilização do rito processual estabelecido no artigo 335 do CPC

quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia,

respeitado o início da contagem do prazo em 4 de maio de 2020.”

8. Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial Oficial de Justiça, na forma do art. 14, do Ato TRT-

21 GP 54/2020, ou seja, preferencialmente por e-mail ou contato

telefônico, caso a parte não tenha advogado habilitado nos autos.

9. Fica ressalvada, portanto, a possibilidade de as partes

requererem, a qualquer tempo, audiência de conciliação (art. 190,

CPC), como indicado no mesmo art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril

de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, sem

prejuízo da apresentação de requerimento comum para

homologação de conciliação, observadas as disposições legais,

diretamente no PJe.

10. Fica, desde já, DESIGNADA a audiência Una para o dia

28/10/2020 09:00, ocasião em que as partes deverão comparecer

de forma telepresencial, sob pena de arquivamento e/ou revelia.

11. Publique-se e cumpra-se.

Ceará Mirim (RN), 09 de setembro de 2020.

Vladimir Paes de Castro

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000751-30.2017.5.21.0018
AUTOR MARIA DAS DORES NICACIO

PINHEIRO

ADVOGADO ALELIA MACEDO(OAB: 8259/RN)

RÉU MUNICIPIO DE CEARA-MIRIM

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DAS DORES NICACIO PINHEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 8295ad1

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Movimento lançado para registrar solução dos autos, com vistas a
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ativar a opção de arquivamento dos autos.

Ceará - Mirim (RN), 09 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0121500-91.2008.5.21.0018
AUTOR FLAVIANA ANDRE DOS SANTOS

ADVOGADO SESIOM FIGUEIREDO DA
SILVEIRA(OAB: 3331/RN)

AUTOR AMAURY FELIPE DE OLIVEIRA

ADVOGADO SESIOM FIGUEIREDO DA
SILVEIRA(OAB: 3331/RN)

RÉU MUNICIPIO DE TOUROS

Intimado(s)/Citado(s):

  - AMAURY FELIPE DE OLIVEIRA

  - FLAVIANA ANDRE DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e2691dd

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão anterior, expeça-se alvará judicial

pelo SisconDJ em favor da parte exequente, observando o limite do

seu crédito, retendo-se o percentual de 20(vinte por cento) em favor

do seu patrono a ser transferido para contas judiciais de titularidade

do autor e do patrono indicado nos autos, respectivamente.

Após a liberação, certifique-se a inexistência de pendência e

venham-se concluso os presentes autos.

Ceará - Mirim (RN), 09 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Vara do Trabalho de Currais Novos/RN

Edital

Processo Nº ATOrd-0000015-77.2015.5.21.0019
AUTOR ARIOSVALDO MEDEIROS DANTAS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

RÉU AUTO VIACAO JARDINENSE LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME

ADVOGADO MARCEL HENRIQUE MENDES
RIBEIRO(OAB: 5981/RN)

RÉU RODRIGUES AZEVEDO & COSTA
LTDA - ME

RÉU COSTA & BALTAZAR LTDA - ME

RÉU MANDACARU TRANSPORTES -
SOUZA E COSTA LTDA

ADVOGADO FABIANA DE SOUZA PEREIRA(OAB:
6724/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ANTISTENES MAIA
DIOGENES(OAB: 8909/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

DEtran Natal RN

Intimado(s)/Citado(s):

  - COSTA & BALTAZAR LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: COSTA & BALTAZAR LTDA - ME

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PJe-JT

O Doutor CARLITO ANTONIO DA CRUZ, JUIZ DO TRABALHO

desta Vara do Trabalho de Currais Novos-RN, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos que virem ou tomarem conhecimento do presente

Edital, que, após o prazo de publicação de 20 (vinte) dias, fica

INTIMADO, em virtude de encontrar-se em local incerto e não

sabido a(o) COSTA & BALTAZAR LTDA - ME, para tomar ciência

da decisão abaixo transcrita:

Vistos etc.Considerando o teor da decisão proferida nos autos do

Processo N.º 1000794-18.2019.5.00.0000 -TST - Consulta

Administrativa , pela Corregedoria-Geral da Justiça doTrabalho, em

que trata da modalidade de arquivamento a ser adotada após

exped ição  dacer t idão  de  hab i l i tação  de  c réd i to  nas

falências/recuperações judiciais, observando-se o dispostona

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, ondearquivamento definitivo somente é cabível quando se

declara por sentença, a extinção daexecução, por se encontrar

exaurida a prestação jurisdicional, devendo-se adotar a

mesmasolução para todas as situações em que há a expedição de

certidão de crédito e sua posterior.habilitação em processos

pilotosConsiderando, ainda,a certidão de Id.da9fb01, bem como o

ofício de Id. d399ad0, que informa ahabilitação do crédito

exequendo da presente demanda ao processo piloto n.º 158400-

02.1996.5.21.0001,onde figura no polo passivo a empresa AUTO

VIAÇÃO JARDINENSE LTDA, DETERMINO a remessa do feito ao

.arquivo provisórioHavendo notícia da quitação do processo piloto,

retorne os autos conclusos para extinção dapresente Reclamação
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Trabalhista de forma definitiva.Cumpra-se.Assinado eletronicamente

por: CARLITO ANTONIO DA CRUZ - Juntado em: 27/07/2020

17:52:31 - fd6de1d. Carlito Antônio da Cruz. Juiz do Trabalho.

A petição inicial e documentos anexados encontram-se disponíveis

para consulta a partir do endereço:

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/list

View.seam

Podendo ser visualizados com a utilizao dos

correspondentes cdigos de acesso a seguir, que devero ser

digitados no campo "nmero do documento".

 Caso V. S. não consiga consultá-los via internet, dever

comparecer  Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter

acesso e/ou receber orientações ou, ainda, ligar para a Central de

Atendimento e Suporte ao PJE, nos nmeros 0800-6002529 ou

(61) 3043-7784.

O advogado dever possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como dever estar cadastrado no sistema PJe-J.

E para que chegue ao conhecimento das partes interessadas, foi

lavrado o presente EDITAL, considerando-se vencido no prazo de

48(quarenta e oitenta)horas, a contar do vigésimo dia da sua efetiva

publicação no DEJT.

CURRAIS NOVOS/RN, 09 de setembro de 2020.

IONE DO NASCIMENTO SILVA SANTOS

Servidor

Notificação

Processo Nº ATSum-0000163-15.2020.5.21.0019
AUTOR JOSE MATHEUS MEDEIROS ALVES

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

RÉU INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

ADVOGADO ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE
DA LUZ(OAB: 23705-B/MT)

RÉU INPASA BIOENERGIA S/A

ADVOGADO ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE
DA LUZ(OAB: 23705-B/MT)

RÉU JOSE FERREIRA FILHO - ME

ADVOGADO ANDRE LUIZ MONSEF
BORGES(OAB: 284074/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE MATHEUS MEDEIROS ALVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: JOSE MATHEUS MEDEIROS ALVES

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sª. INTIMADO(a) para se manifestar a respeito da

contestação de ID. a8daa9c, no prazo de 15 (quinze) dias,

oportunidade em que deverá indicar as provas que ainda pretende

produzir, apontando a finalidade e pertinência jurídica de cada uma

delas.

CURRAIS NOVOS/RN, 09 de setembro de 2020.

EMERSON LEONIDAS FERNANDES BRAGA

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000166-67.2020.5.21.0019
AUTOR JOSE WILLY DA SILVA FELIPE

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

RÉU M F A MANUTENCAO INDUSTRIAL
EIRELI

ADVOGADO ANDRE LUIZ MONSEF
BORGES(OAB: 284074/SP)

RÉU INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

ADVOGADO ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE
DA LUZ(OAB: 23705-B/MT)

RÉU INPASA BIOENERGIA S/A

ADVOGADO ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE
DA LUZ(OAB: 23705-B/MT)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE WILLY DA SILVA FELIPE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: JOSE WILLY DA SILVA FELIPE

INTIMAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sª.INTIMADO(a) para se manifestar a respeito das

contestações ID. d848dfa e ID. 15b2515, no prazo de 15 (quinze)

dias, oportunidade em que deverá indicar as provas que ainda

pretende produzir, apontando a finalidade e pertinência jurídica de

cada uma delas.

CURRAIS NOVOS/RN, 09 de setembro de 2020.
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EMERSON LEONIDAS FERNANDES BRAGA

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0168200-25.2008.5.21.0019
AUTOR DAMIANA MOREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR DANIELA AMANCIO CARNEIRO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR CLAUDIO ROBERTO SILVA SOUZA

AUTOR ARIANI ALVES CESARIO DOS
SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR CARLOS MAGNO DA SILVA
FAUSTINO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR ANA MARTA SALUSTIANO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ANTONITO LAURINDO DA SILVA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ANA CELIA LOPES AQUINO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ANA MARIA RODRIGUES GALVAO

AUTOR ALVANIR CARDOSO MIGUEL

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALZENI SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALEXANDRE MORAIS DE
MEDEIROS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALEX SANDRO JOSE XAVIER DOS
SANTOS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR JOAO BATISTA DE ARAUJO DANTAS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR ISAC FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ISAMARA LIMA FERREIRA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR HERALDO LISBOA DOS SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR IRIS DIANA DE MEDEIROS
FERNANDES ARAUJO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCISCO AMARO DE SOUZA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR FRANCISCA DO SOCORRO
MEDEIROS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCISCA VENIS DA PAZ

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCINEIDE FERNANDES
CORIOLANO MENDES

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCISCA ADRIANA DA SILVA

AUTOR FABIA PEREIRA DE MEDEIROS LIRA

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR FATIMA BADIA DA SILVA ARAUJO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR EDIVANIA MARIA SABINO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR EDNA REGINA DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NEREIDE OLIVEIRA ALVES

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NERIVANICE MARIA DINIZ
ANDRADE DO NASCIMENTO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR MARIA LUCIA DE FREITAS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA VANUZA RIBEIRO
FERNANDES SALUSTIANO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA ERILEIDE DOS SANTOS
ALMEIDA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA JULIA DE ARAUJO BEZERRA
GUIMARAES

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR MARIA DE FATIMA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)
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AUTOR MARIA DO SOCORRO ALVES DE
MORAIS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA
MEDEIROS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DE FATIMA DA SILVA
MEDEIROS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DA GUIA BATISTA

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR LUIS MEDEIROS DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR LUZINETE MARIA DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR JOSE VITORINO DOS SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR KADIGYA DE BRITO GOMES

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR WILTON NARCISIO COSTA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR WILTON DE LIMA FRANCA

ADVOGADO LEONARDO SALES XAVIER(OAB:
5577/RN)

ADVOGADO SESIOM FIGUEIREDO DA
SILVEIRA(OAB: 3331/RN)

AUTOR VERONICA DE ANDRADE COSTA
CABRAL

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR VAGNER ALEXANDRE DE SOUSA
CORTEZ

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR ROSEMEIRE MATIAS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR SEBASTIANA ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR PAULA FRANCINETE BRANDAO
PEREIRA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR REGINALDO SOARES DOS SANTOS
WANDERLEY

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NILMA GOMES XAVIER

ADVOGADO CARLOS HEITOR DE MACEDO
CAVALCANTI(OAB: 3745/RN)

AUTOR NILO DOMINGOS DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

RÉU MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - REGINALDO SOARES DOS SANTOS WANDERLEY

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: REGINALDO SOARES DOS SANTOS

WANDERLEY

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sa. intimada para indicar contas bancárias de suas

titularidades, autor e advogado, com vistas à transferência de

créditos junto ao sistema de alvará eletrônico, Siscon-DJ-JT,

juntando aos autos o contrato de honorários.

CURRAIS NOVOS/RN, 09 de setembro de 2020.

JOELMA GALVAO DE MEDEIROS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0168200-25.2008.5.21.0019
AUTOR DAMIANA MOREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR DANIELA AMANCIO CARNEIRO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR CLAUDIO ROBERTO SILVA SOUZA

AUTOR ARIANI ALVES CESARIO DOS
SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR CARLOS MAGNO DA SILVA
FAUSTINO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR ANA MARTA SALUSTIANO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ANTONITO LAURINDO DA SILVA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ANA CELIA LOPES AQUINO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)
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AUTOR ANA MARIA RODRIGUES GALVAO

AUTOR ALVANIR CARDOSO MIGUEL

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALZENI SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALEXANDRE MORAIS DE
MEDEIROS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALEX SANDRO JOSE XAVIER DOS
SANTOS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR JOAO BATISTA DE ARAUJO DANTAS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR ISAC FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ISAMARA LIMA FERREIRA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR HERALDO LISBOA DOS SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR IRIS DIANA DE MEDEIROS
FERNANDES ARAUJO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCISCO AMARO DE SOUZA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR FRANCISCA DO SOCORRO
MEDEIROS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCISCA VENIS DA PAZ

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCINEIDE FERNANDES
CORIOLANO MENDES

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCISCA ADRIANA DA SILVA

AUTOR FABIA PEREIRA DE MEDEIROS LIRA

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR FATIMA BADIA DA SILVA ARAUJO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR EDIVANIA MARIA SABINO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR EDNA REGINA DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NEREIDE OLIVEIRA ALVES

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NERIVANICE MARIA DINIZ
ANDRADE DO NASCIMENTO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR MARIA LUCIA DE FREITAS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA VANUZA RIBEIRO
FERNANDES SALUSTIANO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA ERILEIDE DOS SANTOS
ALMEIDA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA JULIA DE ARAUJO BEZERRA
GUIMARAES

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR MARIA DE FATIMA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DO SOCORRO ALVES DE
MORAIS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA
MEDEIROS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DE FATIMA DA SILVA
MEDEIROS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DA GUIA BATISTA

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR LUIS MEDEIROS DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR LUZINETE MARIA DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR JOSE VITORINO DOS SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR KADIGYA DE BRITO GOMES

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR WILTON NARCISIO COSTA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR WILTON DE LIMA FRANCA
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ADVOGADO LEONARDO SALES XAVIER(OAB:
5577/RN)

ADVOGADO SESIOM FIGUEIREDO DA
SILVEIRA(OAB: 3331/RN)

AUTOR VERONICA DE ANDRADE COSTA
CABRAL

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR VAGNER ALEXANDRE DE SOUSA
CORTEZ

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR ROSEMEIRE MATIAS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR SEBASTIANA ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR PAULA FRANCINETE BRANDAO
PEREIRA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR REGINALDO SOARES DOS SANTOS
WANDERLEY

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NILMA GOMES XAVIER

ADVOGADO CARLOS HEITOR DE MACEDO
CAVALCANTI(OAB: 3745/RN)

AUTOR NILO DOMINGOS DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

RÉU MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUZINETE MARIA DE ARAUJO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: LUZINETE MARIA DE ARAUJO SILVA

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sa. intimada para indicar contas bancárias de suas

titularidades, autor e advogado, com vistas à transferência de

créditos junto ao sistema de alvará eletrônico, Siscon-DJ-JT,

juntando aos autos o contrato de honorários.

CURRAIS NOVOS/RN, 09 de setembro de 2020.

JOELMA GALVAO DE MEDEIROS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0168200-25.2008.5.21.0019
AUTOR DAMIANA MOREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR DANIELA AMANCIO CARNEIRO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR CLAUDIO ROBERTO SILVA SOUZA

AUTOR ARIANI ALVES CESARIO DOS
SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR CARLOS MAGNO DA SILVA
FAUSTINO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR ANA MARTA SALUSTIANO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ANTONITO LAURINDO DA SILVA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ANA CELIA LOPES AQUINO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ANA MARIA RODRIGUES GALVAO

AUTOR ALVANIR CARDOSO MIGUEL

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALZENI SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALEXANDRE MORAIS DE
MEDEIROS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ALEX SANDRO JOSE XAVIER DOS
SANTOS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR JOAO BATISTA DE ARAUJO DANTAS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR ISAC FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR ISAMARA LIMA FERREIRA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR HERALDO LISBOA DOS SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR IRIS DIANA DE MEDEIROS
FERNANDES ARAUJO

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)
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AUTOR FRANCISCO AMARO DE SOUZA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR FRANCISCA DO SOCORRO
MEDEIROS

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCISCA VENIS DA PAZ

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCINEIDE FERNANDES
CORIOLANO MENDES

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR FRANCISCA ADRIANA DA SILVA

AUTOR FABIA PEREIRA DE MEDEIROS LIRA

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR FATIMA BADIA DA SILVA ARAUJO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR EDIVANIA MARIA SABINO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR EDNA REGINA DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NEREIDE OLIVEIRA ALVES

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NERIVANICE MARIA DINIZ
ANDRADE DO NASCIMENTO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR MARIA LUCIA DE FREITAS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA VANUZA RIBEIRO
FERNANDES SALUSTIANO

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA ERILEIDE DOS SANTOS
ALMEIDA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA JULIA DE ARAUJO BEZERRA
GUIMARAES

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR MARIA DE FATIMA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DO SOCORRO ALVES DE
MORAIS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA
MEDEIROS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DE FATIMA DA SILVA
MEDEIROS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR MARIA DA GUIA BATISTA

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR LUIS MEDEIROS DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR LUZINETE MARIA DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR JOSE VITORINO DOS SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR KADIGYA DE BRITO GOMES

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR WILTON NARCISIO COSTA

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

AUTOR WILTON DE LIMA FRANCA

ADVOGADO LEONARDO SALES XAVIER(OAB:
5577/RN)

ADVOGADO SESIOM FIGUEIREDO DA
SILVEIRA(OAB: 3331/RN)

AUTOR VERONICA DE ANDRADE COSTA
CABRAL

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

AUTOR VAGNER ALEXANDRE DE SOUSA
CORTEZ

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR ROSEMEIRE MATIAS

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR SEBASTIANA ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR PAULA FRANCINETE BRANDAO
PEREIRA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR REGINALDO SOARES DOS SANTOS
WANDERLEY

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

AUTOR NILMA GOMES XAVIER

ADVOGADO CARLOS HEITOR DE MACEDO
CAVALCANTI(OAB: 3745/RN)

AUTOR NILO DOMINGOS DA SILVA

ADVOGADO TAISE SAIONARA DE
MEDEIROS(OAB: 6346/RN)

ADVOGADO JOSE VARELO JALES(OAB: 947/RN)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 625
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

RÉU MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sa. intimada para indicar contas bancárias de suas

titularidades, autor e advogado, com vistas à transferência de

créditos junto ao sistema de alvará eletrônico, Siscon-DJ-JT,

juntando aos autos o contrato de honorários.

CURRAIS NOVOS/RN, 09 de setembro de 2020.

JOELMA GALVAO DE MEDEIROS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000210-23.2019.5.21.0019
AUTOR RAIMUNDA LETICIA DE LIMA

MARTINS

ADVOGADO JOSE MUCIO DOS SANTOS(OAB:
11368/RN)

RÉU GEOVANI B DANTAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAIMUNDA LETICIA DE LIMA MARTINS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: RAIMUNDA LETICIA DE LIMA MARTINS

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sª. notificado(a), por seu advogado, para, no prazo de 10

(dez) dias, indicar outros meios de prosseguimento da execução

CURRAIS NOVOS/RN, 09 de setembro de 2020.

TANIA NOGUEIRA DO REGO PINHEIRO

Servidor

Processo Nº ATSum-0000402-87.2018.5.21.0019
AUTOR RAFAEL BERNARDO TOMAS

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

RÉU CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

ADVOGADO ANDERSON RIBEIRO DE LIMA(OAB:
23110/ES)

ADVOGADO BRUNO LA GATTA MARTINS(OAB:
14289/ES)

ADVOGADO NATHALIA DUTRA DA ROCHA JUCA
E MELLO(OAB: 130379/MG)

ADVOGADO PAULO SANCHES CAMPOI(OAB:
60284/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 32cd1d3

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando as manifestações de Ids.34fc5e7 e 9ef243f,

atravessadas pela parte reclamante, mediante a qual informa os

dados bancários para transferência do valor referente ao

pagamento do crédito trabalhista, bem como requer a retenção de

30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios, conforme

contrato de ID. 0665503, ressalto que, de acordo com a Resolução

n. 01/2020 da OAB/RN, na advocacia trabalhista “o percentual

máximo de honorários de 30% (trinta por cento) será aplicado

quando ajustar-se a atuação profissional até o final do processo

(fases de conhecimento, recurso e cumprimento de sentença)”.

Considerando que os valores depositados pela empresa reclamada

se tratam de depósito recursal efetuado por ocasião de interposição

de recurso ordinário, realizado após proferimento da sentença e

interposição de vários recursos, cumprindo, portanto, com a

integralidade da Resolução n. 01/2020 da OAB/RN, DEFIRO a

retenção de 30% à título de honorários advocatícios em favor da

advogada do reclamante.

Após, DETERMINO a expedição de alvará judicial, para a

transferência do saldo disponível na conta judicial de n.º

0805.042.01505580-0, Caixa Econômica Federal,para as contas

informadas na manifestação de Id. 34fc5e7, observando-se a

proporcionalidade do crédito trabalhista e honorários advocatícios.

Ato contínuo, considerando as manifestações de Ids. 5f9009d e

75c23dd, DETERMINO a atualização dos cálculos, deduzindo-se o

valor efetivamente liberado, para apuração do saldo remanescente

devido a título de crédito do exequente.

Após,INTIME-SE a parte executada para pagamento do débito, no

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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prazo de 10 dias.

À secretaria para providências.

CURRAIS NOVOS,8 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000402-87.2018.5.21.0019
AUTOR RAFAEL BERNARDO TOMAS

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

RÉU CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

ADVOGADO ANDERSON RIBEIRO DE LIMA(OAB:
23110/ES)

ADVOGADO BRUNO LA GATTA MARTINS(OAB:
14289/ES)

ADVOGADO NATHALIA DUTRA DA ROCHA JUCA
E MELLO(OAB: 130379/MG)

ADVOGADO PAULO SANCHES CAMPOI(OAB:
60284/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAFAEL BERNARDO TOMAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 32cd1d3

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando as manifestações de Ids.34fc5e7 e 9ef243f,

atravessadas pela parte reclamante, mediante a qual informa os

dados bancários para transferência do valor referente ao

pagamento do crédito trabalhista, bem como requer a retenção de

30% (trinta por cento) dos honorários advocatícios, conforme

contrato de ID. 0665503, ressalto que, de acordo com a Resolução

n. 01/2020 da OAB/RN, na advocacia trabalhista “o percentual

máximo de honorários de 30% (trinta por cento) será aplicado

quando ajustar-se a atuação profissional até o final do processo

(fases de conhecimento, recurso e cumprimento de sentença)”.

Considerando que os valores depositados pela empresa reclamada

se tratam de depósito recursal efetuado por ocasião de interposição

de recurso ordinário, realizado após proferimento da sentença e

interposição de vários recursos, cumprindo, portanto, com a

integralidade da Resolução n. 01/2020 da OAB/RN, DEFIRO a

retenção de 30% à título de honorários advocatícios em favor da

advogada do reclamante.

Após, DETERMINO a expedição de alvará judicial, para a

transferência do saldo disponível na conta judicial de n.º

0805.042.01505580-0, Caixa Econômica Federal,para as contas

informadas na manifestação de Id. 34fc5e7, observando-se a

proporcionalidade do crédito trabalhista e honorários advocatícios.

Ato contínuo, considerando as manifestações de Ids. 5f9009d e

75c23dd, DETERMINO a atualização dos cálculos, deduzindo-se o

valor efetivamente liberado, para apuração do saldo remanescente

devido a título de crédito do exequente.

Após,INTIME-SE a parte executada para pagamento do débito, no

prazo de 10 dias.

À secretaria para providências.

CURRAIS NOVOS,8 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000130-25.2020.5.21.0019
AUTOR RODOLFO DE SOUZA ALVES

ADVOGADO RAYANE MICHELLE PAULINO DE
LIMA(OAB: 18299/RN)

RÉU EMPRESSERV EMPRESA DE
SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RODOLFO DE SOUZA ALVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d1af5df

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

NOTIFIQUE-SE a parte ré para comprovar o pagamento da parcela

não comprovado no processo e ora questionada pelo(a)

Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da

multa.

Em havendo manifestação e/ou comprovação da parcela,

NOTIFIQUE-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de

05 dias.

Silente, REGISTRE-SE a parcela comprovadamente quitada no

sistema do processo judicial eletrônico - PJE e AGUARDE-SE o fim

do acordo.

Currais Novos/RN, 09 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0011600-15.2004.5.21.0019
AUTOR ROBSON CESARIO DOS SANTOS

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

RÉU FRANCISCO PINTO DE ASSIS

RÉU WLIVAN PINTO DA SILVA

TERCEIRO
INTERESSADO

1º Ofício de Notas Extrajudicial Sant
Cruz/RN

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBSON CESARIO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 76abf3d

proferido nos autos.

DESPACHO - PJe

Vistos, etc.

Ciente da decisão de ID. 62543fc, enviada pela Corregedoria Geral

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

RETORNE o processo ao ARQUIVO definitivo.

Currais Novos/RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000130-25.2020.5.21.0019
AUTOR RODOLFO DE SOUZA ALVES

ADVOGADO RAYANE MICHELLE PAULINO DE
LIMA(OAB: 18299/RN)

RÉU EMPRESSERV EMPRESA DE
SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

ADVOGADO PAULO ROBERTO COSTA
AMARAL(OAB: 11914/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESSERV EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d1af5df

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

NOTIFIQUE-SE a parte ré para comprovar o pagamento da parcela

não comprovado no processo e ora questionada pelo(a)

Reclamante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da

multa.

Em havendo manifestação e/ou comprovação da parcela,

NOTIFIQUE-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de

05 dias.

Silente, REGISTRE-SE a parcela comprovadamente quitada no

sistema do processo judicial eletrônico - PJE e AGUARDE-SE o fim

do acordo.

Currais Novos/RN, 09 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000375-41.2017.5.21.0019
AUTOR ADRIANO DOUGLAS CORDEIRO

PEREIRA

ADVOGADO ANNE HELOISE BEZERRA DA
SILVA(OAB: 11296/RN)

RÉU DAB DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

ADVOGADO SHIRLEY MEDEIROS DE SOUZA
BULHOES(OAB: 4103/RN)

ADVOGADO GLAUSIIEV DIAS MONTE(OAB:
6862/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DAB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fe42b35

proferido nos autos.

DESPACHO

Visto etc.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de ID. 186c852, que

manteve a sentença de Id. 21b3fa3, REMETAM-SEos autos à

contadoria para liquidação do julgado,adequando os cálculos da

condenação aos termos da referida sentença

Em continuidade, INTIMEM-SEas partes para, querendo, se

manifestarem a respeito, no prazo de 08 (oito) dias.

Currais Novos/RN,9 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Processo Nº ATOrd-0000116-12.2018.5.21.0019
AUTOR JACKSON DE SOUZA MACEDO

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

RÉU TSK ENERGIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA.

ADVOGADO FERNANDO ANTONIO ALBINO DE
OLIVEIRA(OAB: 22998/SP)

RÉU IBERKON EOLICO
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JACKSON DE SOUZA MACEDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cc6a978

proferido nos autos.

D E S P A C H O

 

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de Id. 93ac6e7, bem como a

manifestação Id. 23dd6b8, acompanhada de autorização (Id.

93ac6e7), EXPEÇA-SE alvará judicial para transferir todo saldo

existente na conta judicial de n.º 5000126865701, Banco do Brasil,

para a conta corrente nº 0530852-6, Agência: 2131-8, Banco

Bradesco, de titularidade da Sra. JUCENILDE MARIA DE ARAÚJO

MACÊDO, CPF: 937.264.224-04 (Esposa do autor).

Ato continuo, CANCELE-SE o alvará de Id. dea6f20d da

movimentação processual no sistema PJe.

Cumprida as diligências acima, CUMPRA-SE integralmente o

despacho de Id. 9c265d5.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

     JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000287-32.2019.5.21.0019
AUTOR JARLENE MARIA DOS SANTOS

ADVOGADO ALISSON FELIPE BERNARDINO DA
SILVA(OAB: 17807/RN)

RÉU ARILANE VARELA BEZERRA

RÉU ARILANE VARELA BEZERRA
04826636423

ADVOGADO YANKEL RODRIGO VICENTE DA
SILVA(OAB: 15167/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JARLENE MARIA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cc01c57

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a manifestação de Id. 0e5f60f, EXPEÇA-SE

mandado de penhora e avaliação para cumprimento no endereço

atualizado da empresa executada e de sua sócia, de tantos bens

quantos bastem para quitação da presente execução.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de Id. 4883262, mormente no

tocante à realização das pesquisas patrimoniais em face da sócia

ARILANE VARELA BEZERRA (CPF: 048.266.364-23).

Considerando, ainda, a certidão de Id. 8543d4b, RENOVE-SE a

intimação da parte executada para informar os dados bancários de

sua titularidade, a fim de viabilizar a transferência do saldo que lhe é

devido.

À secretaria para providências.

Currais Novos/RN,9 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000015-72.2018.5.21.0019
AUTOR CARLOS ALEXANDRE ANDRE DA

SILVA

ADVOGADO PEDRO PAULO DE ARAUJO
PONTES(OAB: 13358/RN)

RÉU CAMAL CONSTRUTORA LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ALEXANDRE ANDRE DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e77fe0d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a certidão de Id.900a0f8, CANCELE-SE o alvará de

Id. edfa133 e, ato contínuo, EXPEÇA-SE novo alvará judicial,

observando-se os dados corretos de Maria Simone da Silva (CPF

n.º: 009.051.794-63), conforme informado na manifestação de Id.

cf7894b e documentos anexos.

INTIME-SEa parte autora.

Após,CUMPRA-SE integralmente a decisão de Id.51b0925.

À secretaria para providências.

CURRAIS NOVOS,9 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0035500-51.2009.5.21.0019
AUTOR ROBERTO BORGES DE GOUVEIA

ADVOGADO MANOEL BATISTA DANTAS
NETO(OAB: 1996/RN)

ADVOGADO JOÃO HÉLDER DANTAS
CAVALCANTI(OAB: 1361/RN)

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

RÉU COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
GRANDE DO NORTE COSERN

RÉU ESEL - EXECUCAO DE SERVICOS
ELETRICOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBERTO BORGES DE GOUVEIA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a94f540

proferido nos autos.

DESPACHO - PJE

Vistos, etc.

Realize a Secretaria consulta ao PJE 2ª Grau para informação

acerca da tramitação do Recurso de Revista interposto pelo

Reclamante.

Após, diante do silêncio das partes apesar de notificadas para

manifestarem-se sobre a certidão de id 62b759f,  RENOVE-SE a

intimação da parte Reclamante para, no prazo de 10 dias, requerer

o que entender de direito.

Após, retorne o processo concluso.

Currais Novos-RN, 09 de setembro de 2020.

Processo Nº ATSum-0000332-36.2019.5.21.0019
AUTOR JAIR SOARES BATISTA DA SILVA

ADVOGADO OTACILIO CASSIANO DO
NASCIMENTO NETO(OAB: 8003/RN)

RÉU ELIAS MANDU DA SILVA - ME

ADVOGADO CAIO CESAR GUEDES DOS
SANTOS(OAB: 13405/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELIAS MANDU DA SILVA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5e6f24f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que foi efetuado o pagamento integral do valor devido

a título de crédito trabalhista e honorários advocatícios, conforme

comprovantes de Ids. 0d7172f e e373861, DOU por quitado o

montante devido sob esse título.

Considerando, ainda, que resta pendente de pagamento custas e

contribuição previdenciária, por ora, INDEFIRO o requerido na

manifestação de Id. f663029.

AGUARDE-SE o pagamento dos valores referentes às custas e

contribuição previdenciária, após, RETIRE-SE todas e quaisquer

restrições impostas em desfavor da reclamada na presente

demanda, através das ferramentas eletrônicas disponíveis ao juízo.

À secretaria para providências.

CURRAIS NOVOS,8 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000296-91.2019.5.21.0019
AUTOR MARIA LUCIA ROSENO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

RÉU JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d0a5e82

proferido nos autos.

D E S P A C H O

 

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de Id. 3f3c391, bem como a

manifestação de Id. bda7511, acompanhada de autorização (Id.

2d22d14), EXPEÇA-SE alvará judicial para transferir o crédito

devido a reclamante da conta judicial de n.º 800114874630 , Banco

do Brasil, para conta corrente nº 5647-2, Agência: 0361-1, Banco

do Brasil, de titularidade de seu patrono Dr. THIAGO ARAÚJO

SOARES, CPF: 878.340.144-04.

Ato continuo, CANCELE-SE o alvará de Id. e5ad020 da

movimentação processual no sistema PJe.

Cumprida as diligências acima, RETORNE os autos conclusos para

verificar a existência saldo remanescente.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

     JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000332-36.2019.5.21.0019
AUTOR JAIR SOARES BATISTA DA SILVA

ADVOGADO OTACILIO CASSIANO DO
NASCIMENTO NETO(OAB: 8003/RN)

RÉU ELIAS MANDU DA SILVA - ME

ADVOGADO CAIO CESAR GUEDES DOS
SANTOS(OAB: 13405/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAIR SOARES BATISTA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5e6f24f

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que foi efetuado o pagamento integral do valor devido

a título de crédito trabalhista e honorários advocatícios, conforme

comprovantes de Ids. 0d7172f e e373861, DOU por quitado o

montante devido sob esse título.

Considerando, ainda, que resta pendente de pagamento custas e

contribuição previdenciária, por ora, INDEFIRO o requerido na

manifestação de Id. f663029.

AGUARDE-SE o pagamento dos valores referentes às custas e

contribuição previdenciária, após, RETIRE-SE todas e quaisquer

restrições impostas em desfavor da reclamada na presente

demanda, através das ferramentas eletrônicas disponíveis ao juízo.

À secretaria para providências.

CURRAIS NOVOS,8 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000116-12.2018.5.21.0019
AUTOR JACKSON DE SOUZA MACEDO

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

RÉU TSK ENERGIA E
DESENVOLVIMENTO LTDA.

ADVOGADO FERNANDO ANTONIO ALBINO DE
OLIVEIRA(OAB: 22998/SP)

RÉU IBERKON EOLICO
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - TSK ENERGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cc6a978

proferido nos autos.

D E S P A C H O

 

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de Id. 93ac6e7, bem como a

manifestação Id. 23dd6b8, acompanhada de autorização (Id.

93ac6e7), EXPEÇA-SE alvará judicial para transferir todo saldo

existente na conta judicial de n.º 5000126865701, Banco do Brasil,

para a conta corrente nº 0530852-6, Agência: 2131-8, Banco

Bradesco, de titularidade da Sra. JUCENILDE MARIA DE ARAÚJO

MACÊDO, CPF: 937.264.224-04 (Esposa do autor).

Ato continuo, CANCELE-SE o alvará de Id. dea6f20d da

movimentação processual no sistema PJe.
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Cumprida as diligências acima, CUMPRA-SE integralmente o

despacho de Id. 9c265d5.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

     JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000271-15.2018.5.21.0019
AUTOR DIEGO ARTUR DA SILVA

ADVOGADO LUIS GUSTAVO PEREIRA DE
MEDEIROS DELGADO(OAB:
9012/RN)

RÉU CONSTRUTORA GALVAO MARINHO
LTDA

ADVOGADO VIVIANNE DA SILVA ARRUDA(OAB:
14398/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DIEGO ARTUR DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5ee9382

proferido nos autos.

D E S P A C H O

             Vistos, etc.

Considerando os termos da petição de ID. dfb892f, e dos

expedientes de ID. bc6bf5a e ID. d3fe014, dou por quitada as

custas judiciais.

OFICIE-SE a Receita Federal acerca do parcelamento noticiado,

bem como para que informe a regularidade dos pagamentos,

enviado cópia dos expedientes de Id dfb892f e Id bc6bf5a.

Após, retornem os autos conclusos.

Currais Novos/RN, 09 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000296-91.2019.5.21.0019
AUTOR MARIA LUCIA ROSENO

ADVOGADO THIAGO ARAUJO SOARES(OAB:
3830-B/RN)

RÉU JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA LUCIA ROSENO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d0a5e82

proferido nos autos.

D E S P A C H O

 

Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de Id. 3f3c391, bem como a

manifestação de Id. bda7511, acompanhada de autorização (Id.

2d22d14), EXPEÇA-SE alvará judicial para transferir o crédito

devido a reclamante da conta judicial de n.º 800114874630 , Banco

do Brasil, para conta corrente nº 5647-2, Agência: 0361-1, Banco

do Brasil, de titularidade de seu patrono Dr. THIAGO ARAÚJO

SOARES, CPF: 878.340.144-04.

Ato continuo, CANCELE-SE o alvará de Id. e5ad020 da

movimentação processual no sistema PJe.

Cumprida as diligências acima, RETORNE os autos conclusos para

verificar a existência saldo remanescente.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

     JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000271-15.2018.5.21.0019
AUTOR DIEGO ARTUR DA SILVA

ADVOGADO LUIS GUSTAVO PEREIRA DE
MEDEIROS DELGADO(OAB:
9012/RN)

RÉU CONSTRUTORA GALVAO MARINHO
LTDA

ADVOGADO VIVIANNE DA SILVA ARRUDA(OAB:
14398/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSTRUTORA GALVAO MARINHO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5ee9382
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proferido nos autos.

D E S P A C H O

             Vistos, etc.

Considerando os termos da petição de ID. dfb892f, e dos

expedientes de ID. bc6bf5a e ID. d3fe014, dou por quitada as

custas judiciais.

OFICIE-SE a Receita Federal acerca do parcelamento noticiado,

bem como para que informe a regularidade dos pagamentos,

enviado cópia dos expedientes de Id dfb892f e Id bc6bf5a.

Após, retornem os autos conclusos.

Currais Novos/RN, 09 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000287-32.2019.5.21.0019
AUTOR JARLENE MARIA DOS SANTOS

ADVOGADO ALISSON FELIPE BERNARDINO DA
SILVA(OAB: 17807/RN)

RÉU ARILANE VARELA BEZERRA

RÉU ARILANE VARELA BEZERRA
04826636423

ADVOGADO YANKEL RODRIGO VICENTE DA
SILVA(OAB: 15167/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ARILANE VARELA BEZERRA 04826636423

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cc01c57

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a manifestação de Id. 0e5f60f, EXPEÇA-SE

mandado de penhora e avaliação para cumprimento no endereço

atualizado da empresa executada e de sua sócia, de tantos bens

quantos bastem para quitação da presente execução.

CUMPRA-SE integralmente a decisão de Id. 4883262, mormente no

tocante à realização das pesquisas patrimoniais em face da sócia

ARILANE VARELA BEZERRA (CPF: 048.266.364-23).

Considerando, ainda, a certidão de Id. 8543d4b, RENOVE-SE a

intimação da parte executada para informar os dados bancários de

sua titularidade, a fim de viabilizar a transferência do saldo que lhe é

devido.

À secretaria para providências.

Currais Novos/RN,9 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000055-83.2020.5.21.0019
AUTOR ADERBAL SOARES FILHO

ADVOGADO ALEIKA DA SILVA NOBREGA(OAB:
8170/RN)

RÉU MARCIO ANTONIO RODRIGUES
BEZERRA 04438993474

ADVOGADO ERICA LOPES ARARIPE DO
NASCIMENTO(OAB: 10575/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADERBAL SOARES FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e02b59e

proferido nos autos.

D E S P A C H O

             Vistos, etc.

Diante do silêncio das partes acerca da decisão de id -c9a72a0,

ATUALIZEM-SE os cálculos e em ato contínuo, CITE-SE a parte

Reclamada para pagar ou garantir a execução, no prazo de 48

horas, sob pena de penhora, nos termos do art. 880 da CLT.

Currais Novos-RN, 09 de setembro de 2020. 

Processo Nº ATSum-0000375-41.2017.5.21.0019
AUTOR ADRIANO DOUGLAS CORDEIRO

PEREIRA

ADVOGADO ANNE HELOISE BEZERRA DA
SILVA(OAB: 11296/RN)

RÉU DAB DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

ADVOGADO SHIRLEY MEDEIROS DE SOUZA
BULHOES(OAB: 4103/RN)

ADVOGADO GLAUSIIEV DIAS MONTE(OAB:
6862/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADRIANO DOUGLAS CORDEIRO PEREIRA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fe42b35

proferido nos autos.

DESPACHO

Visto etc.

Diante do trânsito em julgado do acórdão de ID. 186c852, que

manteve a sentença de Id. 21b3fa3, REMETAM-SEos autos à

contadoria para liquidação do julgado,adequando os cálculos da

condenação aos termos da referida sentença

Em continuidade, INTIMEM-SEas partes para, querendo, se

manifestarem a respeito, no prazo de 08 (oito) dias.

Currais Novos/RN,9 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000055-83.2020.5.21.0019
AUTOR ADERBAL SOARES FILHO

ADVOGADO ALEIKA DA SILVA NOBREGA(OAB:
8170/RN)

RÉU MARCIO ANTONIO RODRIGUES
BEZERRA 04438993474

ADVOGADO ERICA LOPES ARARIPE DO
NASCIMENTO(OAB: 10575/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCIO ANTONIO RODRIGUES BEZERRA 04438993474

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e02b59e

proferido nos autos.

D E S P A C H O

             Vistos, etc.

Diante do silêncio das partes acerca da decisão de id -c9a72a0,

ATUALIZEM-SE os cálculos e em ato contínuo, CITE-SE a parte

Reclamada para pagar ou garantir a execução, no prazo de 48

horas, sob pena de penhora, nos termos do art. 880 da CLT.

Currais Novos-RN, 09 de setembro de 2020. 

Processo Nº ATSum-0000669-64.2015.5.21.0019
AUTOR GRIMALDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO MIGUEL ALEXANDRE DE ALMEIDA
BORGES(OAB: 9617/RN)

AUTOR ELSON PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

AUTOR FAGNER CARLOS DE ARAUJO
RAFAEL

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR SANTIAGO VITORINO DE SOUZA

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR JOSE WLISSES PONTES DE SOUZA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR FRANCISCO DE ASSIS CONFESSOR
DA SILVA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR DORGIVAN LEITE

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR RIVALDO MATIAS DE MEDEIROS

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR JOSE MATA DE OLIVEIRA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR WALKERCIO CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR JOSE LEONOR PONTES DE SOUZA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR RAFAEL FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR JOSE RONALDO DOS SANTOS

ADVOGADO LOURIVAL RANGEL FILHO(OAB:
5402/RN)

AUTOR ROMARIO BORGES DA SILVA

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR GESIEL FERNANDES MUNIZ

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR FLAVIO ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR EDILBERTO ALVES DA SILVA
SANTOS

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR FRANCISCO LEONARDO DE
MEDEIROS

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR CARLOS ANDRE DE MEDEIROS

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR ANGELO JOSE SILVA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR JOSE ALCION PACHECO DE
ARAUJO

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)
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AUTOR WINGLES CARLOS DE MELO

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR DANIEL FERREIRA DE SOUSA SILVA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR ERINALDO CRUZ TAVARES

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

RÉU SANTA ROSA GLOBAL -
AGRONEGOCIOS E AQUACULTURA
LTDA

RÉU NUNO MIGUEL GASPAR MARQUES
GONCALVES

RÉU QUADROMOR BRASIL
ELETRICIDADE E
INSTRUMENTACAO LTDA

ADVOGADO SUZANA VASCONCELOS BARROS
MARUSSI(OAB: 11028/CE)

ADVOGADO BRUNO HENRIQUE BARROS(OAB:
26107/CE)

ADVOGADO MARCUS DANNY PAZ BRAZ(OAB:
10918/CE)

RÉU ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA
SILVA

ADVOGADO MARCUS DANNY PAZ BRAZ(OAB:
10918/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA

  - QUADROMOR BRASIL ELETRICIDADE E INSTRUMENTACAO
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID afcee9b

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de ID. 88ac5c7, INTIMEM-SE os

exequentes WALKÉRCIO CARLOS DE OLIVEIRA e RIVALDO

MATIAS DE MEDEIROS, através do seu advogado, para, em 05

(cinco) dias, informar expressamente os seus dados bancários

completos a fim de viabilizar as expedições dos alvarás judiciais.

Currais Novos-RN, 09 de setembro de 2020. 

VLADIMIRPAESDE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO 

Processo Nº ATSum-0000669-64.2015.5.21.0019
AUTOR GRIMALDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO MIGUEL ALEXANDRE DE ALMEIDA
BORGES(OAB: 9617/RN)

AUTOR ELSON PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

AUTOR FAGNER CARLOS DE ARAUJO
RAFAEL

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR SANTIAGO VITORINO DE SOUZA

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR JOSE WLISSES PONTES DE SOUZA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR FRANCISCO DE ASSIS CONFESSOR
DA SILVA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR DORGIVAN LEITE

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR RIVALDO MATIAS DE MEDEIROS

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR JOSE MATA DE OLIVEIRA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR WALKERCIO CARLOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR JOSE LEONOR PONTES DE SOUZA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR RAFAEL FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR JOSE RONALDO DOS SANTOS

ADVOGADO LOURIVAL RANGEL FILHO(OAB:
5402/RN)

AUTOR ROMARIO BORGES DA SILVA

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR GESIEL FERNANDES MUNIZ

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR FLAVIO ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR EDILBERTO ALVES DA SILVA
SANTOS

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR FRANCISCO LEONARDO DE
MEDEIROS

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR CARLOS ANDRE DE MEDEIROS

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

AUTOR ANGELO JOSE SILVA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR JOSE ALCION PACHECO DE
ARAUJO

ADVOGADO FRANCISCO JOSE DA SILVA
FILHO(OAB: 7194/RN)

AUTOR WINGLES CARLOS DE MELO

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR DANIEL FERREIRA DE SOUSA SILVA

ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

AUTOR ERINALDO CRUZ TAVARES
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ADVOGADO JOSE PAJEU DE OLIVEIRA
JUNIOR(OAB: 6427/RN)

RÉU SANTA ROSA GLOBAL -
AGRONEGOCIOS E AQUACULTURA
LTDA

RÉU NUNO MIGUEL GASPAR MARQUES
GONCALVES

RÉU QUADROMOR BRASIL
ELETRICIDADE E
INSTRUMENTACAO LTDA

ADVOGADO SUZANA VASCONCELOS BARROS
MARUSSI(OAB: 11028/CE)

ADVOGADO BRUNO HENRIQUE BARROS(OAB:
26107/CE)

ADVOGADO MARCUS DANNY PAZ BRAZ(OAB:
10918/CE)

RÉU ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA
SILVA

ADVOGADO MARCUS DANNY PAZ BRAZ(OAB:
10918/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANGELO JOSE SILVA

  - CARLOS ANDRE DE MEDEIROS

  - DANIEL FERREIRA DE SOUSA SILVA

  - DORGIVAN LEITE

  - EDILBERTO ALVES DA SILVA SANTOS

  - ELSON PEREIRA DOS SANTOS

  - ERINALDO CRUZ TAVARES

  - FAGNER CARLOS DE ARAUJO RAFAEL

  - FLAVIO ROBERTO DA SILVA

  - FRANCISCO DE ASSIS CONFESSOR DA SILVA

  - FRANCISCO LEONARDO DE MEDEIROS

  - GESIEL FERNANDES MUNIZ

  - GRIMALDO DE OLIVEIRA

  - JOSE ALCION PACHECO DE ARAUJO

  - JOSE LEONOR PONTES DE SOUZA

  - JOSE MATA DE OLIVEIRA

  - JOSE RONALDO DOS SANTOS

  - JOSE WLISSES PONTES DE SOUZA

  - RAFAEL FERREIRA DA SILVA

  - RIVALDO MATIAS DE MEDEIROS

  - ROMARIO BORGES DA SILVA

  - SANTIAGO VITORINO DE SOUZA

  - WALKERCIO CARLOS DE OLIVEIRA

  - WINGLES CARLOS DE MELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID afcee9b

proferido nos autos.

D E S P A C H O

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão de ID. 88ac5c7, INTIMEM-SE os

exequentes WALKÉRCIO CARLOS DE OLIVEIRA e RIVALDO

MATIAS DE MEDEIROS, através do seu advogado, para, em 05

(cinco) dias, informar expressamente os seus dados bancários

completos a fim de viabilizar as expedições dos alvarás judiciais.

Currais Novos-RN, 09 de setembro de 2020. 

VLADIMIRPAESDE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO 

Processo Nº ATSum-0000034-44.2019.5.21.0019
AUTOR FABIA JORDANA SOUZA DE

OLIVEIRA

ADVOGADO FLAVIA MAIA FERNANDES(OAB:
8403/RN)

RÉU AGUINALDO MARTINS - AGM
MODAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - FABIA JORDANA SOUZA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 20acd96

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos etc.

Considerando que decorreu o prazo para pagamento das parcelas

fixadas na Ata de Audiência que homologou o acordo entre as

partes litigantes, sem qualquer manifestação da parte reclamante a

respeito de eventual descumprimento, DOU por quitado o crédito

trabalhista.

Considerando, ainda, que apesar de devidamente intimada, a

executada permaneceu inerte acerca do bloqueio efetuado via

bacenjud, EXPEÇA-SE alvará judicial para recolhimento do valor

devido a título de custas, utilizando-se o saldo existente na conta

judicial n.º 900125193138, Banco do Brasil.

Após, INTIME-SE a parte executada para informar os dados

bancários de sua titularidade, a fim de viabilizar a transferência do

valor remanescente devido.

Informados os dados bancários, EXPEÇA-SE alvará judicial para a

transferência do saldo existente na conta judicial acima

referidapara a conta informada.

Comprovadas as transações bancárias, REGISTREM-SEtodos os

pagamentos efetivados no sistema do processo judicial eletrônico -

PJE.

Verificado o pagamento do crédito do exequente e das custas

judiciais e não havendo saldo em conta judicial pendente de
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liberação ou outra pendência processual, extingo a presente

execução, nos termos do art. 924, II e 925, do NCPC, de aplicação

supletiva ao Processo do Trabalho e DETERMINO o arquivamento

da presente Reclamação Trabalhista de forma definit iva,

observando-se as disposições contidas no Ato nº 311, de

16.06.2011, deste Egrégio Tribunal.

CURRAIS NOVOS,08 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000054-98.2020.5.21.0019
AUTOR BRUNO DAVID DANTAS DE

ALMEIDA

ADVOGADO ALEIKA DA SILVA NOBREGA(OAB:
8170/RN)

RÉU RAFAELA DYNARA AZEVEDO
CUNHA LIMA

ADVOGADO THIAGO JOFRE DANTAS DE
FARIA(OAB: 8345/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAFAELA DYNARA AZEVEDO CUNHA LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 94997ef

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos etc.

Considerando o pagamento integral das últimas parcelas do acordo,

conforme comprovantes de Ids. dc21110 e 07a9e8a e, ainda, o

recolhimento das custas e contribuição previdenciária aos Ids.

1ec4f1f e 8411da1, DOU por quitada a presente execução.

REGISTREM-SE todos os pagamentos efetivados no sistema do

processo judicial eletrônico -PJE.

Verificado o pagamento do crédito do exequente, da contribuição

previdenciária e das custas judiciais e não havendo saldo em conta

judicial pendente de liberação ou outra pendência processual,

extingo a presente execução, nos termos do art. 924, II e 925, do

NCPC, de aplicação supletiva ao Processo do Trabalho e

DETERMINO o arquivamento da presente Reclamação Trabalhista

de forma definitiva, observando-se as disposições contidas no Ato

nº 311, de 16.06.2011, deste Egrégio Tribunal.

CURRAIS NOVOS,08 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000054-98.2020.5.21.0019
AUTOR BRUNO DAVID DANTAS DE

ALMEIDA

ADVOGADO ALEIKA DA SILVA NOBREGA(OAB:
8170/RN)

RÉU RAFAELA DYNARA AZEVEDO
CUNHA LIMA

ADVOGADO THIAGO JOFRE DANTAS DE
FARIA(OAB: 8345/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRUNO DAVID DANTAS DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 94997ef

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos etc.

Considerando o pagamento integral das últimas parcelas do acordo,

conforme comprovantes de Ids. dc21110 e 07a9e8a e, ainda, o

recolhimento das custas e contribuição previdenciária aos Ids.

1ec4f1f e 8411da1, DOU por quitada a presente execução.

REGISTREM-SE todos os pagamentos efetivados no sistema do

processo judicial eletrônico -PJE.

Verificado o pagamento do crédito do exequente, da contribuição

previdenciária e das custas judiciais e não havendo saldo em conta

judicial pendente de liberação ou outra pendência processual,

extingo a presente execução, nos termos do art. 924, II e 925, do

NCPC, de aplicação supletiva ao Processo do Trabalho e

DETERMINO o arquivamento da presente Reclamação Trabalhista

de forma definitiva, observando-se as disposições contidas no Ato

nº 311, de 16.06.2011, deste Egrégio Tribunal.

CURRAIS NOVOS,08 de setembro de 2020.

VLADIMIR PAES DE CASTRO

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ACPCiv-0000350-96.2015.5.21.0019
AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO

TRABALHO

RÉU CAMALEON INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI
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ADVOGADO EDIVALDO ENGRACIO DA
SILVA(OAB: 6445-B/RN)

ADVOGADO ADIB ABDOUNI(OAB: 262082/SP)

ADVOGADO MAXWELL RAPHAEL DA CAMARA
SENA(OAB: 11738/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

MUNICIPIO DE TANGARA

ADVOGADO ALESSANDRO BENIGNO DE
MEDEIROS(OAB: 12282/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE TANGARA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE TANGARA

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica o MUNICÍPIO DE TANGARÁ notificado, por seu advogado,

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar, os expedientes abaixo,

conforme requerido pelo Ministério Publico do Trabalho:

a) o laudo do profissional que instalou a lavanderia, com todas as

descrições técnicas e termos de licenciamentos;

b) e/ou a documentação relativa à responsabilidade técnica

correspondente, se for o caso (Anotação de Responsabilidade

Técnica, mais conhecida pelo seu acrônimo ART).

CURRAIS NOVOS/RN, 09 de setembro de 2020.

TANIA NOGUEIRA DO REGO PINHEIRO

Servidor

Vara do Trabalho de Goianinha/RN

Notificação

Processo Nº ATSum-0000638-12.2013.5.21.0020
AUTOR LENICE LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO SORAIA LUCAS SALDANHA(OAB:
2183/RN)

RÉU VENDIGEST - BRASIL LTDA - EPP

ADVOGADO VENCESLAU FONSECA DE
CARVALHO JÚNIOR(OAB: 6646/RN)

ADVOGADO MONALISSA DANTAS ALVES DA
SILVA(OAB: 9257/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VENDIGEST - BRASIL LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Pela presente fica a reclamada, na pessoa de seu patrono, para, no

prazo de 5 (cinco) dias, comprovar

nos autos o pagamento dos valores devidos.

GOIANINHA/RN, 08 de setembro de 2020.

DISLEY LAURINDO DE LIMA

Assessor

Processo Nº ATSum-0000324-61.2016.5.21.0020
AUTOR ANTONIO FRANCISCO DOS

SANTOS

ADVOGADO ARLINDO ROSA DE OLIVEIRA(OAB:
887/RN)

ADVOGADO FRANCISCO MAX DO
NASCIMENTO(OAB: 17590/RN)

RÉU CORRETA CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 7a6ec25

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

J1

Vistos etc.

Trata-se de execução de acordo não cumprido, em que o

reclamante, apesar de intimado, não requereu o início da execução.

Não há comprovação do recolhimento das custas processuais e das

contribuições previdenciárias.

A conta previdenciária e a atualização das custas foram produzidas

pela Secretaria.

Pois bem.

Tendo em vista a inércia do reclamante, sobresto a cobrança das

verbas trabalhistas, até ulterior manifestação, ou incidência do

instituto da prescrição intercorrente.

HOMOLOGO, por sentença, os cálculos das contribuições

previdenciárias e a atualização elaborados pela Secretaria.

Em seguida, faz-se oportuno iniciar a fase executória, que deve

seguir o procedimento determinado na Lei 6.830/80 arts. 8º e

seguintes, por se tratar de dívida de natureza tributária.

Expeça-se Citação Postal, com Aviso de Recebimento (AR), em

desfavor da parte executada, determinando-lhe que, no prazo de 5

(cinco) dias, pague a dívida ou garanta a execução.

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal,
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expeça-se Mandado de Penhora determinando que o(a) Sr(a).

Oficial(a) de Justiça realize tentativa de bloqueio de numerários nas

contas da executada, por meio da utilização do convênio

BACENJUD.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio, tragam-me os autos

conclusos para análise.

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATSum-0000640-40.2017.5.21.0020
AUTOR RONALDO SIMAO

ADVOGADO José Luciano Pinto da Silva(OAB:
5028/RN)

RÉU ESTREITO AGROPECUARIA LTDA

ADVOGADO JESSICA RYANNE DE MELO
DANTAS(OAB: 13796/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RONALDO SIMAO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID dfc1c2b

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

J1

Vistos etc.

Trata-se de execução satisfeita no tocante ao(s) crédito(s) do(s)

exequente(s), quitado(s) e comprovado(s) nos autos virtuais.

Contudo, não há comprovação do recolhimento das contribuições

previdenciárias.

A conta previdenciária foi produzida pela secretaria.

Reclamada apresentou impugnação de ID. 342d249.

A contadoria juntou atualização de cálculos.

Pois bem.

INDEFIRO o petitório de ID. 342d249. Conciliação de ID. 4b74d82

não fez ressalvas quanto ao recolhimento previdenciário.

Inicialmente, HOMOLOGO, por sentença, os cálculos das

contribuições previdenciárias e a atualização elaborados pela

Secretaria.

Em seguida, faz-se oportuno iniciar a fase executória, que deve

seguir o procedimento determinado na Lei 6.830/80 arts. 8º e

seguintes, por se tratar de dívida de natureza tributária.

Expeça-se Citação Postal, com Aviso de Recebimento (AR), em

desfavor da parte executada, determinando-lhe que, no prazo de 5

(cinco) dias, pague a dívida ou garanta a execução.

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal,

expeça-se Mandado de Penhora determinando que o(a) Sr(a).

Oficial(a) de Justiça realize tentativa de bloqueio de numerários nas

contas da executada, por meio da utilização do convênio

BACENJUD.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio, tragam-me os autos

conclusos para análise.

ANTONIO SOARES CARNEIRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho

op:DLL

Processo Nº ATSum-0242400-63.2009.5.21.0020
AUTOR MARCIA GABRIELA DA SILVA

ADVOGADO Tammy Torquato Fontes(OAB: 8340-
A/RN)

RÉU ALINE MARIA DA COSTA MEDEIROS

ADVOGADO KEYLLA PATRICIA MELO(OAB:
4590/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

ELISAMAR CABRAL FIGUEIREDO

TERCEIRO
INTERESSADO

FLAVIO FIGUEIREDO

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCIA GABRIELA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 594eb92

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

Vistos etc.

O(s) crédito(s) do(s) reclamante(s) foram quitado(s) e

comprovado(s) nos autos virtuais.

A conta previdenciária e a atualização de cálculos foram realizadas

pela Secretaria.

Pois bem.

O artigo 879 da CLT estabelece o procedimento necessário para a

liquidação de Sentença ou acordo:

 Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á,

previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por
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arbitramento ou por artigos. (Redação dada pela Lei nº 2.244,

de 23.6.1954)

 § 2oElaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir

às partes prazo comum de oito dias para impugnação

fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da

discordância, sob pena de preclusão.(Redação dada pela Lei nº

13.467, de 2017)

 §3o

ElaboradaacontapelaparteoupelosórgãosauxiliaresdaJustiçad

oTrabalho,ojuizprocederáàintimaçãodaUniãoparamanifestação

,noprazode10(dez)dias,sobpenadepreclusão. (Redação

dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

 § 4oA atualização do crédito devido à Previdência Social

observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.

(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

 §5o

OMinistrodeEstadodaFazendapoderá,medianteatofundamenta

do,dispensaramanifestaçãodaUniãoquandoovalortotaldasverb

asqueintegramosalário-de-

contribuição,naformadoart.28daLeino8.212,de24dejulhode

1991,ocasionarperdadeescaladecorrentedaatuaçãodoórgãojurí

dico. (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

 § 6o Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz

poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da

conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com

observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e

proporcionalidade. (Incluído pela Lei nº 12.405, de 2011)

 § 7oA atualização dos créditos decorrentes de condenação

judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco

Central do Brasil, conforme aLei no8.177, de 1ode março de

1991. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Tendo em vista que foi apurada pela secretaria apenas a pendência

de contribuição previdenciária e custas processuais, as partes

devem ser intimadas para manifestação.

Face ao exposto, elaborada a conta e tornada líquida, as partes

devem, no prazo comum de oito dias, apresentarem impugnação

fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da

discordância, sob pena de preclusão.

Decorridos os prazos concedidos, os autos serão conclusos para

análise.

Intimem-se as partes para cumprimento.

Goianinha/RN, 08 de setembro de 2020.

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATSum-0242400-63.2009.5.21.0020
AUTOR MARCIA GABRIELA DA SILVA

ADVOGADO Tammy Torquato Fontes(OAB: 8340-
A/RN)

RÉU ALINE MARIA DA COSTA MEDEIROS

ADVOGADO KEYLLA PATRICIA MELO(OAB:
4590/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

ELISAMAR CABRAL FIGUEIREDO

TERCEIRO
INTERESSADO

FLAVIO FIGUEIREDO

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALINE MARIA DA COSTA MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 594eb92

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

Vistos etc.

O(s) crédito(s) do(s) reclamante(s) foram quitado(s) e

comprovado(s) nos autos virtuais.

A conta previdenciária e a atualização de cálculos foram realizadas

pela Secretaria.

Pois bem.

O artigo 879 da CLT estabelece o procedimento necessário para a

liquidação de Sentença ou acordo:

 Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á,

previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por

arbitramento ou por artigos. (Redação dada pela Lei nº 2.244,

de 23.6.1954)

 § 2oElaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir

às partes prazo comum de oito dias para impugnação

fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da

discordância, sob pena de preclusão.(Redação dada pela Lei nº

13.467, de 2017)

 §3o

ElaboradaacontapelaparteoupelosórgãosauxiliaresdaJustiçad

oTrabalho,ojuizprocederáàintimaçãodaUniãoparamanifestação

,noprazode10(dez)dias,sobpenadepreclusão. (Redação

dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

 § 4oA atualização do crédito devido à Previdência Social

observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.

(Parágrafo incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)
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 §5o

OMinistrodeEstadodaFazendapoderá,medianteatofundamenta

do,dispensaramanifestaçãodaUniãoquandoovalortotaldasverb

asqueintegramosalário-de-

contribuição,naformadoart.28daLeino8.212,de24dejulhode

1991,ocasionarperdadeescaladecorrentedaatuaçãodoórgãojurí

dico. (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

 § 6o Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz

poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da

conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com

observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e

proporcionalidade. (Incluído pela Lei nº 12.405, de 2011)

 § 7oA atualização dos créditos decorrentes de condenação

judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco

Central do Brasil, conforme aLei no8.177, de 1ode março de

1991. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Tendo em vista que foi apurada pela secretaria apenas a pendência

de contribuição previdenciária e custas processuais, as partes

devem ser intimadas para manifestação.

Face ao exposto, elaborada a conta e tornada líquida, as partes

devem, no prazo comum de oito dias, apresentarem impugnação

fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da

discordância, sob pena de preclusão.

Decorridos os prazos concedidos, os autos serão conclusos para

análise.

Intimem-se as partes para cumprimento.

Goianinha/RN, 08 de setembro de 2020.

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATSum-0000640-40.2017.5.21.0020
AUTOR RONALDO SIMAO

ADVOGADO José Luciano Pinto da Silva(OAB:
5028/RN)

RÉU ESTREITO AGROPECUARIA LTDA

ADVOGADO JESSICA RYANNE DE MELO
DANTAS(OAB: 13796/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ESTREITO AGROPECUARIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID dfc1c2b

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

J1

Vistos etc.

Trata-se de execução satisfeita no tocante ao(s) crédito(s) do(s)

exequente(s), quitado(s) e comprovado(s) nos autos virtuais.

Contudo, não há comprovação do recolhimento das contribuições

previdenciárias.

A conta previdenciária foi produzida pela secretaria.

Reclamada apresentou impugnação de ID. 342d249.

A contadoria juntou atualização de cálculos.

Pois bem.

INDEFIRO o petitório de ID. 342d249. Conciliação de ID. 4b74d82

não fez ressalvas quanto ao recolhimento previdenciário.

Inicialmente, HOMOLOGO, por sentença, os cálculos das

contribuições previdenciárias e a atualização elaborados pela

Secretaria.

Em seguida, faz-se oportuno iniciar a fase executória, que deve

seguir o procedimento determinado na Lei 6.830/80 arts. 8º e

seguintes, por se tratar de dívida de natureza tributária.

Expeça-se Citação Postal, com Aviso de Recebimento (AR), em

desfavor da parte executada, determinando-lhe que, no prazo de 5

(cinco) dias, pague a dívida ou garanta a execução.

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal,

expeça-se Mandado de Penhora determinando que o(a) Sr(a).

Oficial(a) de Justiça realize tentativa de bloqueio de numerários nas

contas da executada, por meio da utilização do convênio

BACENJUD.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio, tragam-me os autos

conclusos para análise.

ANTONIO SOARES CARNEIRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho

op:DLL

Processo Nº ATSum-0000662-98.2017.5.21.0020
AUTOR LENILDO FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO RAFAEL SOUSA MELO(OAB:
15615/RN)

RÉU FELIPE DE OLIVEIRA SALES

ADVOGADO BONIFACIO FRANCISCO PINHEIRO
DA CAMARA NETO(OAB: 7404/RN)

RÉU Paulo, Felipe e Lindolfo

ADVOGADO BONIFACIO FRANCISCO PINHEIRO
DA CAMARA NETO(OAB: 7404/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 641
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

  - FELIPE DE OLIVEIRA SALES

  - Paulo, Felipe e Lindolfo

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a71e3b3

proferida nos autos.

DESPACHO - PJe

Vistos etc.

Tendo em vista a retomada gradual das atividades econômicas ,

torno sem efeito a decisão de ID. 5b73095 - Pág. 1.

Tendo em vista tratar-se unicamente de débitos de natureza

tributária (custas processuais e previdência), proceda-se

unicamente com a pesquisa patrimonial junto ao BACENJUD.

Cumpra-se.

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATSum-0000263-35.2018.5.21.0020
AUTOR FRANCISCO FELIX CARDOSO

ADVOGADO OTACILIO CASSIANO DO
NASCIMENTO NETO(OAB: 8003/RN)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO FELIX CARDOSO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID decbdd3

proferida nos autos.

DECISÃO- PJe

Vistos etc.

Trata-se de decisão judicial transitada em julgado, sem provas do

seu cumprimento espontâneo pela reclamada.

As partes tem advogados constituídos nos autos.

A parte reclamante não requereu o início da execução.

Pois bem.

O artigo 878 da CLT desautoriza que a execução de ofício quando

as partes estão representadas por advogado:

Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha

havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não

cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o

Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados

perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela

forma estabelecida neste Capítulo.

Parágrafo Único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as

contribuições sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II

do caput do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos

legais, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças

que proferir e dos acordos que homologar.

Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a

execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas

nos casos em que as partes não estiverem representadas por

advogado. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte

que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da

cobrança de eventuais diferenças encontradas na execuçãoex

officio.

No presente feito, a execução dos créditos trabalhistas deverá ser

promovida pelas partes.

Face ao exposto, DETERMINO a intimação da reclamante para,

querendo, apresentar manifestação no prazo 8 dias.

Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento.

Intime-se e Cumpra-se.

GOIANINHA/RN, 08 de setembro de 2020.

OPERADOR:ELAÍS SOARES DA COSTA

Processo Nº ATSum-0000549-13.2018.5.21.0020
AUTOR LUIZ ANTONIO BARBOSA

ADVOGADO José Luciano Pinto da Silva(OAB:
5028/RN)

RÉU CERAMICA JOAO BARBALHO LTDA -
ME

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CERAMICA JOAO BARBALHO LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 2ac9373
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proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

J1

Vistos etc.

Trata-se de execução satisfeita no tocante ao(s) crédito(s) do(s)

exequente(s), quitado(s) e comprovado(s) nos autos virtuais.

Contudo, não há comprovação do recolhimento das custas

processuais e das contribuições previdenciárias.

A conta previdenciária e a atualização das custas foram produzidas

pela Secretaria.

Pois bem.

Inicialmente, HOMOLOGO, por sentença, os cálculos das

contribuições previdenciárias e a atualização elaborados pela

Secretaria.

Em seguida, faz-se oportuno iniciar a fase executória, que deve

seguir o procedimento determinado na Lei 6.830/80 arts. 8º e

seguintes, por se tratar de dívida de natureza tributária.

Expeça-se Citação Postal, com Aviso de Recebimento (AR), em

desfavor da parte executada, determinando-lhe que, no prazo de 5

(cinco) dias, pague a dívida ou garanta a execução.

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal,

expeça-se Mandado de Penhora determinando que o(a) Sr(a).

Oficial(a) de Justiça realize tentativa de bloqueio de numerários nas

contas da executada, por meio da utilização do convênio

BACENJUD.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio, tragam-me os autos

conclusos para análise.

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATOrd-0000495-47.2018.5.21.0020
AUTOR JOSE PEDRO DA SILVA BATISTA

ADVOGADO Tammy Torquato Fontes(OAB: 8340-
A/RN)

RÉU J. D. CONSTRUCOES LTDA - EPP

ADVOGADO CARLOS TOMAS ARAUJO DA
SILVA(OAB: 8943-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE PEDRO DA SILVA BATISTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 119062b

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

Vistos etc.

Os cálculos de liquidação foram elaborados pela Secretaria do

Juízo, consoante planilha de cálculos anexada.

Pois bem.

O artigo 879 da CLT estabelece o procedimento necessário para a

liquidação de Sentença ou acordo:

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á,

previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por

arbitramento ou por artigos. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de

23.6.1954)

(...)

§ 2oElaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às

partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada

com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob

pena de preclusão.(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§  3 o

ElaboradaacontapelaparteoupelosórgãosauxiliaresdaJustiçad

oTrabalho,o ju izprocederáà in t imaçãodaUniãopara

manifestação,noprazode10(dez)dias,sobpenadepreclusão.(Re

dação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 4oA atualização do crédito devido à Previdência Social observará

os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. (Parágrafo

incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

§ 5 o

OMinistrodeEstadodaFazendapoderá,medianteatofundamenta

do,d ispensaraman i fes taçãodaUniãoquandoova lo r

t o t a l d a s v e r b a s q u e i n t e g r a m o s a l á r i o - d e -

contribuição,naformadoart.28daLeino8.212,de24dejulhode

1991,ocasionarperdadeescaladecorrentedaatuaçãodoórgãojurí

dico. (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 6o Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá

nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do

trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre

outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (Incluído

pela Lei nº 12.405, de 2011)

§ 7o A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial

será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central

do Brasil, conforme aLei no8.177, de 1ode março de 1991.

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Tendo em vista que a liquidação foi ordenada no título judicial
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previamente, esta deve ser promovida nos termos da decisão

transitada em julgado, bem como nos termos da Lei, observando-

se, também, o entendimento jurisprudencial do Excelso Supremo

Tribunal Federal.

Por sua vez, elaborada a conta e tornada líquida a dívida objeto do

título judicial, as partes deverão ser intimadas para, no prazo

comum de oito dias, apresentar, caso desejem, impugnação

fundamentada aos cálculos, com a indicação dos itens e valores

objeto da discordância, sob pena de preclusão.

Decorridos os prazos para impugnação, com ou sem manifestação

das partes, os autos deverão ser conclusos novamente para

análise.

Intimem-se.

Goianinha/RN, 04 de setembro de 2020.

ANTONIO SOARES CARNEIRO

JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO

op:DLL

Processo Nº ATOrd-0036300-08.2011.5.21.0020
AUTOR JANAINA DE LIMA

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

RÉU CAMANOR PRODUTOS MARINHOS
S.A.

ADVOGADO PRISCILA CRISTINA CUNHA DO
O(OAB: 10270/RN)

ADVOGADO ALVARO QUEIROZ BORGES(OAB:
6483/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JANAINA DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1a53ea8

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo convertido para o meio eletrônico, nos termos

do Ato nº 242, de 25 de abril de 2017, do TRT da 21ª Região.

O processo encontra-se no TST, como se observa do documento

de ID 2f16806.

Pois bem.

Aguarde-se o retorno dos autos do TST.

Goianinha/RN, 04 de setembro de 2020.

ANTONIO SOARES CARNEIRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000662-98.2017.5.21.0020
AUTOR LENILDO FERNANDES DA SILVA

ADVOGADO RAFAEL SOUSA MELO(OAB:
15615/RN)

RÉU FELIPE DE OLIVEIRA SALES

ADVOGADO BONIFACIO FRANCISCO PINHEIRO
DA CAMARA NETO(OAB: 7404/RN)

RÉU Paulo, Felipe e Lindolfo

ADVOGADO BONIFACIO FRANCISCO PINHEIRO
DA CAMARA NETO(OAB: 7404/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LENILDO FERNANDES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID a71e3b3

proferida nos autos.

DESPACHO - PJe

Vistos etc.

Tendo em vista a retomada gradual das atividades econômicas ,

torno sem efeito a decisão de ID. 5b73095 - Pág. 1.

Tendo em vista tratar-se unicamente de débitos de natureza

tributária (custas processuais e previdência), proceda-se

unicamente com a pesquisa patrimonial junto ao BACENJUD.

Cumpra-se.

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATOrd-0000495-47.2018.5.21.0020
AUTOR JOSE PEDRO DA SILVA BATISTA

ADVOGADO Tammy Torquato Fontes(OAB: 8340-
A/RN)

RÉU J. D. CONSTRUCOES LTDA - EPP

ADVOGADO CARLOS TOMAS ARAUJO DA
SILVA(OAB: 8943-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - J. D. CONSTRUCOES LTDA - EPP
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 119062b

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

Vistos etc.

Os cálculos de liquidação foram elaborados pela Secretaria do

Juízo, consoante planilha de cálculos anexada.

Pois bem.

O artigo 879 da CLT estabelece o procedimento necessário para a

liquidação de Sentença ou acordo:

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á,

previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por

arbitramento ou por artigos. (Redação dada pela Lei nº 2.244, de

23.6.1954)

(...)

§ 2oElaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às

partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada

com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob

pena de preclusão.(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

§  3 o

ElaboradaacontapelaparteoupelosórgãosauxiliaresdaJustiçad

oTrabalho,o ju izprocederáà in t imaçãodaUniãopara

manifestação,noprazode10(dez)dias,sobpenadepreclusão.(Re

dação dada pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 4oA atualização do crédito devido à Previdência Social observará

os critérios estabelecidos na legislação previdenciária. (Parágrafo

incluído pela Lei nº 10.035, de 2000)

§ 5 o

OMinistrodeEstadodaFazendapoderá,medianteatofundamenta

do,d ispensaraman i fes taçãodaUniãoquandoova lo r

t o t a l d a s v e r b a s q u e i n t e g r a m o s a l á r i o - d e -

contribuição,naformadoart.28daLeino8.212,de24dejulhode

1991,ocasionarperdadeescaladecorrentedaatuaçãodoórgãojurí

dico. (Incluído pela Lei nº 11.457, de 2007) (Vigência)

§ 6o Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá

nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do

trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre

outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. (Incluído

pela Lei nº 12.405, de 2011)

§ 7o A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial

será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central

do Brasil, conforme aLei no8.177, de 1ode março de 1991.

(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Tendo em vista que a liquidação foi ordenada no título judicial

previamente, esta deve ser promovida nos termos da decisão

transitada em julgado, bem como nos termos da Lei, observando-

se, também, o entendimento jurisprudencial do Excelso Supremo

Tribunal Federal.

Por sua vez, elaborada a conta e tornada líquida a dívida objeto do

título judicial, as partes deverão ser intimadas para, no prazo

comum de oito dias, apresentar, caso desejem, impugnação

fundamentada aos cálculos, com a indicação dos itens e valores

objeto da discordância, sob pena de preclusão.

Decorridos os prazos para impugnação, com ou sem manifestação

das partes, os autos deverão ser conclusos novamente para

análise.

Intimem-se.

Goianinha/RN, 04 de setembro de 2020.

ANTONIO SOARES CARNEIRO

JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO

op:DLL

Processo Nº ATSum-0000422-75.2018.5.21.0020
AUTOR DORGIVAL DO NASCIMENTO

PONTES

ADVOGADO José Luciano Pinto da Silva(OAB:
5028/RN)

RÉU CONSTRUMAX CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - DORGIVAL DO NASCIMENTO PONTES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 5c42381

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

J1

Vistos etc.
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Trata-se de processo com decisão de mérito transitada em julgado,

sem prova nos autos de seu cumprimento espontâneo.

Cumpram-se as determinações constantes na referida decisão, com

as expedições pertinentes.

Tendo havido a determinação de anotação de na Carteira de

Trabalho e Previdência Social do autor, a Vara do Trabalho

deverá comunicar o fato à Secretaria da Receita Federal do

Brasil, no prazo de quarenta e oito horas, após o trânsito em

julgado, mediante preenchimento do formulário constante do

Anexo III da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria

Geral da Justiça do Trabalho (art. 56 da CPCGJT).

Oficie-se ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério

Público Federal, diante da caracterização, em tese, do crime

tipificado no § 4º do art. 297 do Código Penal, remetendo-lhes

cópia integral dos autos.

Fica o reclamante intimado que, quando do retorno do atendimento

ao público, deverá depositar sua CTPS em Juízo no prazo de 10

dias.

Realizado o depósito da CTPS pelo(a) obreiro(a), intime-se a parte

ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar as anotações

determinadas em sentença/acórdão, sob pena da adoção das

medidas cabíveis.

Em caso de inércia da parte reclamada em realizar as anotações da

CTPS determinadas em sentença/acórdão, determino que estas

sejam realizadas pela Secretaria da Vara do Trabalho, observando-

se as cautelas e os procedimentos de praxe.

Em seguida, faz-se oportuno iniciar a fase executória, que deve

seguir o procedimento determinado nos arts. 876 e seguintes da

Consolidação das Leis do Trabalho.

Em seguimento, expeça-se Mandado de Citação e Penhora.

Citado o devedor e não havendo garantia da dívida ou pagamento,

devem ser realizadas, incontinenti, pelo(a) Oficial(a) de Justiça,

buscas por todos os meios disponíveis, inclusive eletrônicos, para

localização e apreensão de bens do devedor.

Inicialmente, através da utilização do convênio BACENJUD.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio de numerários, proceda

o(a) Sr(a). Meirinho(a) à consulta ao RENAJUD, SERASAJUD,

ARISP. Sem êxito nas buscas eletrônicas, deverá o(a) Sr(a).

Meirinho(a) realizar diligências para a localização e apreensão de

tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Se após tais medidas não restar garantida a execução, a Secretaria

deverá providenciar a inclusão do devedor no pré-cadastro do

BNDT, no qual a ordem judicial de inclusão ficará registrada pelo

prazo de 30 (trinta) dias, facultando-se ao executado, devidamente

intimado, a regularização da pendência neste período, após o qual o

registro será positivado para fins de emissão da Certidão Negativa

de Débitos Trabalhistas, em atenção à Resolução Administraiva nº.

1470/2011 do C. TST.

§ 1º É obrigatória a inclusão no BNDT do devedor que, devidamente

cientificado, não pagar o débito ou descumprir obrigação de fazer

ou não fazer, no prazo previsto em lei.

Ato contínuo, diligencie junto ao INFOJUD, INFOSEG, CCS,

MATILHA, bem como o SERPRO (quando necessário), ou outra

ferramenta útil contida na rede mundial de computadores, na busca

de bens que sejam livres e desembaraçados e que possam garantir

a execução.

O Oficial de Justiça tem 30 dias para concluir a pesquisa

patrimonial.

Fica dispensada a notificação da União (PROCURADORIA GERAL

FEDERAL) para manifestação acerca dos atos praticados na

presente execução caso o valor da execução seja inferior ao limite

previsto no Ato Conjunto nº 1, de 11.11.11, qual seja R$ 10.000,00

(dez mil reais).

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATSum-0000549-13.2018.5.21.0020
AUTOR LUIZ ANTONIO BARBOSA

ADVOGADO José Luciano Pinto da Silva(OAB:
5028/RN)

RÉU CERAMICA JOAO BARBALHO LTDA -
ME

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIZ ANTONIO BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 2ac9373

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

J1

Vistos etc.

Trata-se de execução satisfeita no tocante ao(s) crédito(s) do(s)

exequente(s), quitado(s) e comprovado(s) nos autos virtuais.

Contudo, não há comprovação do recolhimento das custas

processuais e das contribuições previdenciárias.

A conta previdenciária e a atualização das custas foram produzidas

pela Secretaria.

Pois bem.
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Inicialmente, HOMOLOGO, por sentença, os cálculos das

contribuições previdenciárias e a atualização elaborados pela

Secretaria.

Em seguida, faz-se oportuno iniciar a fase executória, que deve

seguir o procedimento determinado na Lei 6.830/80 arts. 8º e

seguintes, por se tratar de dívida de natureza tributária.

Expeça-se Citação Postal, com Aviso de Recebimento (AR), em

desfavor da parte executada, determinando-lhe que, no prazo de 5

(cinco) dias, pague a dívida ou garanta a execução.

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal,

expeça-se Mandado de Penhora determinando que o(a) Sr(a).

Oficial(a) de Justiça realize tentativa de bloqueio de numerários nas

contas da executada, por meio da utilização do convênio

BACENJUD.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio, tragam-me os autos

conclusos para análise.

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATSum-0000127-04.2019.5.21.0020
AUTOR JARDISON SOUZA DA SILVA

ADVOGADO CAMILA SILVA DE ALMEIDA(OAB:
11135/RN)

RÉU LATICINIOS BABI LTDA - ME

ADVOGADO DIANA MARTINS DE FRANCA(OAB:
10439/RN)

RÉU JOSE RINALDO BELARMINO

ADVOGADO Micaela Bezerra Belarmino de
Macedo(OAB: 7375/RN)

ADVOGADO DIANA MARTINS DE FRANCA(OAB:
10439/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE RINALDO BELARMINO

  - LATICINIOS BABI LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 9a5c319

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

J1

Vistos etc.

A conta previdenciária foi produzida pela Secretaria.

Reclamada apresentou impugnação de ID. 982b0bc.

Pois bem.

INDEFIRO o petitório de ID. 982b0bc. Conciliação de ID. 4adc81c

não fez ressalvas quanto ao recolhimento de contribuição

previdenciária.

HOMOLOGO, por sentença, os cálculos das contribuições

previdenciárias e a atualização elaborados pela Secretaria.

Em seguida, faz-se oportuno iniciar a fase executória, que deve

seguir o procedimento determinado na Lei 6.830/80 arts. 8º e

seguintes, por se tratar de dívida de natureza tributária.

Expeça-se Citação Postal, com Aviso de Recebimento (AR), em

desfavor da parte executada, determinando-lhe que, no prazo de 5

(cinco) dias, pague a dívida ou garanta a execução.

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal,

expeça-se Mandado de Penhora determinando que o(a) Sr(a).

Oficial(a) de Justiça realize tentativa de bloqueio de numerários nas

contas da executada, por meio da utilização do convênio

BACENJUD.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio, tragam-me os autos

conclusos para análise.

ANTÔNIO SOARES CARNEIRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Oop:DLL

Processo Nº ATOrd-0036300-08.2011.5.21.0020
AUTOR JANAINA DE LIMA

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

RÉU CAMANOR PRODUTOS MARINHOS
S.A.

ADVOGADO PRISCILA CRISTINA CUNHA DO
O(OAB: 10270/RN)

ADVOGADO ALVARO QUEIROZ BORGES(OAB:
6483/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CAMANOR PRODUTOS MARINHOS S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1a53ea8

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de processo convertido para o meio eletrônico, nos termos
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do Ato nº 242, de 25 de abril de 2017, do TRT da 21ª Região.

O processo encontra-se no TST, como se observa do documento

de ID 2f16806.

Pois bem.

Aguarde-se o retorno dos autos do TST.

Goianinha/RN, 04 de setembro de 2020.

ANTONIO SOARES CARNEIRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000127-04.2019.5.21.0020
AUTOR JARDISON SOUZA DA SILVA

ADVOGADO CAMILA SILVA DE ALMEIDA(OAB:
11135/RN)

RÉU LATICINIOS BABI LTDA - ME

ADVOGADO DIANA MARTINS DE FRANCA(OAB:
10439/RN)

RÉU JOSE RINALDO BELARMINO

ADVOGADO Micaela Bezerra Belarmino de
Macedo(OAB: 7375/RN)

ADVOGADO DIANA MARTINS DE FRANCA(OAB:
10439/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JARDISON SOUZA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 9a5c319

proferida nos autos.

DECISÃO - PJe

J1

Vistos etc.

A conta previdenciária foi produzida pela Secretaria.

Reclamada apresentou impugnação de ID. 982b0bc.

Pois bem.

INDEFIRO o petitório de ID. 982b0bc. Conciliação de ID. 4adc81c

não fez ressalvas quanto ao recolhimento de contribuição

previdenciária.

HOMOLOGO, por sentença, os cálculos das contribuições

previdenciárias e a atualização elaborados pela Secretaria.

Em seguida, faz-se oportuno iniciar a fase executória, que deve

seguir o procedimento determinado na Lei 6.830/80 arts. 8º e

seguintes, por se tratar de dívida de natureza tributária.

Expeça-se Citação Postal, com Aviso de Recebimento (AR), em

desfavor da parte executada, determinando-lhe que, no prazo de 5

(cinco) dias, pague a dívida ou garanta a execução.

Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo legal,

expeça-se Mandado de Penhora determinando que o(a) Sr(a).

Oficial(a) de Justiça realize tentativa de bloqueio de numerários nas

contas da executada, por meio da utilização do convênio

BACENJUD.

Restando infrutífera a tentativa de bloqueio, tragam-me os autos

conclusos para análise.

ANTÔNIO SOARES CARNEIRO

Juiz Titular de Vara do Trabalho

Oop:DLL

Processo Nº ATSum-0063300-61.2003.5.21.0020
AUTOR ARLINDO GOMES DE MEDEIROS

AUTOR ALMI PEREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO CLEONIDES FERNANDES DE BRITO
LIMA(OAB: 1557/RN)

RÉU MARCIA SOARES SALINAS

RÉU M S SALINAS & CIA LTDA - ME

RÉU ALINE SALINAS FLEURY ZUNIGA

ADVOGADO KEYLLA PATRICIA MELO(OAB:
4590/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALINE SALINAS FLEURY ZUNIGA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 41d0612

proferida nos autos.

SENTENÇA PJe-JT

Vistos etc.

Trata-se de execução para o pagamento de contribuições

previdenciárias, no valor de R$ 5.000,00, única(s) pendência(s)

pecuniária(s) no processo.

É preciso estabelecer precisamente até que valor é considerado de

pequeno valor na Justiça do Trabalho autorizando a extinção da

execução com baixa definitiva, depois de realizada a pesquisa

patrimonial básica com uso dos meios eletrônicos disponíveis, ante

a inexpressividade econômica do seu valor.

Entendo ser adequado o valor estabelecido na Portaria MF nº 75, de

22 de março de 2012, que autoriza o não ajuizamento de execuções
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fiscais de débitos com a Fazenda Nacional de valor consolidado

igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Razoavelmente, podem ser consideradas de pequeno valor as

custas fixadas no mínimo legal para recolhimento, atualmente em

R$ 10,64, previsto no art. 789 da CLT, até o teto de R$ 20.000,00,

referido na Portaria MFnº 75/2012.

O caso em análise caracteriza-se, desenganadamente, como

execução de pequeno valor fiscal ou de caráter tributário. Já houve

a citação do devedor e a pesquisa patrimonial através do

BACENJUD, sem nenhum resultado positivo.

Por sua vez, cabe ressaltar que, no caso dos autos, é dispensada a

manifestação da Fazenda Pública antes da pronúncia da prescrição

intecorrente, porquanto esteja dentro do limite estabelecido pelo

Ministério da Fazenda na Portaria nº 839, de 13 de Dezembro de

2013:

Art. 2º Fica dispensada a manifestação judicial da Procuradoria-

Geral Federal quando o valor das contribuições previdenciárias

devidas no processo judicial for igual ou inferior a R$ 20.000,00

(vinte mil reais).

Face ao exposto, DECLARO EXTINTA,por Sentença, a execução,

conforme §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Registrem-se os valores eventualmente adimplidos. Levantem-se,

caso existam, todos os gravames.

É dispensada a manifestação da Fazenda Pública.

Arquive-se definitivamente o processo.

Intimem-se.

OPERADOR: RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATSum-0024900-60.2012.5.21.0020
AUTOR DIANE DALVA DE ANTERO DE

ARAUJO

ADVOGADO José Luciano Pinto da Silva(OAB:
5028/RN)

RÉU CLOVIS AVELINO DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - DIANE DALVA DE ANTERO DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID e5b7f51

proferida nos autos.

SENTENÇA - PJe

Vistos etc.

Quitada a execução, e achando-se exaurida a prestação

jurisdicional pela satisfação integral da obrigação, julgo, por

sentença, extinta a presente execução, pela verificação da

hipótese contemplada no inciso II do art. 924 do CPC/2015.

Certifique a Secretaria a inexistência de pendências, conforme

exigido pelo artigo 76 da Consolidação dos provimentos da CGJT:

- a inexistência de contas judiciais com valores disponíveis

vinculados ao processo, na forma do Ato Conjunto do

CSJT/GP/CGJT nº 1.2019;

- o registro dos valores adimplidos;

- o levantamento, caso existam, de todos os gravames;

- a retirada, se anteriormente incluída, da parte executada do

Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas;

- inexistências de pendências.

Após, arquive-se definitivamente o processo (CPCGJT, art. 86),

com as cautelas próprias do Pje-JT.

Intimem-se as partes, via divulgação da presente no DEJT, para

que tomem ciência desta Sentença.

OPERADOR:RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATSum-0063300-61.2003.5.21.0020
AUTOR ARLINDO GOMES DE MEDEIROS

AUTOR ALMI PEREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO CLEONIDES FERNANDES DE BRITO
LIMA(OAB: 1557/RN)

RÉU MARCIA SOARES SALINAS

RÉU M S SALINAS & CIA LTDA - ME

RÉU ALINE SALINAS FLEURY ZUNIGA

ADVOGADO KEYLLA PATRICIA MELO(OAB:
4590/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALMI PEREIRA DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 41d0612

proferida nos autos.

SENTENÇA PJe-JT
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Vistos etc.

Trata-se de execução para o pagamento de contribuições

previdenciárias, no valor de R$ 5.000,00, única(s) pendência(s)

pecuniária(s) no processo.

É preciso estabelecer precisamente até que valor é considerado de

pequeno valor na Justiça do Trabalho autorizando a extinção da

execução com baixa definitiva, depois de realizada a pesquisa

patrimonial básica com uso dos meios eletrônicos disponíveis, ante

a inexpressividade econômica do seu valor.

Entendo ser adequado o valor estabelecido na Portaria MF nº 75, de

22 de março de 2012, que autoriza o não ajuizamento de execuções

fiscais de débitos com a Fazenda Nacional de valor consolidado

igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Razoavelmente, podem ser consideradas de pequeno valor as

custas fixadas no mínimo legal para recolhimento, atualmente em

R$ 10,64, previsto no art. 789 da CLT, até o teto de R$ 20.000,00,

referido na Portaria MFnº 75/2012.

O caso em análise caracteriza-se, desenganadamente, como

execução de pequeno valor fiscal ou de caráter tributário. Já houve

a citação do devedor e a pesquisa patrimonial através do

BACENJUD, sem nenhum resultado positivo.

Por sua vez, cabe ressaltar que, no caso dos autos, é dispensada a

manifestação da Fazenda Pública antes da pronúncia da prescrição

intecorrente, porquanto esteja dentro do limite estabelecido pelo

Ministério da Fazenda na Portaria nº 839, de 13 de Dezembro de

2013:

Art. 2º Fica dispensada a manifestação judicial da Procuradoria-

Geral Federal quando o valor das contribuições previdenciárias

devidas no processo judicial for igual ou inferior a R$ 20.000,00

(vinte mil reais).

Face ao exposto, DECLARO EXTINTA,por Sentença, a execução,

conforme §2º do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Registrem-se os valores eventualmente adimplidos. Levantem-se,

caso existam, todos os gravames.

É dispensada a manifestação da Fazenda Pública.

Arquive-se definitivamente o processo.

Intimem-se.

OPERADOR: RAFAELLA MARIANO RIBEIRO

Processo Nº ATOrd-0000861-91.2015.5.21.0020
AUTOR JOSE EDUARDO FIRMINO MENDES

ADVOGADO WATSON DE MEDEIROS
CUNHA(OAB: 13355/RN)

RÉU SOMBRA E AGUA FRESCA HOTEL
RESORT LTDA - ME

ADVOGADO wellington de macedo virginio(OAB:
2432/RN)

RÉU SAF HOSPEDAGENS EIRELI - EPP

ADVOGADO wellington de macedo virginio(OAB:
2432/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOMBRA E AGUA FRESCA HOTEL RESORT LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Pela presente, ficam as partes CITADAS, por seus advogados, na

forma do art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80, para pagar em 48 horas

ou garantir a execução dos créditos devidos no âmbito do processo

judicial em epígrafe, sob pena de penhora, cujo montante atualizado

é de R$ 7.356,94 (os valores deverão ser atualizados até a data do

efetivo pagamento), sendo:

Credito Reclamante:R$5.699,80•

Contribuições Previdenciárias: R$ 1.512,89•

Custas processuais: R$ 144,25•

Valores atualizados até 09/09/2020.

GOIANINHA/RN, 09 de setembro de 2020.

DISLEY LAURINDO DE LIMA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000861-91.2015.5.21.0020
AUTOR JOSE EDUARDO FIRMINO MENDES

ADVOGADO WATSON DE MEDEIROS
CUNHA(OAB: 13355/RN)

RÉU SOMBRA E AGUA FRESCA HOTEL
RESORT LTDA - ME

ADVOGADO wellington de macedo virginio(OAB:
2432/RN)

RÉU SAF HOSPEDAGENS EIRELI - EPP

ADVOGADO wellington de macedo virginio(OAB:
2432/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAF HOSPEDAGENS EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Pela presente, ficam as partes CITADAS, por seus advogados, na

forma do art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80, para pagar em 48 horas

ou garantir a execução dos créditos devidos no âmbito do processo

judicial em epígrafe, sob pena de penhora, cujo montante atualizado
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é de R$ 7.356,94 (os valores deverão ser atualizados até a data do

efetivo pagamento), sendo:

Credito Reclamante:R$5.699,80•

Contribuições Previdenciárias: R$ 1.512,89•

Custas processuais: R$ 144,25•

Valores atualizados até 09/09/2020.

GOIANINHA/RN, 09 de setembro de 2020.

DISLEY LAURINDO DE LIMA

Servidor

Processo Nº ATSum-0000499-60.2013.5.21.0020
AUTOR JOAO BATISTA PATRICIO

ADVOGADO RAIMUNDO CESAR MORAIS
CORDEIRO(OAB: 1676/RN)

RÉU TOTAL INCORPORACOES EIRELI

ADVOGADO MARILIA MESQUITA DE GOIS(OAB:
10827/RN)

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

RÉU TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP

ADVOGADO MARILIA MESQUITA DE GOIS(OAB:
10827/RN)

RÉU GREEM PARK ALBERTO SERQUIZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO BATISTA PATRICIO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID ddff620

proferida nos autos.

AJUSTAMENTO ESTATÍSTICO DO PJE

Processo Nº ATSum-0000499-60.2013.5.21.0020
AUTOR JOAO BATISTA PATRICIO

ADVOGADO RAIMUNDO CESAR MORAIS
CORDEIRO(OAB: 1676/RN)

RÉU TOTAL INCORPORACOES EIRELI

ADVOGADO MARILIA MESQUITA DE GOIS(OAB:
10827/RN)

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

RÉU TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP

ADVOGADO MARILIA MESQUITA DE GOIS(OAB:
10827/RN)

RÉU GREEM PARK ALBERTO SERQUIZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP

  - TOTAL INCORPORACOES EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID ddff620

proferida nos autos.

AJUSTAMENTO ESTATÍSTICO DO PJE

Processo Nº ATSum-0000499-60.2013.5.21.0020
AUTOR JOAO BATISTA PATRICIO

ADVOGADO RAIMUNDO CESAR MORAIS
CORDEIRO(OAB: 1676/RN)

RÉU TOTAL INCORPORACOES EIRELI

ADVOGADO MARILIA MESQUITA DE GOIS(OAB:
10827/RN)

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

RÉU TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP

ADVOGADO MARILIA MESQUITA DE GOIS(OAB:
10827/RN)

RÉU GREEM PARK ALBERTO SERQUIZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP

  - TOTAL INCORPORACOES EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 654130c

proferida nos autos.

AJUSTAMENTO PROCESSUAL DO PJE

Processo Nº ATSum-0000499-60.2013.5.21.0020
AUTOR JOAO BATISTA PATRICIO

ADVOGADO RAIMUNDO CESAR MORAIS
CORDEIRO(OAB: 1676/RN)

RÉU TOTAL INCORPORACOES EIRELI

ADVOGADO MARILIA MESQUITA DE GOIS(OAB:
10827/RN)

ADVOGADO RODRIGO FONSECA ALVES DE
ANDRADE(OAB: 3572/RN)

RÉU TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP

ADVOGADO MARILIA MESQUITA DE GOIS(OAB:
10827/RN)

RÉU GREEM PARK ALBERTO SERQUIZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO BATISTA PATRICIO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 654130c

proferida nos autos.

AJUSTAMENTO PROCESSUAL DO PJE

Processo Nº ATOrd-0000486-22.2017.5.21.0020
AUTOR LEANDRO DA SILVA

ADVOGADO MARIA ALINE FREIRE VIEIRA DE
FREITAS(OAB: 4886/RN)

ADVOGADO DIANA MARTINS DE FRANCA(OAB:
10439/RN)

RÉU A OTIMIZA ENGENHARIA E
SOLUÇÕES LTDA. EPP

ADVOGADO IZAC MARTINI MOURA
LINHARES(OAB: 5836/RN)

RÉU MUNICIPIO DE VILA FLOR

ADVOGADO JANAINA RANGEL MONTEIRO(OAB:
482-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA. EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CITAÇÃO

Pela presente, fica a reclamada, pessoa de seu advogado, CITADA,

na forma do art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80, para pagar em 48

horas ou garantir a execução dos créditos devidos no âmbito do

processo judicial em epígrafe, sob pena de penhora, cujo montante

atualizado é de R$ 16.008,04 (os valores deverão ser atualizados

até a data do efetivo pagamento), sendo:

Credito do reclamante: R$13.507,71

Contribuições Previdenciárias: R$ 813,20•

Custas processuais: R$313,88•

Honorarios:R$1.373,25•

Valores atualizados até 09/09/2020.

GOIANINHA/RN, 09 de setembro de 2020.

DISLEY LAURINDO DE LIMA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000484-52.2017.5.21.0020
AUTOR NATANAEL PEREIRA DE LIMA

ADVOGADO DIANA MARTINS DE FRANCA(OAB:
10439/RN)

ADVOGADO MARIA ALINE FREIRE VIEIRA DE
FREITAS(OAB: 4886/RN)

RÉU A OTIMIZA ENGENHARIA E
SOLUÇÕES LTDA. EPP

ADVOGADO IZAC MARTINI MOURA
LINHARES(OAB: 5836/RN)

RÉU MUNICIPIO DE VILA FLOR

ADVOGADO JANAINA RANGEL MONTEIRO(OAB:
482-A/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA. EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CITAÇÃO

Pela presente, fica a reclamada, pessoa de seu advogado, na forma

do art. 8º, inciso I,CITADA, da Lei nº 6.830/80, para pagar em

48 horas  ou garantir a execução dos créditos  devidos no

âmbito do processo judicial em epígrafe, sob pena de penhora, cujo

montante atualizado é de R$15.557,06(os valores deverão ser

atualizados até a data do efetivo pagamento), sendo:

Credito do reclamante: R$14.614,61

Contribuições Previdenciárias: R$ 637,41

Custas processuais: R$305,04

Valores atualizados até 09/09/2020.

GOIANINHA/RN, 09 de setembro de 2020.

DISLEY LAURINDO DE LIMA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000482-82.2017.5.21.0020
AUTOR GILBERTO FRANCO DA SILVA

ADVOGADO MARIA ALINE FREIRE VIEIRA DE
FREITAS(OAB: 4886/RN)

ADVOGADO DIANA MARTINS DE FRANCA(OAB:
10439/RN)

RÉU MUNICIPIO DE VILA FLOR

ADVOGADO JANAINA RANGEL MONTEIRO(OAB:
482-A/RN)

RÉU A OTIMIZA ENGENHARIA E
SOLUÇÕES LTDA. EPP

ADVOGADO IZAC MARTINI MOURA
LINHARES(OAB: 5836/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA. EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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CITAÇÃO

Pela presente, fica a reclamada, pessoa de seu advogado, na

forma do art. 8º, inciso I,CITADA, da Lei nº 6.830/80, para pagar

em 48 horas  ou garantir a execução dos créditos  devidos

no âmbito do processo judicial em epígrafe, sob pena de penhora,

cujo montante atualizado é de R$15.836,70(os valores deverão ser

atualizados até a data do efetivo pagamento), sendo:

Credito do reclamante: R$13.298,30

Contribuições Previdenciárias: R$ 873,89

Custas processuais: R$310,52

Honorarios:R$1.353,99

Valores atualizados até 09/09/2020.

GOIANINHA/RN, 09 de setembro de 2020.

DISLEY LAURINDO DE LIMA

Servidor

2ª Vara do Trabalho de Macau/RN

Edital

Processo Nº ATOrd-0000919-43.2019.5.21.0024
AUTOR MARIA DA CONCEICAO FELIPE DE

ARAUJO

ADVOGADO EDNEY SILVA DE LIMA(OAB:
15524/RN)

RÉU IMPACTO LOCACAO DE MAO DE
OBRA E SERVICOS LTDA - EPP

RÉU JAIR BARBOSA DE BRITO

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA -
EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

0000919-43.2019.5.21.0024

AUTOR: MARIA DA CONCEICAO FELIPE DE ARAUJO

RÉU: IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS

LTDA - EPP, JAIR BARBOSA DE BRITO, MUNICIPIO DE

GUAMARE

EDITAL DE INTIMAÇÃO PJE-JT

De ordem do Exma . Dra. MARIA RITA MANZARRA DE MOURA

GARCIA, JUIZA DO TRABALHO TITULAR da Vara do Trabalho de

Macau, localizada na cidade de Macau no uso de suas atribuições

legais, FAZ SABER a todos quantos virem ou tomarem

conhecimento do presente EDITAL, para assegurar maior

publicidade, com prazo de vinte (20) dias, a partir da publicação no

Diário Oficial do Estado do RN, extraído da reclamação trabalhista

acima mencionada, que fica INTIMADO(A) o(a) RECLAMADO

IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA -

EPP CNPJ: 07.796.635/0001-96, atualmente em local incerto e não

sabido para para ciência da Sentença proferida nos presentes autos

sob ID 01bb936 e planilha de cálculos sobIDc755d92 , bem como

para apresentar contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo

Município de Guamaré sob ID bf80f39.

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Macau/RN, 08 de setembro de 2020

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIANA CAETANO DE SOUZA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000919-43.2019.5.21.0024
AUTOR MARIA DA CONCEICAO FELIPE DE

ARAUJO

ADVOGADO EDNEY SILVA DE LIMA(OAB:
15524/RN)

RÉU IMPACTO LOCACAO DE MAO DE
OBRA E SERVICOS LTDA - EPP

RÉU JAIR BARBOSA DE BRITO

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAIR BARBOSA DE BRITO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

0000919-43.2019.5.21.0024

AUTOR: MARIA DA CONCEICAO FELIPE DE ARAUJO

RÉU: IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS

LTDA - EPP, JAIR BARBOSA DE BRITO, MUNICIPIO DE

GUAMARE
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EDITAL DE INTIMAÇÃO PJE-JT

De ordem do Exma . Dra. MARIA RITA MANZARRA DE MOURA

GARCIA, JUIZA DO TRABALHO TITULAR da Vara do Trabalho de

Macau, localizada na cidade de Macau no uso de suas atribuições

legais, FAZ SABER a todos quantos virem ou tomarem

conhecimento do presente EDITAL, para assegurar maior

publicidade, com prazo de vinte (20) dias, a partir da publicação no

Diário Oficial do Estado do RN, extraído da reclamação trabalhista

acima mencionada, que fica INTIMADO(A) o(a) RECLAMADO

JAIR BARBOSA DE BRITO CPF: 785.076.344-00, atualmente em

local incerto e não sabido para para ciência da Sentença proferida

nos presentes autos sob ID 01bb936 e planilha de cálculos

sobIDc755d92 , bem como para apresentar contrarrazões ao

recurso ordinário interposto pelo Município de Guamaré sob ID

bf80f39.

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Macau/RN, 08 de setembro de 2020

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIANA CAETANO DE SOUZA

Servidor

Notificação

Processo Nº ATSum-0000874-05.2020.5.21.0024
AUTOR SEBASTIAO RIBEIRO

ADVOGADO CARLOS MAGNO ROCHA(OAB:
7426/RN)

RÉU HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO LYDIANE MARQUES
SARMENTO(OAB: 12139/RN)

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SEBASTIAO RIBEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V.Sª intimado para, em desejando, no prazo de 5 dias,

manifestar-se acerca dos documentos acostados pela(s)

reclamada(s).

Deverá V.Sª indicar, no mesmo prazo, se tem interesse em produzir

prova oral e, caso tenha, informar se dispõe de estrutura para

realização de audiência telepresencial, por meio da plataforma

digital Google Meet, ou se deseja aguardar o retorno das audiências

presenciais, quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais, conforme determinado no despacho retro.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

YENDIS BRAGA GALVAO MACEDO DE CARVALHO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000263-57.2017.5.21.0024
AUTOR ADRIANO MACHADO BEZERRA

ADVOGADO EINSTEIN ALBERT SIQUEIRA
BARBOSA(OAB: 3408/RN)

RÉU CONSORCIO CNCC - CAMARGO
CORREA - CNEC

ADVOGADO MARIA EDUARDA SOARES MELO
DE ALBUQUERQUE(OAB: 47249/PE)

ADVOGADO WILSON DE AZEVEDO SILVA(OAB:
37401/PE)

ADVOGADO MARIA PAULA CORREIA
MAGALHAES(OAB: 26910/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSORCIO CNCC - CAMARGO CORREA - CNEC

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Diante da atual conjuntura social decorrente da pandemia

COVID19, fica V. Sa. intimada para que, no prazo de 10 dias,

informe nos autos uma conta bancária ativa e de sua titularidade

para expedição de alvará de transferência junto à Caixa Econômica

Federal.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MICHELLE XAUD MARON SANTOS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000263-57.2017.5.21.0024
AUTOR ADRIANO MACHADO BEZERRA

ADVOGADO EINSTEIN ALBERT SIQUEIRA
BARBOSA(OAB: 3408/RN)

RÉU CONSORCIO CNCC - CAMARGO
CORREA - CNEC

ADVOGADO MARIA EDUARDA SOARES MELO
DE ALBUQUERQUE(OAB: 47249/PE)

ADVOGADO WILSON DE AZEVEDO SILVA(OAB:
37401/PE)

ADVOGADO MARIA PAULA CORREIA
MAGALHAES(OAB: 26910/PE)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - ADRIANO MACHADO BEZERRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Diante da atual conjuntura social decorrente da pandemia

COVID19, fica V. Sa. intimada para que, no prazo de 10 dias,

informe nos autos uma conta bancária ativa e de sua titularidade

para expedição de alvará de transferência junto à Caixa Econômica

Federal.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MICHELLE XAUD MARON SANTOS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0104200-69.1992.5.21.0021
AUTOR FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA

LUCENA

ADVOGADO MARCOS VINICIO SANTIAGO DE
OLIVEIRA(OAB: 1420/RN)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LUCENA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V.Sª intimado para ciência de alvará expedido em favor das

reclamante em ID 416e03a.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIANA CAETANO DE SOUZA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000128-79.2016.5.21.0024
AUTOR MOISES MATEUS DANTAS IZIDORIO

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

RÉU TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

ADVOGADO MARIO NEGOCIO NETO(OAB:
5318/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

  - TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2e94a56

proferida nos autos.

Sentença de Embargos à Execução

I. Relatório

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos à execução opostos por TCL LIMPEZA

URBANA LTDA, qualificada nos autos em epígrafe, aduzindo que

há excesso na execução, consoante as razões expostas sob Id nº

5320879. Pugna pelo pronunciamento do Juízo acerca da questão.

Inexiste contraminuta pela embargada.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

É o relatório.

II. Pressupostos de Admissibilidade

Os embargos à execução foram opostos a tempo e modo pela

embargante. Conheço-os, pois.

III. Fundamentos da Decisão

A embargante sustenta que há excesso na execução, uma vez que

a contribuição previdenciária referente aos salários dos meses de

novembro/2015, dezembro/2015 e janeiro/2016 já foi devidamente

recolhida, razão pela qual postula a retificação das contas e a

devolução do valor bloqueado a maior.

Analiso.

Analisando a documentação acostada pela embargante, restou

demonstrado que, de fato, houve o recolhimento da contribuição

previdenciária acerca dos salários dos meses de novembro/2015

(R$ 76,80 – Id n. c46bf81), dezembro/2015 (R$ 76,80 – Id n.

8bec42b) e janeiro/2016 (R$ 19,93 Id n. 81ada07).

Sendo assim, deve-se proceder o abatimento do valor de R$ 173,53

da planilha de cálculos das contribuições previdenciárias.

Desta feita, são procedentes em parte, os embargos à execução

opostos pela reclamada, razão pela qual deverá a Contadoria

proceder a retificação das contas para abater a quantia de R$
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173,53 das contribuições previdenciárias.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTEo pedido deduzido nos

presentes embargos, opostos por TCL LIMPEZA URBANA LTDA

em desfavor de MOISES MATEUS DANTAS IZIDORIO.

Tudo em conformidade com a fundamentação supra, a qual

integra o presente dispositivo como se neste estivesse

transcrita.

Dê-se ciência as partes.

Após, superado o prazo recursal, não havendo manifestação das

partes, deverá a Secretaria proceder ao recolhimento da

contribuição previdenciária devida, assim como a devolução do

valor sobejante à embargante, caso não haja pendências, utilizando

a quantia bloqueada de Id n. 3775637.

Macau, 08 de setembro de 2020.

ILINA MARIA JUREMA MARACAJÁ COUTINHO DE SÁ

JUÍZA DO TRABALHO

BPM

Processo Nº ATOrd-0000128-79.2016.5.21.0024
AUTOR MOISES MATEUS DANTAS IZIDORIO

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

RÉU TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

ADVOGADO MARIO NEGOCIO NETO(OAB:
5318/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MOISES MATEUS DANTAS IZIDORIO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2e94a56

proferida nos autos.

Sentença de Embargos à Execução

I. Relatório

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos à execução opostos por TCL LIMPEZA

URBANA LTDA, qualificada nos autos em epígrafe, aduzindo que

há excesso na execução, consoante as razões expostas sob Id nº

5320879. Pugna pelo pronunciamento do Juízo acerca da questão.

Inexiste contraminuta pela embargada.

Autos conclusos para julgamento, na forma legal.

É o relatório.

II. Pressupostos de Admissibilidade

Os embargos à execução foram opostos a tempo e modo pela

embargante. Conheço-os, pois.

III. Fundamentos da Decisão

A embargante sustenta que há excesso na execução, uma vez que

a contribuição previdenciária referente aos salários dos meses de

novembro/2015, dezembro/2015 e janeiro/2016 já foi devidamente

recolhida, razão pela qual postula a retificação das contas e a

devolução do valor bloqueado a maior.

Analiso.

Analisando a documentação acostada pela embargante, restou

demonstrado que, de fato, houve o recolhimento da contribuição

previdenciária acerca dos salários dos meses de novembro/2015

(R$ 76,80 – Id n. c46bf81), dezembro/2015 (R$ 76,80 – Id n.

8bec42b) e janeiro/2016 (R$ 19,93 Id n. 81ada07).

Sendo assim, deve-se proceder o abatimento do valor de R$ 173,53

da planilha de cálculos das contribuições previdenciárias.

Desta feita, são procedentes em parte, os embargos à execução

opostos pela reclamada, razão pela qual deverá a Contadoria

proceder a retificação das contas para abater a quantia de R$

173,53 das contribuições previdenciárias.

IV. Dispositivo

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTEo pedido deduzido nos

presentes embargos, opostos por TCL LIMPEZA URBANA LTDA

em desfavor de MOISES MATEUS DANTAS IZIDORIO.

Tudo em conformidade com a fundamentação supra, a qual

integra o presente dispositivo como se neste estivesse

transcrita.

Dê-se ciência as partes.

Após, superado o prazo recursal, não havendo manifestação das

partes, deverá a Secretaria proceder ao recolhimento da

contribuição previdenciária devida, assim como a devolução do

valor sobejante à embargante, caso não haja pendências, utilizando

a quantia bloqueada de Id n. 3775637.
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Macau, 08 de setembro de 2020.

ILINA MARIA JUREMA MARACAJÁ COUTINHO DE SÁ

JUÍZA DO TRABALHO

BPM

Processo Nº ATOrd-0000672-13.2015.5.21.0021
AUTOR FRANCISCO JOSE DA SILVA

ADVOGADO DAVIDSON DE CARVALHO
GURGEL(OAB: 9976/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

RÉU TEC-SUB TECNOLOGIA
SUBAQUATICA LTDA.

ADVOGADO MONALISSA DANTAS ALVES DA
SILVA(OAB: 9257/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CITAÇÃO

Fica V. Sa. citada para que proceda ao respectivo pagamento,

conforme planilha de cálculos de Id ffa7304, no prazo de 48 horas

ou garanta a execução, sob pena de penhora, nos termos do art.

880 da CLT.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIANA CAETANO DE SOUZA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000112-57.2018.5.21.0024
AUTOR ANTONIO CANDIDO FERREIRA

ADVOGADO FRANKCILEI FELINTO ALVES DE
LIMA(OAB: 10143/RN)

ADVOGADO VALERIA CARVALHO DE
LUCENA(OAB: 3096/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

ADVOGADO LARISSA MICHELLE MIRANDA DE
HOLANDA(OAB: 9058/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d27d98f

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000112-57.2018.5.21.0024
AUTOR ANTONIO CANDIDO FERREIRA

ADVOGADO FRANKCILEI FELINTO ALVES DE
LIMA(OAB: 10143/RN)

ADVOGADO VALERIA CARVALHO DE
LUCENA(OAB: 3096/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

ADVOGADO LARISSA MICHELLE MIRANDA DE
HOLANDA(OAB: 9058/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO CANDIDO FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID d27d98f

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.
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Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000229-82.2017.5.21.0024
AUTOR DAMIAO EUDES DA SILVA BARBOZA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU W RODRIGUES DE LIMA EIRELI - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DAMIAO EUDES DA SILVA BARBOZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 07b52ef

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000229-82.2017.5.21.0024
AUTOR DAMIAO EUDES DA SILVA BARBOZA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU W RODRIGUES DE LIMA EIRELI - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 07b52ef

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000297-32.2017.5.21.0024
AUTOR ANTONIO TARGINO DE FARIAS

FILHO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU W RODRIGUES DE LIMA EIRELI - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 9b07e40

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA
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JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000342-36.2017.5.21.0024
AUTOR MARCOS ANTONIO DA SILVA

MARTINS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU W RODRIGUES DE LIMA EIRELI - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO LARISSA MICHELLE MIRANDA DE
HOLANDA(OAB: 9058/RN)

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 712251b

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0001118-36.2017.5.21.0024
AUTOR ALISSON MELO DO NASCIMENTO

ADVOGADO MARCIA MARIA DINIZ GOMES(OAB:
5401/RN)

RÉU W RODRIGUES DE LIMA EIRELI - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO LARISSA MICHELLE MIRANDA DE
HOLANDA(OAB: 9058/RN)

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 1ed2652

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000297-32.2017.5.21.0024
AUTOR ANTONIO TARGINO DE FARIAS

FILHO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU W RODRIGUES DE LIMA EIRELI - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO TARGINO DE FARIAS FILHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 9b07e40

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 659
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

cmppp

Processo Nº ATOrd-0001118-36.2017.5.21.0024
AUTOR ALISSON MELO DO NASCIMENTO

ADVOGADO MARCIA MARIA DINIZ GOMES(OAB:
5401/RN)

RÉU W RODRIGUES DE LIMA EIRELI - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO LARISSA MICHELLE MIRANDA DE
HOLANDA(OAB: 9058/RN)

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALISSON MELO DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 1ed2652

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000249-39.2018.5.21.0024
AUTOR ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU NACIONAL GAS BUTANO
DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO ADRIANO SILVA HULAND(OAB:
17038/CE)

PERITO MARC ALFONS ADELIN GHIJS

Intimado(s)/Citado(s):

  - NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 3316848

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos,etc.

Ante a comprovação de pagamento dos honorários periciais sob ID

af38508, arquivem-se definitivamente.

MACAU/RN, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000229-14.2019.5.21.0024
AUTOR EDSON ANTONIO DA ROCHA

SIQUEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU SALINOR - SALINAS DO NORDESTE
S.A.

ADVOGADO JOAO PEDRO EYLER POVOA(OAB:
88922/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SALINOR - SALINAS DO NORDESTE S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 3bc43f4

proferida nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Verifico que, em ID cead7e0, o advogado da reclamada pediu por

nova confecção de alvará eletrônico, com transferência dos valores

de honorários sucumbenciais para a conta indicada, o que fica

desde já deferido, devendo a Secretaria expedir o alvará

competente, observando os dados bancários indicados.

Ante o pagamento do saldo remanescente da execução

previdenciária pela reclamada sob ID 32d201f, determino, também,

a expedição de alvará para recolhimento previdenciário do valor

depositado em ID 5906947.
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Após comprovadas as movimentações, intimem-se as partes,

registrem-se as parcelas e arquivem-se definitivamente.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0001089-78.2020.5.21.0024
AUTOR MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU T&M BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO ADRIANO LOPES DA SILVA(OAB:
28023/GO)

Intimado(s)/Citado(s):

  - T&M BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 106e97f

proferida nos autos.

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

As partes apresentaram petição de acordo, nos termos descritos no

documento de Id 6c41419, no dia 04/09/2020.

Restou ajustado que a reclamada pagará ao reclamante a

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em parcela única, no

prazo de até 10 dias após a publicação no DEJT da intimação da

decisão de homologação deste acordo.

Ficou consignado que o pagamento do presente acordo será

efetuado mediante depósito/transferência em conta bancária de

titularidade do procurador do autor, Dr. Luiz Antônio Gregório

Barreto: BANCO DO BRASIL, Agência 477-4, Conta Corrente

32.488-0, CPF nº 586.573.554-34.

Acordado, ainda, que, caso o dia do pagamento recaia em sábado,

domingo, feriado ou dia no qual não haja expediente forense e/ou

bancário, ficará este automaticamente prorrogado, sem nenhum

ônus ou acréscimo, para o primeiro dia útil subsequente.

Caso os dados informados para o pagamento apresentem qualquer

incorreção/inconsistência ou haja alguma indisponibilidade do

s is tema de  pagamento  que  impeça a  e fe t i vação  do

depósito/transferência da quantia acima mencionada, a data para o

pagamento será prorrogada por mais 5 dias úteis e o pagamento

poderá ser realizado por meio de depósito judicial.

As partes declaram que a transação é realizada sem o

reconhecimento de vínculo empregatício e sem registro em CTPS,

bem como é composta de 100% de parcela de natureza

indenizatória, sobre a qual não há incidência de contribuição

previdenciária.

Foi fixada a aplicação de multa, no caso de descumprimento, à

razão de 50% sobre o valor líquido e remanescente do acordo.

Reclamante e reclamada declaram, ainda, que os honorários

advocatícios serão suportados por cada parte junto aos seus

respectivos advogados, inexistindo honorários de sucumbência.

Diante do exposto, homologo os termos do acordo supracitado

de Id 6c41419.

Cumpridos todos os termos do acordo, o reclamante dá plena e

geral quitação do objeto da presente Reclamação Trabalhista e da

extinta relação jurídica havida entre as partes.

Custas pela parte autora no importe de R$ 40,00 calculadas sobre

R$ 2.000,00, dispensado o recolhimento, ante a concessão dos

benefícios da justiça gratuita (Artigo 790-B, § 4º, da CLT).

Após o cumprimento integral do presente acordo, arquivem-se os

autos.

Intimem-se as partes.

Macau/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO TITULAR DA VT DE MACAU

Processo Nº ATOrd-0000342-36.2017.5.21.0024
AUTOR MARCOS ANTONIO DA SILVA

MARTINS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU W RODRIGUES DE LIMA EIRELI - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO LARISSA MICHELLE MIRANDA DE
HOLANDA(OAB: 9058/RN)

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS ANTONIO DA SILVA MARTINS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 712251b

proferida nos autos.

DECISÃO

Considerando que o presente feito foi devidamente quitado por

força do alvará eletrônico expedido no bojo do processo piloto nº

000486-73.2018.5.21.0024, DETERMINO a extinção da presente

execução, com o arquivamento definitivo dos autos.

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATSum-0000229-14.2019.5.21.0024
AUTOR EDSON ANTONIO DA ROCHA

SIQUEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU SALINOR - SALINAS DO NORDESTE
S.A.

ADVOGADO JOAO PEDRO EYLER POVOA(OAB:
88922/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDSON ANTONIO DA ROCHA SIQUEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 3bc43f4

proferida nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Verifico que, em ID cead7e0, o advogado da reclamada pediu por

nova confecção de alvará eletrônico, com transferência dos valores

de honorários sucumbenciais para a conta indicada, o que fica

desde já deferido, devendo a Secretaria expedir o alvará

competente, observando os dados bancários indicados.

Ante o pagamento do saldo remanescente da execução

previdenciária pela reclamada sob ID 32d201f, determino, também,

a expedição de alvará para recolhimento previdenciário do valor

depositado em ID 5906947.

Após comprovadas as movimentações, intimem-se as partes,

registrem-se as parcelas e arquivem-se definitivamente.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0001089-78.2020.5.21.0024
AUTOR MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU T&M BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

ADVOGADO ADRIANO LOPES DA SILVA(OAB:
28023/GO)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL ALVES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 106e97f

proferida nos autos.

S E N T E N Ç A

Vistos etc.

As partes apresentaram petição de acordo, nos termos descritos no

documento de Id 6c41419, no dia 04/09/2020.

Restou ajustado que a reclamada pagará ao reclamante a

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em parcela única, no

prazo de até 10 dias após a publicação no DEJT da intimação da

decisão de homologação deste acordo.

Ficou consignado que o pagamento do presente acordo será

efetuado mediante depósito/transferência em conta bancária de

titularidade do procurador do autor, Dr. Luiz Antônio Gregório

Barreto: BANCO DO BRASIL, Agência 477-4, Conta Corrente

32.488-0, CPF nº 586.573.554-34.

Acordado, ainda, que, caso o dia do pagamento recaia em sábado,

domingo, feriado ou dia no qual não haja expediente forense e/ou

bancário, ficará este automaticamente prorrogado, sem nenhum

ônus ou acréscimo, para o primeiro dia útil subsequente.

Caso os dados informados para o pagamento apresentem qualquer

incorreção/inconsistência ou haja alguma indisponibilidade do

s is tema de  pagamento  que  impeça a  e fe t i vação  do

depósito/transferência da quantia acima mencionada, a data para o
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pagamento será prorrogada por mais 5 dias úteis e o pagamento

poderá ser realizado por meio de depósito judicial.

As partes declaram que a transação é realizada sem o

reconhecimento de vínculo empregatício e sem registro em CTPS,

bem como é composta de 100% de parcela de natureza

indenizatória, sobre a qual não há incidência de contribuição

previdenciária.

Foi fixada a aplicação de multa, no caso de descumprimento, à

razão de 50% sobre o valor líquido e remanescente do acordo.

Reclamante e reclamada declaram, ainda, que os honorários

advocatícios serão suportados por cada parte junto aos seus

respectivos advogados, inexistindo honorários de sucumbência.

Diante do exposto, homologo os termos do acordo supracitado

de Id 6c41419.

Cumpridos todos os termos do acordo, o reclamante dá plena e

geral quitação do objeto da presente Reclamação Trabalhista e da

extinta relação jurídica havida entre as partes.

Custas pela parte autora no importe de R$ 40,00 calculadas sobre

R$ 2.000,00, dispensado o recolhimento, ante a concessão dos

benefícios da justiça gratuita (Artigo 790-B, § 4º, da CLT).

Após o cumprimento integral do presente acordo, arquivem-se os

autos.

Intimem-se as partes.

Macau/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO TITULAR DA VT DE MACAU

Processo Nº ATOrd-0000249-39.2018.5.21.0024
AUTOR ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU NACIONAL GAS BUTANO
DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO ADRIANO SILVA HULAND(OAB:
17038/CE)

PERITO MARC ALFONS ADELIN GHIJS

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 3316848

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos,etc.

Ante a comprovação de pagamento dos honorários periciais sob ID

af38508, arquivem-se definitivamente.

MACAU/RN, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000416-02.2017.5.21.0021
AUTOR FRANCISCO NILSON LINO DOS

SANTOS

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

RÉU HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO LYDIANE MARQUES
SARMENTO(OAB: 12139/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO NILSON LINO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f9c7404

proferido nos autos.

DESPACHO

Depreende-se dos autos que foi realizada audiência de conciliação

aos 08 de julho de 2020, oportunidade na qual foi expedido alvará

em favor do reclamante, tudo conforme dos dados bancários

indicados em ata.

Decorridos quase dois meses da sessão conciliatória, o Autor

informou que não recebeu o montante liberado em seu favor, razão

pela qual indicou novos dados bancários, bem como solicitou a

expedição de novo alvará.

Pois bem. Como é sabido, os valores transferidos via SisconDJ-JT,

quando devolvidos, ficam retidos em uma conta de controle interno

do Banco do Brasil e não retornam à conta judicial de origem. Desta

feita, caso tenha ocorrido algum problema na transferência de

valores para o reclamante, tal informação só é acessível a este

Juízo após noticiado pelo interessado, eis que a conta de destino,

neste caso, não pertence ao Banco do Brasil.

Diante do exposto, RESOLVO:

a) Atribuir força de alvará ao presente despacho para autorizar o

Banco do Brasil, agência Macau/RN à vista do presente, a transferir
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o valor retido do FRANCISCO NILSON LINO DOS SANTOS, CPF:

722.721.204-15, a saber: R$ R$ 16.030,48, proveniente da conta

judicial nº 0300115501417, para a seguinte conta:

TITULAR: IRANILSON TENÓRIO DOS SANTOS - CPF706.659.514

-93

BANCO: BANCO NU PAGAMENTOSS.A(260)

AGÊNCIA0001

CONTA CORRENTE1351831-3

Note-se que o presente expediente deverá ser cumprido pelo Sr.

Oficial de Justiça, a quem caberá informar nos autos acerca do

cumprimento da referida diligência.

Cumpra-se.

Macau, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000005-47.2017.5.21.0024
AUTOR THIAGO RICHARDSON DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO DANIELLE MAYANE ALVES
TAVARES DE MORAIS(OAB:
10467/RN)

ADVOGADO GABRIELA SIQUEIRA BORBA(OAB:
24265/PE)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LETICIA DE ANDRADE
ALBUQUERQUE MARQUES(OAB:
13165/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - THIAGO RICHARDSON DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1f25a2c

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Em petição de Id 7a3db4f, a primeira reclamada expõe que, em

02.03.2020, foi deferido o processamento de sua Recuperação

Judicial pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE

(Processo nº 0011213-68.2020.8.17.2001), motivo pelo qual a

competência para decidir sobre o patrimônio da empresa

emRecuperação, qualquer que seja a natureza dos créditos, seria

exclusiva do Juízo Recuperacional.

Informa que, nos presentes autos, efetuou o pagamento dos

depósitos recursais, conforme os documentos de Id 14edf31, Id

46f5d6b e Id 94be3ac, os quais deveriam ser remetidos ao Juízo da

Recuperação Judicial.

Acrescenta que o crédito proveniente dos depósitos recursais soma

o importe de R$ 36.850,79 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta

reais e setenta e nove centavos), valor este essencial à manutenção

das atividades da reclamada. Relata que a aplicação desse valor

com o concurso do Juízo Universal e a f iscalização do

Administrador Judicial e demais credores (trabalhistas, com garantia

real, quirografários etc.) certamente contribuirão para a

reestruturação do negócio, com a aplicação da regra do art. 47 da

Lei nº 11.101/2005.

Assevera que os depósitos recursais não poderão ser integralmente

utilizados no pagamento de um único credor, em detrimento de

outros que se encontram na mesma condição jurídica.

Pugna pela suspensão dos atos executórios em desfavor da

reclamada, com a consequente remessa/transferência dos valores

referentes a totalidade do crédito de depósitos recursais de

titularidade da Saraiva Transportes Técnicos Ltda. para conta

judicial vinculada ao Juízo da Recuperação Judicial (Seção “A” da

2ª Vara Cível da Comarca do Recife/PE), até ulterior deliberação

daquele juízo.

Passo a analisar.

De início cumpre destacar que a decretação de Recuperação

Judicial da executada ocasiona a suspensão da execução

processada na Justiça do Trabalho, consoante artigo 6º da Lei nº

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de modo que, ao juízo

trabalhista, fica vedada a alienação ou disponibilização de ativos da

empresa executada.

As ações de natureza trabalhista, portanto, serão julgadas na

Justiça do Trabalho até a apuração do respectivo crédito, cujo valor

será determinado em sentença e, posteriormente, inscrito no quadro

-geral de credores, a fim de que se concentrem no Juízo da

Recuperação Judicial todas as decisões que afetem o patrimônio da

recuperanda, para viabilizar a operacionalização do plano de

recuperação.

Ademais, cabe registrar a jurisprudência do STJ e do STF, no

sentido de que é do Juízo de Falências e Recuperações Judiciais a

competência para a prática de todos atos de execução referentes a

reclamações trabalhistas movidas contra a Empresa Recuperanda,
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in verbis:

RE 677921 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento:12/08/2014     Órgão Julgador: Primeira Turma

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014

Parte(s)

AGTE.(S): UNIÃO

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA

NACIONAL

AGDO.(A/S): SATA - SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE

AÉREO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADV.(A/S): LEANDRO BAPTISTA TEIXEIRA E OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S) : LUIZ OTÁVIO MACHADO DA SILVA

ADV.(A/S): ADALBERTO DE SOUZA SANTOS

INTDO.(A/S) : ROBERTO PALLU

INTDO.(A/S) : JOÃO DE CARVALHO SOBRINHO

INTDO.(A/S) : PEDRO PAULO DIAS BORDALO FILHO

Ementa

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE

COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. FUNÇÃO

SOCIAL DA EMPRESA. LEI 11.101/2005. DEBATE DE ÂMBITO

INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.

97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO.

INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM

03.10.2011. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em

contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não declarada, na

hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder

Público. Acresço que o Tribunal Pleno desta Casa no julgamento do

RE 583.955-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe

28.8.2009, negou provimento ao recurso extraordinário ao

entendimento de que compete a Justiça Estadual Comum processar

e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em

face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador

infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de

execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência

(Decreto-Lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça

Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento Agravo

regimental conhecido e não provido.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

EXECUÇÃO TRABALHISTA.

PROSSEGUIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA

DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de

falências e recuperação judicial  a competência para o

prosseguimento dos atos de execução relacionados com

reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda.

2. Competência da Justiça do Trabalho que se limita à apuração do

respectivo crédito, sendo vedada a prática de atos que

comprometam o patrimônio da empresa em recuperação.

3. A data do ajuizamento da reclamação trabalhista não é o que

define a aplicação do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, tampouco a

data do provimento jurisdicional que reconhece a existência do

crédito, mas, sim, o momento em que é prestada a atividade laboral

que dá ensejo à propositura da demanda trabalhista.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no CC 160.280/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/04/2019, DJe

06/05/2019)

De mais a mais, destaco que o Provimento nº 1/2012, incorporado à

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho de 2012, segue o entendimento jurisprudencial acima

transcrito, no sentido de que é do Juízo de Falências e

Recuperações Judiciais a competência para a prática de quaisquer

atos de execução referentes a reclamações trabalhistas movidas

contra a Empresa em Recuperação Judicial.

Outrossim, cumpre salientar que os precedentes citados, assim

como o Provimento nº 01/2012 da CGJT não fazem qualquer

distinção relacionada ao momento em que se deu a constrição ou

depósito judicial da empresa cuja recuperação judicial foi declarada.

Logo, a particularidade constatada nos presentes autos, nos quais o

depósito recursal foi realizado antes da declaração de recuperação

judicial, não constitui elemento diferenciador que possibilite adoção

de procedimento diverso.

Nesse sentido já se manifestou o C. TST, in verbis:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

DEPÓSITO RECURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECLARADA

POSTERIORMENTE. EXECUÇÃO PROCESSADA NO JUÍZO DA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO

DE VALORES DEPOSITADOS ANTERIORMENTE NO ÂMBITO DA

JUSTIÇA DO TRABALHO. Declarada a recuperação judicial da

reclamada, a competência da Justiça do Trabalho fica adstrita à

formação do título executivo até momento da liquidação. Nos

termos da jurisprudência da SBDI-2 desta Corte, à Consolidação

dos Provimentos da CGJT, e aos precedentes do STJ e STF, firmou

-se o entendimento de que todos os atos de execução referentes às

reclamações trabalhistas cuja executada tenha a recuperação
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judicial declarada somente podem ser executados perante o Juízo

Universal, ainda que o depósito/constrição tenha ocorrido em

momento anterior à mencionada declaração, sendo do Juízo

Universal a competência para a prática de quaisquer atos de

execução referentes a reclamações trabalhistas movidas contra a

Empresa Recuperanda" (RO-348-74.2016.5.13.0000, Subseção II

Especializada em Dissídios Individuais, Redator Ministro Renato de

Lacerda Paiva, DEJT 08/06/2018).

Dessa forma, todos os atos de execução em face da primeira

reclamada somente podem ser executados perante o competente

Juízo Recuperacional, ainda que o depósito recursal tenha sido

efetuado em momento anterior à declaração de Recuperação

Judicial.

Diante de todo exposto, defiro o requerimento da primeira ré e

determino a remessa dos valores referentes à totalidade do crédito

de  depós i tos  recursa is  de  t i tu la r idade  de  SARAIVA

EQUIPAMENTOS LTDA para conta judicial vinculada ao Juízo da

Recuperação Judicial (Seção “A” da 2ª Vara Cível da Comarca do

Recife/PE).

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATOrd-0000005-47.2017.5.21.0024
AUTOR THIAGO RICHARDSON DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO DANIELLE MAYANE ALVES
TAVARES DE MORAIS(OAB:
10467/RN)

ADVOGADO GABRIELA SIQUEIRA BORBA(OAB:
24265/PE)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LETICIA DE ANDRADE
ALBUQUERQUE MARQUES(OAB:
13165/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

  - SARAIVA EQUIPAMENTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 1f25a2c

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Em petição de Id 7a3db4f, a primeira reclamada expõe que, em

02.03.2020, foi deferido o processamento de sua Recuperação

Judicial pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE

(Processo nº 0011213-68.2020.8.17.2001), motivo pelo qual a

competência para decidir sobre o patrimônio da empresa

emRecuperação, qualquer que seja a natureza dos créditos, seria

exclusiva do Juízo Recuperacional.

Informa que, nos presentes autos, efetuou o pagamento dos

depósitos recursais, conforme os documentos de Id 14edf31, Id

46f5d6b e Id 94be3ac, os quais deveriam ser remetidos ao Juízo da

Recuperação Judicial.

Acrescenta que o crédito proveniente dos depósitos recursais soma

o importe de R$ 36.850,79 (trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta

reais e setenta e nove centavos), valor este essencial à manutenção

das atividades da reclamada. Relata que a aplicação desse valor

com o concurso do Juízo Universal e a f iscalização do

Administrador Judicial e demais credores (trabalhistas, com garantia

real, quirografários etc.) certamente contribuirão para a

reestruturação do negócio, com a aplicação da regra do art. 47 da

Lei nº 11.101/2005.

Assevera que os depósitos recursais não poderão ser integralmente

utilizados no pagamento de um único credor, em detrimento de

outros que se encontram na mesma condição jurídica.

Pugna pela suspensão dos atos executórios em desfavor da

reclamada, com a consequente remessa/transferência dos valores

referentes a totalidade do crédito de depósitos recursais de

titularidade da Saraiva Transportes Técnicos Ltda. para conta

judicial vinculada ao Juízo da Recuperação Judicial (Seção “A” da

2ª Vara Cível da Comarca do Recife/PE), até ulterior deliberação

daquele juízo.

Passo a analisar.

De início cumpre destacar que a decretação de Recuperação

Judicial da executada ocasiona a suspensão da execução

processada na Justiça do Trabalho, consoante artigo 6º da Lei nº

11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de modo que, ao juízo

trabalhista, fica vedada a alienação ou disponibilização de ativos da

empresa executada.

As ações de natureza trabalhista, portanto, serão julgadas na

Justiça do Trabalho até a apuração do respectivo crédito, cujo valor
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será determinado em sentença e, posteriormente, inscrito no quadro

-geral de credores, a fim de que se concentrem no Juízo da

Recuperação Judicial todas as decisões que afetem o patrimônio da

recuperanda, para viabilizar a operacionalização do plano de

recuperação.

Ademais, cabe registrar a jurisprudência do STJ e do STF, no

sentido de que é do Juízo de Falências e Recuperações Judiciais a

competência para a prática de todos atos de execução referentes a

reclamações trabalhistas movidas contra a Empresa Recuperanda,

in verbis:

RE 677921 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento:12/08/2014     Órgão Julgador: Primeira Turma

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 29-08-2014

Parte(s)

AGTE.(S): UNIÃO

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA

NACIONAL

AGDO.(A/S): SATA - SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE

AÉREO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADV.(A/S): LEANDRO BAPTISTA TEIXEIRA E OUTRO(A/S)

INTDO.(A/S) : LUIZ OTÁVIO MACHADO DA SILVA

ADV.(A/S): ADALBERTO DE SOUZA SANTOS

INTDO.(A/S) : ROBERTO PALLU

INTDO.(A/S) : JOÃO DE CARVALHO SOBRINHO

INTDO.(A/S) : PEDRO PAULO DIAS BORDALO FILHO

Ementa

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE

COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. FUNÇÃO

SOCIAL DA EMPRESA. LEI 11.101/2005. DEBATE DE ÂMBITO

INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.

97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO.

INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM

03.10.2011. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em

contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não declarada, na

hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder

Público. Acresço que o Tribunal Pleno desta Casa no julgamento do

RE 583.955-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe

28.8.2009, negou provimento ao recurso extraordinário ao

entendimento de que compete a Justiça Estadual Comum processar

e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em

face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador

infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de

execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência

(Decreto-Lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça

Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento Agravo

regimental conhecido e não provido.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

EXECUÇÃO TRABALHISTA.

PROSSEGUIMENTO. ATOS DE CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA

DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de

falências e recuperação judicial  a competência para o

prosseguimento dos atos de execução relacionados com

reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda.

2. Competência da Justiça do Trabalho que se limita à apuração do

respectivo crédito, sendo vedada a prática de atos que

comprometam o patrimônio da empresa em recuperação.

3. A data do ajuizamento da reclamação trabalhista não é o que

define a aplicação do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, tampouco a

data do provimento jurisdicional que reconhece a existência do

crédito, mas, sim, o momento em que é prestada a atividade laboral

que dá ensejo à propositura da demanda trabalhista.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no CC 160.280/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/04/2019, DJe

06/05/2019)

De mais a mais, destaco que o Provimento nº 1/2012, incorporado à

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho de 2012, segue o entendimento jurisprudencial acima

transcrito, no sentido de que é do Juízo de Falências e

Recuperações Judiciais a competência para a prática de quaisquer

atos de execução referentes a reclamações trabalhistas movidas

contra a Empresa em Recuperação Judicial.

Outrossim, cumpre salientar que os precedentes citados, assim

como o Provimento nº 01/2012 da CGJT não fazem qualquer

distinção relacionada ao momento em que se deu a constrição ou

depósito judicial da empresa cuja recuperação judicial foi declarada.

Logo, a particularidade constatada nos presentes autos, nos quais o

depósito recursal foi realizado antes da declaração de recuperação

judicial, não constitui elemento diferenciador que possibilite adoção

de procedimento diverso.

Nesse sentido já se manifestou o C. TST, in verbis:

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

DEPÓSITO RECURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECLARADA

POSTERIORMENTE. EXECUÇÃO PROCESSADA NO JUÍZO DA
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RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO

DE VALORES DEPOSITADOS ANTERIORMENTE NO ÂMBITO DA

JUSTIÇA DO TRABALHO. Declarada a recuperação judicial da

reclamada, a competência da Justiça do Trabalho fica adstrita à

formação do título executivo até momento da liquidação. Nos

termos da jurisprudência da SBDI-2 desta Corte, à Consolidação

dos Provimentos da CGJT, e aos precedentes do STJ e STF, firmou

-se o entendimento de que todos os atos de execução referentes às

reclamações trabalhistas cuja executada tenha a recuperação

judicial declarada somente podem ser executados perante o Juízo

Universal, ainda que o depósito/constrição tenha ocorrido em

momento anterior à mencionada declaração, sendo do Juízo

Universal a competência para a prática de quaisquer atos de

execução referentes a reclamações trabalhistas movidas contra a

Empresa Recuperanda" (RO-348-74.2016.5.13.0000, Subseção II

Especializada em Dissídios Individuais, Redator Ministro Renato de

Lacerda Paiva, DEJT 08/06/2018).

Dessa forma, todos os atos de execução em face da primeira

reclamada somente podem ser executados perante o competente

Juízo Recuperacional, ainda que o depósito recursal tenha sido

efetuado em momento anterior à declaração de Recuperação

Judicial.

Diante de todo exposto, defiro o requerimento da primeira ré e

determino a remessa dos valores referentes à totalidade do crédito

de  depós i tos  recursa is  de  t i tu la r idade  de  SARAIVA

EQUIPAMENTOS LTDA para conta judicial vinculada ao Juízo da

Recuperação Judicial (Seção “A” da 2ª Vara Cível da Comarca do

Recife/PE).

Cumpra-se.

Macau, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATOrd-0000389-10.2017.5.21.0024
AUTOR ADRIANO LUIS SIQUEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

ADVOGADO MARIO NEGOCIO NETO(OAB:
5318/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADRIANO LUIS SIQUEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cb28fd2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino a inclusão dos presentes autos em pauta de audiência

telepresencial de conciliação, a qual será realizada em 10/09/2020

14:00 .

As partes deverão acessar a sala virtual de audiências, no horário e

da ta  ac ima  ap razados ,  po r  me io  do  segu in te  l i n k :

h t t ps : / /mee t . goog le . com/ t i v - zz j s -ayc  .

Cumpra-se.

MACAU/RN, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000389-10.2017.5.21.0024
AUTOR ADRIANO LUIS SIQUEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

ADVOGADO MARIO NEGOCIO NETO(OAB:
5318/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cb28fd2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Determino a inclusão dos presentes autos em pauta de audiência
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telepresencial de conciliação, a qual será realizada em 10/09/2020

14:00 .

As partes deverão acessar a sala virtual de audiências, no horário e

da ta  ac ima  ap razados ,  po r  me io  do  segu in te  l i n k :

h t t ps : / /mee t . goog le . com/ t i v - zz j s -ayc  .

Cumpra-se.

MACAU/RN, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000416-02.2017.5.21.0021
AUTOR FRANCISCO NILSON LINO DOS

SANTOS

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

RÉU HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO LYDIANE MARQUES
SARMENTO(OAB: 12139/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f9c7404

proferido nos autos.

DESPACHO

Depreende-se dos autos que foi realizada audiência de conciliação

aos 08 de julho de 2020, oportunidade na qual foi expedido alvará

em favor do reclamante, tudo conforme dos dados bancários

indicados em ata.

Decorridos quase dois meses da sessão conciliatória, o Autor

informou que não recebeu o montante liberado em seu favor, razão

pela qual indicou novos dados bancários, bem como solicitou a

expedição de novo alvará.

Pois bem. Como é sabido, os valores transferidos via SisconDJ-JT,

quando devolvidos, ficam retidos em uma conta de controle interno

do Banco do Brasil e não retornam à conta judicial de origem. Desta

feita, caso tenha ocorrido algum problema na transferência de

valores para o reclamante, tal informação só é acessível a este

Juízo após noticiado pelo interessado, eis que a conta de destino,

neste caso, não pertence ao Banco do Brasil.

Diante do exposto, RESOLVO:

a) Atribuir força de alvará ao presente despacho para autorizar o

Banco do Brasil, agência Macau/RN à vista do presente, a transferir

o valor retido do FRANCISCO NILSON LINO DOS SANTOS, CPF:

722.721.204-15, a saber: R$ R$ 16.030,48, proveniente da conta

judicial nº 0300115501417, para a seguinte conta:

TITULAR: IRANILSON TENÓRIO DOS SANTOS - CPF706.659.514

-93

BANCO: BANCO NU PAGAMENTOSS.A(260)

AGÊNCIA0001

CONTA CORRENTE1351831-3

Note-se que o presente expediente deverá ser cumprido pelo Sr.

Oficial de Justiça, a quem caberá informar nos autos acerca do

cumprimento da referida diligência.

Cumpra-se.

Macau, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000463-73.2017.5.21.0021
AUTOR CARLOS ANTONIO RAMOS DE

MENEZES

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

RÉU HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO LYDIANE MARQUES
SARMENTO(OAB: 12139/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ANTONIO RAMOS DE MENEZES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d0df15e

proferido nos autos.

DESPACHO

Depreende-se dos autos que foi realizada audiência de conciliação

aos 08 de julho de 2020, oportunidade na qual foi expedido alvará

em favor do reclamante, tudo conforme dos dados bancários

indicados em ata.

Decorridos quase dois meses da sessão conciliatória, o Autor

informou que não recebeu o montante liberado em seu favor, razão

pela qual indicou novos dados bancários, bem como solicitou a

expedição de novo alvará.

Pois bem. Como é sabido, os valores transferidos via SisconDJ-JT,
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quando devolvidos, ficam retidos em uma conta de controle interno

do Banco do Brasil e não retornam à conta judicial de origem. Desta

feita, caso tenha ocorrido algum problema na transferência de

valores para o reclamante, tal informação só é acessível a este

Juízo após noticiado pelo interessado, eis que a conta de destino,

neste caso, não pertence ao Banco do Brasil.

Diante do exposto, RESOLVO:

a) Atribuir força de alvará ao presente despacho para autorizar o

Banco do Brasil, agência Macau/RN à vista do presente, a transferir

o valor retido do CARLOS ANTONIO RAMOS DE MENEZES, CPF:

458.002.004-91, a saber: R$ 19.691,50, proveniente da conta

judicial nº 0300115501417, para a seguinte conta:

NOME
CARLOS ANTONIO RAMOS DE

MENEZES

CPF 458.002.004-91

BANCO BANCO DO BRASIL (001)

AGÊNCIA 0477-4

CONTA CORRENTE 36.888-1

Note-se que o presente expediente deverá ser cumprido pelo Sr.

Oficial de Justiça, a quem caberá informar nos autos acerca do

cumprimento da referida diligência.

Cumpra-se.

Macau, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000463-73.2017.5.21.0021
AUTOR CARLOS ANTONIO RAMOS DE

MENEZES

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

RÉU HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO LYDIANE MARQUES
SARMENTO(OAB: 12139/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d0df15e

proferido nos autos.

DESPACHO

Depreende-se dos autos que foi realizada audiência de conciliação

aos 08 de julho de 2020, oportunidade na qual foi expedido alvará

em favor do reclamante, tudo conforme dos dados bancários

indicados em ata.

Decorridos quase dois meses da sessão conciliatória, o Autor

informou que não recebeu o montante liberado em seu favor, razão

pela qual indicou novos dados bancários, bem como solicitou a

expedição de novo alvará.

Pois bem. Como é sabido, os valores transferidos via SisconDJ-JT,

quando devolvidos, ficam retidos em uma conta de controle interno

do Banco do Brasil e não retornam à conta judicial de origem. Desta

feita, caso tenha ocorrido algum problema na transferência de

valores para o reclamante, tal informação só é acessível a este

Juízo após noticiado pelo interessado, eis que a conta de destino,

neste caso, não pertence ao Banco do Brasil.

Diante do exposto, RESOLVO:

a) Atribuir força de alvará ao presente despacho para autorizar o

Banco do Brasil, agência Macau/RN à vista do presente, a transferir

o valor retido do CARLOS ANTONIO RAMOS DE MENEZES, CPF:

458.002.004-91, a saber: R$ 19.691,50, proveniente da conta

judicial nº 0300115501417, para a seguinte conta:

NOME
CARLOS ANTONIO RAMOS DE

MENEZES

CPF 458.002.004-91

BANCO BANCO DO BRASIL (001)

AGÊNCIA 0477-4

CONTA CORRENTE 36.888-1
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Note-se que o presente expediente deverá ser cumprido pelo Sr.

Oficial de Justiça, a quem caberá informar nos autos acerca do

cumprimento da referida diligência.

Cumpra-se.

Macau, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

cmppp

Processo Nº ATOrd-0000659-43.2017.5.21.0021
AUTOR THIAGO AQUINO DA CUNHA

ADVOGADO MARIO LUIZ DE ALBUQUERQUE
CAVALCANTE(OAB: 8871/RN)

RÉU POSTO SALINAS II LTDA - ME

ADVOGADO VINICIUS FERNANDES COSTA
MAIA(OAB: 9800/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - THIAGO AQUINO DA CUNHA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c2b1916

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Em análise aos autos, percebo que foi bloqueado em ID

940cdca/8fd2476, valor que quita parcialmente a execução.

Devidamente intimada do bloqueio supra, a reclamada quedou-se

inerte (ID 659691d).

Desse modo, resolvo:

Intime-se o autor para indicar conta bancária.

Após, expeça-se o alvará competente.

Comprovada a movimentação, atualizem-se os cálculos, com os

devidos abatimentos, e prossiga-se com a execução.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000719-07.2017.5.21.0024
AUTOR ANTONIO SOARES DE SOUZA

ADVOGADO MANOEL MEDEIROS DA
COSTA(OAB: 13251/RN)

ADVOGADO Antonio Pedro da Costa(OAB:
1785/RN)

ADVOGADO IARA CARLOS DA COSTA(OAB:
10367/RN)

RÉU ADRISAM INDUSTRIA DE
ESTRUTURA METALICA E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO RIOLANDO ARRAIS MAIA
FILHO(OAB: 10482/CE)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADRISAM INDUSTRIA DE ESTRUTURA METALICA E
SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8f24d7b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando detidamente os autos, observo que a reclamada

principal manteve-se inerte após ser citada para pagar a dívida

exequenda ou garantir o juízo.

Verifico, mais, que inexiste depósito recursal à disposição deste

juízo e que o reclamante, diligentemente, formulou pedido de início

da execução na petição de Id. 5d0b2f1, atendendo ao disposto no

artigo 878, da CLT.

Posto isso, DETERMINO:

1. Atualizem-se os cálculos e proceda-se à realização de bloqueio

de numerários via BACENJUD, autorizando-se a sua reiteração;

2. Em seguida, caso necessário, proceda-se à consulta por meio do

RENAJUD para verificação de veículos em nome da ré passíveis de

restrição;

3. Frustradas as diligências acima e, uma vez decorrido o prazo

previsto no art. 883-A da CLT, determina-se a inclusão do nome da

executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT;

4. Garantida a execução pelos meios eletrônicos, expeça-se

mandado para ciência do bloqueio, no caso do BACENJUD, ou para

efetivação da penhora, no caso do RENAJUD;

5. Na hipótese de execução ainda frustrada, determina-se seja

realizada consulta junto ao INFOJUD para realização de pesquisa

patrimonial passível de penhora;

6. Concomitantemente ao item anterior, determina-se a expedição

de ofícios aos cartórios de imóveis da circunscrição em que
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domiciliada a empresa, além de Macau e Natal, e/ou a utilização do

convênio com a SEMUT, a fim de que seja verificada a existência

de bens imóveis em nome da executada;

7. Caso infrutíferas as diligências anteriores, venham conclusos

para análise do pedido de desconsideração da personalidade

jurídica da reclamada realizado pelo reclamante em ID 5d0b2f1.

8. Silente a parte autora, retornem os autos conclusos para

deliberações.

9. A qualquer momento, satisfeito o crédito exequendo, libere-se a

quantia ao exequente, com as cautelas de praxe. Após, registrem-

se os pagamentos efetuados no sistema e arquive-se o processo.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000719-07.2017.5.21.0024
AUTOR ANTONIO SOARES DE SOUZA

ADVOGADO MANOEL MEDEIROS DA
COSTA(OAB: 13251/RN)

ADVOGADO Antonio Pedro da Costa(OAB:
1785/RN)

ADVOGADO IARA CARLOS DA COSTA(OAB:
10367/RN)

RÉU ADRISAM INDUSTRIA DE
ESTRUTURA METALICA E
SERVICOS LTDA

ADVOGADO RIOLANDO ARRAIS MAIA
FILHO(OAB: 10482/CE)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO SOARES DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8f24d7b

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando detidamente os autos, observo que a reclamada

principal manteve-se inerte após ser citada para pagar a dívida

exequenda ou garantir o juízo.

Verifico, mais, que inexiste depósito recursal à disposição deste

juízo e que o reclamante, diligentemente, formulou pedido de início

da execução na petição de Id. 5d0b2f1, atendendo ao disposto no

artigo 878, da CLT.

Posto isso, DETERMINO:

1. Atualizem-se os cálculos e proceda-se à realização de bloqueio

de numerários via BACENJUD, autorizando-se a sua reiteração;

2. Em seguida, caso necessário, proceda-se à consulta por meio do

RENAJUD para verificação de veículos em nome da ré passíveis de

restrição;

3. Frustradas as diligências acima e, uma vez decorrido o prazo

previsto no art. 883-A da CLT, determina-se a inclusão do nome da

executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT;

4. Garantida a execução pelos meios eletrônicos, expeça-se

mandado para ciência do bloqueio, no caso do BACENJUD, ou para

efetivação da penhora, no caso do RENAJUD;

5. Na hipótese de execução ainda frustrada, determina-se seja

realizada consulta junto ao INFOJUD para realização de pesquisa

patrimonial passível de penhora;

6. Concomitantemente ao item anterior, determina-se a expedição

de ofícios aos cartórios de imóveis da circunscrição em que

domiciliada a empresa, além de Macau e Natal, e/ou a utilização do

convênio com a SEMUT, a fim de que seja verificada a existência

de bens imóveis em nome da executada;

7. Caso infrutíferas as diligências anteriores, venham conclusos

para análise do pedido de desconsideração da personalidade

jurídica da reclamada realizado pelo reclamante em ID 5d0b2f1.

8. Silente a parte autora, retornem os autos conclusos para

deliberações.

9. A qualquer momento, satisfeito o crédito exequendo, libere-se a

quantia ao exequente, com as cautelas de praxe. Após, registrem-

se os pagamentos efetuados no sistema e arquive-se o processo.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001069-92.2017.5.21.0024
AUTOR MESSIAS MIRANDA DOMINGOS

ADVOGADO MARIA MARGARIDA GUSMAO
FERRAZ DE ARAUJO(OAB:
12762/PE)

RÉU BAIXA VERDE ESCOLA DE ENSINOS
LTDA - ME

ADVOGADO AMANDA SANTANA DE
OLIVEIRA(OAB: 10142/RN)

RÉU BRUNO RAFAEL ROCHA DE
MORAIS
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RÉU BRENO RAMON DE MORAIS TIXA

Intimado(s)/Citado(s):

  - BAIXA VERDE ESCOLA DE ENSINOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b1ae013

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando detidamente os autos, observo que os sócios da

reclamada mantiveram-se inertes após serem citados para pagar a

dívida exequenda ou para garantir o juízo (ID 19a5012 e d54404e).

Posto isso, DETERMINO:

1. Atualizem-se os cálculos e proceda-se à realização de bloqueio

de numerários via BACENJUD, autorizando-se a sua reiteração;

2. Em seguida, caso necessário, proceda-se à consulta por meio do

RENAJUD para verificação de veículos em nome da ré passíveis de

restrição;

3. Frustradas as diligências acima e, uma vez decorrido o prazo

previsto no art. 883-A da CLT, determina-se a inclusão do nome da

executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT;

4. Garantida a execução pelos meios eletrônicos, expeça-se

mandado para ciência do bloqueio, no caso do BACENJUD, ou para

efetivação da penhora, no caso do RENAJUD;

5. Na hipótese de execução ainda frustrada, determina-se seja

realizada consulta junto ao INFOJUD para realização de pesquisa

patrimonial passível de penhora;

6. Concomitantemente ao item anterior, determina-se a expedição

de ofícios aos cartórios de imóveis da circunscrição em que

domiciliada a empresa, além de Macau e Natal, e/ou a utilização do

convênio com a SEMUT, a fim de que seja verificada a existência

de bens imóveis em nome da executada;

7. Caso infrutíferas as diligências anteriores, intime-se a parte

autora para requerer o que entender de direito quanto ao

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

8. Silente a parte autora, retornem os autos conclusos para

deliberações.

9. A qualquer momento, satisfeito o crédito exequendo, libere-se a

quantia ao exequente, com as cautelas de praxe. Após, registrem-

se os pagamentos efetuados no sistema e arquive-se o processo.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001069-92.2017.5.21.0024
AUTOR MESSIAS MIRANDA DOMINGOS

ADVOGADO MARIA MARGARIDA GUSMAO
FERRAZ DE ARAUJO(OAB:
12762/PE)

RÉU BAIXA VERDE ESCOLA DE ENSINOS
LTDA - ME

ADVOGADO AMANDA SANTANA DE
OLIVEIRA(OAB: 10142/RN)

RÉU BRUNO RAFAEL ROCHA DE
MORAIS

RÉU BRENO RAMON DE MORAIS TIXA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MESSIAS MIRANDA DOMINGOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b1ae013

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando detidamente os autos, observo que os sócios da

reclamada mantiveram-se inertes após serem citados para pagar a

dívida exequenda ou para garantir o juízo (ID 19a5012 e d54404e).

Posto isso, DETERMINO:

1. Atualizem-se os cálculos e proceda-se à realização de bloqueio

de numerários via BACENJUD, autorizando-se a sua reiteração;

2. Em seguida, caso necessário, proceda-se à consulta por meio do

RENAJUD para verificação de veículos em nome da ré passíveis de

restrição;

3. Frustradas as diligências acima e, uma vez decorrido o prazo

previsto no art. 883-A da CLT, determina-se a inclusão do nome da

executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT;

4. Garantida a execução pelos meios eletrônicos, expeça-se

mandado para ciência do bloqueio, no caso do BACENJUD, ou para

efetivação da penhora, no caso do RENAJUD;

5. Na hipótese de execução ainda frustrada, determina-se seja

realizada consulta junto ao INFOJUD para realização de pesquisa

patrimonial passível de penhora;

6. Concomitantemente ao item anterior, determina-se a expedição

de ofícios aos cartórios de imóveis da circunscrição em que

domiciliada a empresa, além de Macau e Natal, e/ou a utilização do
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convênio com a SEMUT, a fim de que seja verificada a existência

de bens imóveis em nome da executada;

7. Caso infrutíferas as diligências anteriores, intime-se a parte

autora para requerer o que entender de direito quanto ao

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

8. Silente a parte autora, retornem os autos conclusos para

deliberações.

9. A qualquer momento, satisfeito o crédito exequendo, libere-se a

quantia ao exequente, com as cautelas de praxe. Após, registrem-

se os pagamentos efetuados no sistema e arquive-se o processo.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000095-84.2019.5.21.0024
AUTOR MACILEA JONY CRISPIM DA SILVA

ADVOGADO MARCIA MARIA DINIZ GOMES(OAB:
5401/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 01e8cfe

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão ID 195cfb7, determino:

a) Cite-se o MUNICÍPIO DE MACAU/RN para, querendo, apresentar

impugnação, conforme preceitua o artigo 535 do CPC.

b) Inerte a reclamada e em face do disposto no artigo 878, CLT,

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15(quinze) dias,

sob pena de encaminhamento do processo ao arquivo provisório

pelo prazo de um ano, o que fica desde já determinado em caso de

inércia.

c) Saliente-se que a prescrição bienal intercorrente (art. 11-A da

CLT) passará a ser contada após o período de um ano no

arquivamento provisório, na forma do §4º do art. 921 do CPC, sem

necessidade de nova intimação. Cientes as partes a partir da

publicação do presente expediente.

d) Decorrido o período de dois anos, intimem-se as partes para

manifestação no prazo de 15 dias acerca de possíveis causas

interruptivas ou suspensivas da prescrição intercorrente. Silentes ou

não se ver i f icando nenhuma dessas causas, haverá o

reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da

execução com o consequente arquivamento definitivo do processo.

Inteligência dos arts. 921, § 5º, e 924, V, do CPC.

Cumpra-se.

Macau/RN, 03 de Setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

JUÍZA DO TRABALHO

sba

Processo Nº ATOrd-0000579-36.2018.5.21.0024
AUTOR JOSE MARIA BARBOSA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU SALINA CRISTAL S A

RÉU SALMAR INDUSTRIA E COMERCIO
DE SAL MARINHO LTDA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU LN INDUSTRIA E REFINACAO DE
SAL LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE MARIA BARBOSA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 81c7666

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Ante a transferência de valores do processo 0000403-

57.2018.5.21.0024 para os presentes, conforme certidão de ID

9004e26, determino:

Expeça-se alvará eletrônico para liberação do valor supra ao

reclamante e causídico, atentando-se aos dados bancários de ID

4348633.

Após, comprovada a movimentação supra, atualizem-se os cálculos

com os devidos abatimentos, e prossiga-se com a execução.
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MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000239-58.2019.5.21.0024
AUTOR RAFAEL BRUNO NASCIMENTO DE

ALBUQUERQUE

ADVOGADO THALLES GARRIDO MEDEIROS
ARAUJO(OAB: 11363/RN)

RÉU SALINOR - SALINAS DO NORDESTE
S.A.

ADVOGADO JOAO PEDRO EYLER POVOA(OAB:
88922/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAFAEL BRUNO NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 6a6aa75

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

As partes foram intimadas para manifestação sobre os cálculos

elaborados pela contadoria deste juízo, havendo a reclamada

SALINOR - SALINAS DO NORDESTE S.A. apresentado

impugnação, conforme petição de Id 9201c29 e documento anexo.

A reclamada alega que o valor apurado pela contadoria deste juízo

é superior ao devido.

Aduz que houve indevida incidência de juros e multa sobre as

contribuições previdenciárias, contrariando o entendimento

jurisprudencial acerca do tema, segundo o qual aqueles não

deveriam ser cobrados. Transcreve verbetes datados de 19/05/2009

e 08/04/2011.

Passo a decidir.

Inicialmente, observa-se que nos cálculos de Id 622d972 não foi

aplicado multa sobre as contribuições previdenciárias, tão somente

juros.

No tocante aos juros, o § 4º do art. 879 da CLT estabelece que a

atualização do crédito devido à Previdência Social observará os

critérios estabelecidos na legislação previdenciária.

Por sua vez,o § 3º do art. 43 da Lei 8.212/91, incluído pela Medida

Provisória nº 449, de 2008, posteriormente alterado pela Lei nº

11.941, de 2009, dispõe que:

As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência

ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de

alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos

legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das

competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no

mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em

liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que

nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas

quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam

exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.

Diante das alterações legislativas proporcionadas pela Medida

Provisória nº 449, de 2008, e, posteriormente, pela Lei nº 11.941, de

2009, na qual aquela foi convertida, a Súmula 368 do TST passou a

esclarecer o seguinte em seus itens IV e V:

IV - Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias

decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados

em juízo, para os serviços prestados até 4.3.2009, inclusive, o

efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do

dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, “caput”, do

Decreto nº 3.048/1999). Eficácia não retroativa da alteração

legislativa promovida pela Medida Provisória nº 449/2008,

posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu nova

redação ao art. 43 da Lei nº 8.212/91.

V - Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato

gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos

trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da

efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições

previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços

incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos

previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de

citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o

limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.430/96). (grifo nosso)

Sendo assim, no que se refere ao período anterior à vigência da

Medida Provisória nº 449/08 (não sendo este o caso sob análise), o

entendimento adotado é no sentido de que os juros e a multa sobre

as contribuições previdenciárias devem incidir somente após o dia

dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença, conforme o

disposto no artigo 276, caput, do Decreto 3.048/99.

No presente caso, o fato gerador das contribuições previdenciárias

é a data da efetiva prestação de serviços do reclamante em prol da

reclamada, observando-se o regime de competência, consoante

descrito no item V da Súmula 368 do TST.

Por conseguinte, os juros de mora devem ser aplicados às

contribuições previdenciárias devidas desde a época da efetiva

prestação de serviços,ressalvando-se que a multa somente incidirá

a partir do decurso do prazo fixado na citação para o pagamento,
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desde que descumprida a obrigação, observado o limite legal de

20%.

Ante o exposto, REJEITOa impugnação apresentada pela

reclamada SALINOR - SALINAS DO NORDESTE S.A.

eHOMOLOGO os cálculos de Id 622d972para que produzam

seus efeitos jurídicos e legais.

Intimem-se as partes.

Macau, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ETCiv-0000947-45.2018.5.21.0024
EMBARGANTE CREDIT BRASIL FUNDO DE

INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITORIOS MULTISSETORIAL
MASTER

ADVOGADO THAIS DE SOUZA FRANCA(OAB:
311978/SP)

ADVOGADO FERNANDA ELISSA DE CARVALHO
AWADA(OAB: 132649/SP)

EMBARGADO DJAIR ALVES DE SOUZA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

EMBARGADO HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

ADVOGADO RODRIGO MENEZES DA COSTA
CAMARA(OAB: 4909/RN)

ADVOGADO MARIA PAULA FERNANDES
MELO(OAB: 13170/RN)

EMBARGADO FRANCINALDO BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

SALINOR - SALINAS DO NORDESTE
S.A.

Intimado(s)/Citado(s):

  - HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 832409c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Tendo em vista a petição de #id:99e36a8, os autos foram

analisados para verificação de pagamento de saldo remanescente

dos honorários sucumbenciais para os advogados da parte

embargada HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A.

Considerando a certidão de #id:98d32a7 e a juntada do

comprovante de pagamento do valor contestado de #id:2ac74f5,

devolvam-se os autos ao arquivo definitivo.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000239-58.2019.5.21.0024
AUTOR RAFAEL BRUNO NASCIMENTO DE

ALBUQUERQUE

ADVOGADO THALLES GARRIDO MEDEIROS
ARAUJO(OAB: 11363/RN)

RÉU SALINOR - SALINAS DO NORDESTE
S.A.

ADVOGADO JOAO PEDRO EYLER POVOA(OAB:
88922/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SALINOR - SALINAS DO NORDESTE S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 6a6aa75

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

As partes foram intimadas para manifestação sobre os cálculos

elaborados pela contadoria deste juízo, havendo a reclamada

SALINOR - SALINAS DO NORDESTE S.A. apresentado

impugnação, conforme petição de Id 9201c29 e documento anexo.

A reclamada alega que o valor apurado pela contadoria deste juízo

é superior ao devido.

Aduz que houve indevida incidência de juros e multa sobre as

contribuições previdenciárias, contrariando o entendimento

jurisprudencial acerca do tema, segundo o qual aqueles não

deveriam ser cobrados. Transcreve verbetes datados de 19/05/2009

e 08/04/2011.

Passo a decidir.

Inicialmente, observa-se que nos cálculos de Id 622d972 não foi

aplicado multa sobre as contribuições previdenciárias, tão somente

juros.

No tocante aos juros, o § 4º do art. 879 da CLT estabelece que a

atualização do crédito devido à Previdência Social observará os

critérios estabelecidos na legislação previdenciária.
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Por sua vez,o § 3º do art. 43 da Lei 8.212/91, incluído pela Medida

Provisória nº 449, de 2008, posteriormente alterado pela Lei nº

11.941, de 2009, dispõe que:

As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência

ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de

alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos

legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das

competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no

mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em

liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que

nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas

quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam

exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.

Diante das alterações legislativas proporcionadas pela Medida

Provisória nº 449, de 2008, e, posteriormente, pela Lei nº 11.941, de

2009, na qual aquela foi convertida, a Súmula 368 do TST passou a

esclarecer o seguinte em seus itens IV e V:

IV - Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias

decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados

em juízo, para os serviços prestados até 4.3.2009, inclusive, o

efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do

dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, “caput”, do

Decreto nº 3.048/1999). Eficácia não retroativa da alteração

legislativa promovida pela Medida Provisória nº 449/2008,

posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu nova

redação ao art. 43 da Lei nº 8.212/91.

V - Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato

gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos

trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da

efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições

previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços

incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos

previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de

citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o

limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.430/96). (grifo nosso)

Sendo assim, no que se refere ao período anterior à vigência da

Medida Provisória nº 449/08 (não sendo este o caso sob análise), o

entendimento adotado é no sentido de que os juros e a multa sobre

as contribuições previdenciárias devem incidir somente após o dia

dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença, conforme o

disposto no artigo 276, caput, do Decreto 3.048/99.

No presente caso, o fato gerador das contribuições previdenciárias

é a data da efetiva prestação de serviços do reclamante em prol da

reclamada, observando-se o regime de competência, consoante

descrito no item V da Súmula 368 do TST.

Por conseguinte, os juros de mora devem ser aplicados às

contribuições previdenciárias devidas desde a época da efetiva

prestação de serviços,ressalvando-se que a multa somente incidirá

a partir do decurso do prazo fixado na citação para o pagamento,

desde que descumprida a obrigação, observado o limite legal de

20%.

Ante o exposto, REJEITOa impugnação apresentada pela

reclamada SALINOR - SALINAS DO NORDESTE S.A.

eHOMOLOGO os cálculos de Id 622d972para que produzam

seus efeitos jurídicos e legais.

Intimem-se as partes.

Macau, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATSum-0000723-10.2018.5.21.0024
AUTOR JOSE JERONIMO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

TERCEIRO
INTERESSADO

ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE JERONIMO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 58987ab

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Tendo em vista o débito da reclamada especificado na planilha de

cálculos de Id e007260, este juízo determinou a expedição de

Requisição de Pequeno Valor (RPV), consoante se verifica em Id

03e70df.

A executada apresenta manifestação de Id 7d71976, na qual relata

que o valor total de R$ 32.322,97, montante este expedido como

requisitório de RPV, supera o limite de 20 salários mínimos fixados

no âmbito dos órgãos e entidades do Estado do Rio Grande do

Norte, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.166, de 21 de

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 677
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

fevereiro de 2017.

Requer o cancelamento da RPV de Id 03e70df, bem como seja

expedido precatório no valor global da execução, nos termos

estabelecidos na legislação pertinente.

De início, cumpre esclarecer que a Lei Estadual nº 10.166, de 21 de

fevereiro de 2017, apenas promoveu alteração no artigo 1º da Lei nº

8.428, de novembro de 2003, com a introdução do novo §1º, o qual

prevê o limite de 60 salários mínimos para a requisição da RPV no

caso de idosos que tenham 60 anos no momento da referida

requisição.

Esclarecida a questão supramencionada, passo a analisar o

requerimento da executada.

De fato, a Lei Estadual nº 8.428/2003, no caput do artigo 1º, prevê

que “para os efeitos dos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição

Federal de 1988, as obrigações ali definidas como de pequeno

valor, a serem pagas independentemente de precatório, pela

Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, suas Autarquias e

Fundações, terão como limite o valor correspondente a vinte (20)

salários mínimos”.

Desse modo, o valor de R$ 32.322,97, constante do requisitório de

RPV, efetivamente supera o limite de 20 salários mínimos fixado no

âmbito dos órgãos e entidades do Estado do Rio Grande do Norte.

Logo, assiste razão à executada.

Diante do exposto, determino:

1) O cancelamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV)

expedida em Id 03e70df.

2) Em sintonia com a Lei Estadual nº 8.428/2003, expeça-se

Requisitório de Precatório.

Cumpra-se.

Macau/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza Titular

Processo Nº ATOrd-0014900-52.2013.5.21.0024
AUTOR EDINEIDE SILVA SANTIAGO

ADVOGADO VALERIA CARVALHO DE
LUCENA(OAB: 3096/RN)

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

RÉU A A SERVICOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE GUAMARE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6605075

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Verifico que a parte autora quedou-se silente ante intimação de ID

253b35d, motivo pelo qual determino a expedição de alvará

eletrônico para recolhimento previdenciário do valor bloqueado sob

ID 567a841.

Após, registrem-se as parcelas e arquivem-se definitivamente.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0014900-52.2013.5.21.0024
AUTOR EDINEIDE SILVA SANTIAGO

ADVOGADO VALERIA CARVALHO DE
LUCENA(OAB: 3096/RN)

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

RÉU A A SERVICOS LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDINEIDE SILVA SANTIAGO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6605075

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Verifico que a parte autora quedou-se silente ante intimação de ID

253b35d, motivo pelo qual determino a expedição de alvará

eletrônico para recolhimento previdenciário do valor bloqueado sob

ID 567a841.

Após, registrem-se as parcelas e arquivem-se definitivamente.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.
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MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000863-10.2019.5.21.0024
AUTOR ADEMAR ALEIXO CRISPIM

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU SAMARIA CAMAROES LTDA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

PERITO MARC ALFONS ADELIN GHIJS

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAMARIA CAMAROES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6e2e23e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Tendo em vista a petição de #id:be8395f , intime-se o Sr. perito para

que informe, no prazo de cinco dias, a respeito do andamento da

perícia.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000863-10.2019.5.21.0024
AUTOR ADEMAR ALEIXO CRISPIM

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU SAMARIA CAMAROES LTDA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

PERITO MARC ALFONS ADELIN GHIJS

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADEMAR ALEIXO CRISPIM

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6e2e23e

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Tendo em vista a petição de #id:be8395f , intime-se o Sr. perito para

que informe, no prazo de cinco dias, a respeito do andamento da

perícia.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000735-50.2019.5.21.0004
AUTOR IRANILDO LEONEZ SOARES

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU SAMARIA UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO LTDA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

PERITO MARC ALFONS ADELIN GHIJS

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAMARIA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6d952f2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Tendo em vista a petição de #id:156370d , intime-se o perito para

que informe a respeito do andamento da perícia, no prazo de cinco

dias.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000735-50.2019.5.21.0004
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AUTOR IRANILDO LEONEZ SOARES

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU SAMARIA UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO LTDA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

PERITO MARC ALFONS ADELIN GHIJS

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - IRANILDO LEONEZ SOARES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6d952f2

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Tendo em vista a petição de #id:156370d , intime-se o perito para

que informe a respeito do andamento da perícia, no prazo de cinco

dias.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº TutCautAnt-0000077-29.2020.5.21.0024
REQUERENTE FABIO SANTOS SOARES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ELIANE DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCIMARIO DE QUEIROZ FREIRE

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCILENE XAVIER PAULISTA DE
OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCIMEIRE DA SILVA BALBINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA IARA FELIX ARAUJO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA ZENEIDE DOS SANTOS
ALVES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO FREIRE DE MIRANDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GERALDA ESMERALDINA DA SILVA
COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GEOVA LIMA DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GILBERTO SOUSA DE BORGES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GERUZA DA SILVA MARCAL

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE HORACIANE DA SILVA SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GRICELIA DE ALMEIDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE DISTERRO MIQUELINE DE ARAUJO
QUEIROZ

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE DENIZE DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCOS ANTONIO BARBOSA DE
LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARLON ANTONIO SILVA DA
FONSECA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA APARECIDA DE MORAIS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA ANTONIA DA SILVA
MIRANDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
AGOSTINHO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA APARECIDA MOURA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA
CANDIDO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA EDNEIDE RODRIGUES SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSE DA SILVA LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSIRENE BELMIRO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAIDE SATURNO DA SILVA
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ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JACILENE MARIA DE ARAUJO
MIGUEL

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSEILDA PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAIRLLY RAYANY FERREIRA DE
OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSE FRANCINALDO LUCAS DA
SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSSEILDO DIAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSICLEIDE DO NASCIMENTO E
SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE KARLA MONIQUE VIEIRA
RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JUCILEIDE ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LOUZIANE ALVES PEREIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE KLYVIANNE VILPA ALVES DO
NASCIMENTO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LYANNA DE MIRANDA NASCIMENTO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MALENA HONORATO VITORINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LUCIANA MARTINS DA SILVA
RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SALIENY MARTINS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROZELEIDE ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CAMILA MIRANDA BESERRA

REQUERENTE SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RENATA BRIGIDA LEMOS

REQUERENTE SAYONARA BARROS DA COSTA
SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE VERA MARIA FARIAS DA
PURIFICACAO

REQUERENTE VALCLECIA DO NASCIMENTO
SANTOS ARAUJO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CRISTIANE COSTA DO
NASCIMENTO

REQUERENTE ALEX DE MIRANDA GONCALVES

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE VERONICA DO NASCIMENTO
SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE AMANDA CAROLAINE DE LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ANA LUCIA DE LIMA OLIVEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANTONIO MARCOS RODRIGUES

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ARLEANE IRIS DE OLIVEIRA NUNES
FILGUEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA KATIA JUNIOR BERTOLDO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA ODETE DE MELO PEREIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA LARISSA DA SILVA FELIPE

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA RITA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA RIZOLETE DA ROCHA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RAFAEL FELIPE DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE PAULO SERGIO MIRANDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DE ASSIS VALE DE
MORAIS

REQUERENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES
DA COSTA

REQUERENTE MARIA DE FATIMA SILVA DE
MIRANDA

REQUERENTE RAIMUNDA LEOMARA DE OLIVEIRA
VALE

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RANNY CLAUDIA DE OLIVEIRA
SIQUEIRA
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ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROZA DE LIMA CAMARA CUNHA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RAYANE CAROLINE ALVES DE
OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO VITOR DO
NASCIMENTO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GERALDO DE MACEDO COSTA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROSA CINARA SEVERIANO
OLIVEIRA MEDEIROS

REQUERENTE GISSELE NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GUTEMBERG DA SILVA LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCO EDSON SILVA

REQUERENTE ITAMAR MACIEL VITURIANO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROSILENE SANTOS DO
NASCIMENTO

REQUERENTE IVANILDA NASCIMENTO DE
ALMEIDA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE IVONEIDE NUNES DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAQUELINE NASCIMENTO DE
ALMEIDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA

REQUERENTE JOSE RAIMUNDO DAS CHAGAS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ALIANE ALEXANDRE LAMARTINE

REQUERENTE JOSIAS MIRANDA DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RODRIGO VITOR MARTINS

REQUERENTE JOSSAN CLEITON DA SILVA
OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE DANIELLY CATARINY MORAIS DOS
SANTOS

REQUERENTE JURANDIR JOSE DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA
DA SILVA SILVEIRA

REQUERENTE KAINARA MARTINS DO
NASCIMENTO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANA MARCIA LEANDRO DA SILVA

REQUERENTE BENTO JOSE DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLAUDIANA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLECIO ROSA EVANGELISTA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE DELMA TEIXEIRA DA SILVA IRINEU

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE DIEDJA DOS SANTOS SILVA
DELMIRO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCA DANIELE DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DA
FONSECA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)
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REQUERENTE FRANCISCA EDILEUZA GONCALVES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCO MORAIS DE LIMA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO RAMOS DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA ROSANGELA VARELA DE
MORAIS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARILENE HONORATO VITURINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARLETE HONORATO VITORINO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE OZINEIDE GALVAO DA SILVA
SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE RAISSA STEFANE PEREIRA DA
SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE REGIA MARIA RODRIGUES
GONCALVES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE RILDA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RIVANILDA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROBERTO GOMES DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SAMUEL SOARES DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SARA DAYANE DE MORAIS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE KALIANE BARBOSA GOMES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE LINDEMBERGUE DE LIMA OLIVEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA CLAUDEA TAVARES DE
LIMA

REQUERENTE LIONEIDE ALVES DE SOUZA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LUCIDALVA MARIA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MANOEL DA ROCHA AGOSTINHO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MANOEL NAZARENO DO
NASCIMENTO VARELA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MANOEL VARELA DOS SANTOS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA APARECIDA BEZERRA
CIRILO OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA DE FATIMA MIRANDA DA
SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA DE JESUS SILVA GOMES
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ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA ILZA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA NIVEA DA SILVA ANDRADE

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SUELI GOMES DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE UIRAQUITAN SAVIO BEZERRA
FELIX

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE VALDECI MORAIS DE LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE VALZENIRA NERI DA SILVA DE LIMA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE VITORIA REGIA ELIAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE WANDERSON ROCHA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ZILMA BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE LUCIANO JUNIOR DE OLIVEIRA
FREITAS

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DAS CHAGAS
TIBURCIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE PEDRO MARCAL DE MESQUITA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE ADAILSON DE BRITO SANTIAGO

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE EDSON JUNIOR PEREIRA CANUTO

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE DENISE ALVES PEREIRA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE EDIVAN BARROS DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ELIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ELIZABETH CRISTINA PEREIRA DE
ARAUJO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FERNANDO JUSIE FERREIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FLAVIA BURITI DO NASCIMENTO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA ADRIANA DA SILVA
SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA TELMA DA SILVA
CABRAL

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO ANIZIO PAZ

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DE ASSIS VITURIANO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ADRIANA ROSENO DOS SANTOS
FERREIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ALDAIR JOSE DE PAULA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANDREA MIRANDA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE BARBARA MORAIS DE FREITAS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE BENEDITA VIEIRA ALVES DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE BENILDA FIRMINO NUNES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CAMILA MARIA DOS ANJOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)
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REQUERENTE CLAUDIANO VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LUIZA CARDOZO DA SILVA SOARES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MAIARA RAIANE SILVA DOS
SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCELO MALAQUIAS DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCIA CRISTIANE BEZERRA
LOPES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCIA SOARES DA SILVA DANTAS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCIA VIANA CLEMENTINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA APARECIDA JOSINO
BEZERRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO
DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA GABRIELA DE ASSIS DA
COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA IRLANDIA MARTINS DE
SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSE GOMES DA SILVA
SOUSA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA MIRIAN CAMARA DE SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO EMERSON ARAUJO
ALVES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA FABIOLA GONZAGA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO SIQUEIRA LOPES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GEANE MARTINHA FIRMINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JACYARA CAMARA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAILSON DE MACEDO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAMYLLE YASCARA SOARES DA
COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSE LEANDRO FERNANDES DE
ABREU

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSIANO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JUCIENE MARTINS DE MELO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LIDIANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LINDALICE DIOGO DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LUCIA JULIAO DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIO JOSE FREIRE DO
NASCIMENTO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RAISSA DA SILVA REIS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE REGINA MARTINHA FIRMINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RICARDO MAGNO DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROSILEIDE JULIAO GALVAO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SANTUSIA GALVAO DE SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE VALDENISE MORAIS DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE WANIA CRISTINA COSTA DE SOUSA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE WEVERTON MARILIO ARAUJO
FIRMANO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ADRIELLI SILVA DA FONSECA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANA MARIA DE LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA
SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANTONIA LUCIANA DE ANDRADE
DANTAS RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLEILSON SILVA DE MIRANDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLECIA MARIA PENHA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERIDO JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

REQUERIDO MUNICIPIO DE GUAMARE
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ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

TERCEIRO
INTERESSADO

AGENCIA NACIONAL DO
PETROLEO, GAS NATURAL E
BIOCOMBUSTIVEIS

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEX DE MIRANDA GONCALVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c3321ce

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Determino a inclusão dos seguintes autos em pauta de audiência

telepresencial de conciliação:

PROCESSO DATA HORÁRIO
LINK PARA

ACESSO

0000170-

89.2020
10/09/2020 14:15

https://meet.go

ogle.com/gnx-

0000172-

59.2020
10/09/2020 14:20

0000102-

42.2020

10/09/2020 14:25
0000174-

29.2020
10/09/2020

14:30
0000103-

27.2020
10/09/2020 14:35

0000175-

14.2020
10/09/2020 14:40

0000176-

96.2020

10/09/2020 14:45
0000177-

81.2020
10/09/2020

14:50
0000104-

12.2020
10/09/2020 14:55

0000105-

94.2020
10/09/2020 15:00

0000106-

79.2020

10/09/2020 15:05
0000179-

51.2020
10/09/2020

15:10
0000107-

64.2020
10/09/2020 15:15

0000171-

74.2020
10/09/2020 15:20

0000108-

49.2020

10/09/2020 15:25
0000180-

36.2020
10/09/2020

15:30
0000109-

34.2020
10/09/2020 15:35

0000181-

21.2020
10/09/2020 15:40

0000182-

06.2020

10/09/2020 15:45
0000110-

19.2020
10/09/2020

15:50
0000111-

04.2020
10/09/2020 15:55

0000112-

86.2020
10/09/2020 16:00

0000187-

28.2020

10/09/2020 16:05
000001-

05.2020
10/09/2020

Dê-se ciência às partes.

MACAU/RN, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº TutCautAnt-0000077-29.2020.5.21.0024
REQUERENTE FABIO SANTOS SOARES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ELIANE DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCIMARIO DE QUEIROZ FREIRE

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCILENE XAVIER PAULISTA DE
OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCIMEIRE DA SILVA BALBINO
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ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO CANINDE TEIXEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA IARA FELIX ARAUJO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA ZENEIDE DOS SANTOS
ALVES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO FREIRE DE MIRANDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GERALDA ESMERALDINA DA SILVA
COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GEOVA LIMA DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GILBERTO SOUSA DE BORGES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GERUZA DA SILVA MARCAL

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE HORACIANE DA SILVA SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GRICELIA DE ALMEIDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE DISTERRO MIQUELINE DE ARAUJO
QUEIROZ

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE DENIZE DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCOS ANTONIO BARBOSA DE
LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARLON ANTONIO SILVA DA
FONSECA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA APARECIDA DE MORAIS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA ANTONIA DA SILVA
MIRANDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
AGOSTINHO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA APARECIDA MOURA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA
CANDIDO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA EDNEIDE RODRIGUES SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSE DA SILVA LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSIRENE BELMIRO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAIDE SATURNO DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JACILENE MARIA DE ARAUJO
MIGUEL

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSEILDA PEREIRA DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAIRLLY RAYANY FERREIRA DE
OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSE FRANCINALDO LUCAS DA
SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSSEILDO DIAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSICLEIDE DO NASCIMENTO E
SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE KARLA MONIQUE VIEIRA
RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JUCILEIDE ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LOUZIANE ALVES PEREIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE KLYVIANNE VILPA ALVES DO
NASCIMENTO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LYANNA DE MIRANDA NASCIMENTO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MALENA HONORATO VITORINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LUCIANA MARTINS DA SILVA
RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SALIENY MARTINS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROZELEIDE ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CAMILA MIRANDA BESERRA

REQUERENTE SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RENATA BRIGIDA LEMOS
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REQUERENTE SAYONARA BARROS DA COSTA
SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE VERA MARIA FARIAS DA
PURIFICACAO

REQUERENTE VALCLECIA DO NASCIMENTO
SANTOS ARAUJO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CRISTIANE COSTA DO
NASCIMENTO

REQUERENTE ALEX DE MIRANDA GONCALVES

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE VERONICA DO NASCIMENTO
SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE AMANDA CAROLAINE DE LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ANA LUCIA DE LIMA OLIVEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANA PAULA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANTONIO MARCOS RODRIGUES

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ARLEANE IRIS DE OLIVEIRA NUNES
FILGUEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA KATIA JUNIOR BERTOLDO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA ODETE DE MELO PEREIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA LARISSA DA SILVA FELIPE

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA RITA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA RIZOLETE DA ROCHA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RAFAEL FELIPE DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE PAULO SERGIO MIRANDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DE ASSIS VALE DE
MORAIS

REQUERENTE MARIA DE LOURDES RODRIGUES
DA COSTA

REQUERENTE MARIA DE FATIMA SILVA DE
MIRANDA

REQUERENTE RAIMUNDA LEOMARA DE OLIVEIRA
VALE

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RANNY CLAUDIA DE OLIVEIRA
SIQUEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROZA DE LIMA CAMARA CUNHA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RAYANE CAROLINE ALVES DE
OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO VITOR DO
NASCIMENTO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GERALDO DE MACEDO COSTA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROSA CINARA SEVERIANO
OLIVEIRA MEDEIROS

REQUERENTE GISSELE NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GUTEMBERG DA SILVA LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCO EDSON SILVA

REQUERENTE ITAMAR MACIEL VITURIANO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROSILENE SANTOS DO
NASCIMENTO

REQUERENTE IVANILDA NASCIMENTO DE
ALMEIDA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE IVONEIDE NUNES DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAQUELINE NASCIMENTO DE
ALMEIDA
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ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA DA GUIA BARBOSA DE LIMA

REQUERENTE JOSE RAIMUNDO DAS CHAGAS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ALIANE ALEXANDRE LAMARTINE

REQUERENTE JOSIAS MIRANDA DA SILVA JUNIOR

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RODRIGO VITOR MARTINS

REQUERENTE JOSSAN CLEITON DA SILVA
OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE DANIELLY CATARINY MORAIS DOS
SANTOS

REQUERENTE JURANDIR JOSE DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA
DA SILVA SILVEIRA

REQUERENTE KAINARA MARTINS DO
NASCIMENTO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANA MARCIA LEANDRO DA SILVA

REQUERENTE BENTO JOSE DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLAUDIANA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLECIO ROSA EVANGELISTA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE DELMA TEIXEIRA DA SILVA IRINEU

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE DIEDJA DOS SANTOS SILVA
DELMIRO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCA DANIELE DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DA
FONSECA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA EDILEUZA GONCALVES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCO MORAIS DE LIMA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO RAMOS DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA ROSANGELA VARELA DE
MORAIS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARILENE HONORATO VITURINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARLETE HONORATO VITORINO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE OZINEIDE GALVAO DA SILVA
SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE RAISSA STEFANE PEREIRA DA
SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE REGIA MARIA RODRIGUES
GONCALVES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE RILDA PEREIRA DA SILVA
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ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RIVANILDA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROBERTO GOMES DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SAMUEL SOARES DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SARA DAYANE DE MORAIS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE KALIANE BARBOSA GOMES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE LINDEMBERGUE DE LIMA OLIVEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA CLAUDEA TAVARES DE
LIMA

REQUERENTE LIONEIDE ALVES DE SOUZA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LUCIDALVA MARIA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MANOEL DA ROCHA AGOSTINHO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MANOEL NAZARENO DO
NASCIMENTO VARELA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MANOEL VARELA DOS SANTOS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA APARECIDA BEZERRA
CIRILO OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA DE FATIMA MIRANDA DA
SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA DE JESUS SILVA GOMES

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA ILZA DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSE DA SILVA SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA NIVEA DA SILVA ANDRADE

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SUELI GOMES DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE UIRAQUITAN SAVIO BEZERRA
FELIX

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE VALDECI MORAIS DE LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE VALZENIRA NERI DA SILVA DE LIMA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE VITORIA REGIA ELIAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE WANDERSON ROCHA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)
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REQUERENTE ZILMA BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE LUCIANO JUNIOR DE OLIVEIRA
FREITAS

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DAS CHAGAS
TIBURCIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE PEDRO MARCAL DE MESQUITA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE ADAILSON DE BRITO SANTIAGO

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE EDSON JUNIOR PEREIRA CANUTO

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE DENISE ALVES PEREIRA

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

REQUERENTE EDIVAN BARROS DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ELIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ELIZABETH CRISTINA PEREIRA DE
ARAUJO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FERNANDO JUSIE FERREIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FLAVIA BURITI DO NASCIMENTO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA ADRIANA DA SILVA
SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA TELMA DA SILVA
CABRAL

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO ANIZIO PAZ

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DE ASSIS VITURIANO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ADRIANA ROSENO DOS SANTOS
FERREIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ALDAIR JOSE DE PAULA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANDREA MIRANDA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE BARBARA MORAIS DE FREITAS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE BENEDITA VIEIRA ALVES DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE BENILDA FIRMINO NUNES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CAMILA MARIA DOS ANJOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLAUDIANO VIEIRA DA COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LUIZA CARDOZO DA SILVA SOARES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MAIARA RAIANE SILVA DOS
SANTOS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCELO MALAQUIAS DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCIA CRISTIANE BEZERRA
LOPES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCIA SOARES DA SILVA DANTAS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARCIA VIANA CLEMENTINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA APARECIDA JOSINO
BEZERRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO
DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA GABRIELA DE ASSIS DA
COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA IRLANDIA MARTINS DE
SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA JOSE GOMES DA SILVA
SOUSA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIA MIRIAN CAMARA DE SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO EMERSON ARAUJO
ALVES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCA FABIOLA GONZAGA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE FRANCISCO SIQUEIRA LOPES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE GEANE MARTINHA FIRMINO
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ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JACYARA CAMARA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAILSON DE MACEDO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JAMYLLE YASCARA SOARES DA
COSTA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSE LEANDRO FERNANDES DE
ABREU

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JOSIANO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE JUCIENE MARTINS DE MELO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LIDIANA DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LINDALICE DIOGO DE OLIVEIRA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE LUCIA JULIAO DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE MARIO JOSE FREIRE DO
NASCIMENTO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RAISSA DA SILVA REIS

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE REGINA MARTINHA FIRMINO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE RICARDO MAGNO DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ROSILEIDE JULIAO GALVAO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE SANTUSIA GALVAO DE SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE VALDENISE MORAIS DA SILVA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE WANIA CRISTINA COSTA DE SOUSA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE WEVERTON MARILIO ARAUJO
FIRMANO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ADRIELLI SILVA DA FONSECA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANA MARIA DE LIMA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA
SOUZA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE ANTONIA LUCIANA DE ANDRADE
DANTAS RODRIGUES

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLEILSON SILVA DE MIRANDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERENTE CLECIA MARIA PENHA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

REQUERIDO JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

REQUERIDO MUNICIPIO DE GUAMARE

ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

TERCEIRO
INTERESSADO

AGENCIA NACIONAL DO
PETROLEO, GAS NATURAL E
BIOCOMBUSTIVEIS

Intimado(s)/Citado(s):

  - JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA

  - MUNICIPIO DE GUAMARE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c3321ce

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Determino a inclusão dos seguintes autos em pauta de audiência

telepresencial de conciliação:

PROCESSO DATA HORÁRIO
LINK PARA

ACESSO

0000170-

89.2020
10/09/2020 14:15

https://meet.go

ogle.com/gnx-

0000172-

59.2020
10/09/2020 14:20

0000102-

42.2020

10/09/2020 14:25
0000174-

29.2020
10/09/2020

14:30
0000103-

27.2020
10/09/2020 14:35
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0000175-

14.2020
10/09/2020 14:40

0000176-

96.2020

10/09/2020 14:45
0000177-

81.2020
10/09/2020

14:50
0000104-

12.2020
10/09/2020 14:55

0000105-

94.2020
10/09/2020 15:00

0000106-

79.2020

10/09/2020 15:05
0000179-

51.2020
10/09/2020

15:10
0000107-

64.2020
10/09/2020 15:15

0000171-

74.2020
10/09/2020 15:20

0000108-

49.2020

10/09/2020 15:25
0000180-

36.2020
10/09/2020

15:30
0000109-

34.2020
10/09/2020 15:35

0000181-

21.2020
10/09/2020 15:40

0000182-

06.2020

10/09/2020 15:45
0000110-

19.2020
10/09/2020

15:50
0000111-

04.2020
10/09/2020 15:55

0000112-

86.2020
10/09/2020 16:00

0000187-

28.2020

10/09/2020 16:05
000001-

05.2020
10/09/2020

Dê-se ciência às partes.

MACAU/RN, 03 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000253-08.2020.5.21.0024
AUTOR WALLACE DE ALMEIDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU CONSTRUTORA DANTAS LTDA

ADVOGADO RICARD ALEXSANDRO COSTA DE
ARAUJO CAMARA(OAB: 8448/RN)

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSTRUTORA DANTAS LTDA

  - MUNICIPIO DE GUAMARE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 199f856

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Tendo em vista que o autor requereu o agendamento de audiência

de instrução presencial, conforme petição de Id 51695a5 ,determino

o sobrestamento do feito pelo prazo inicial de 15 (quinze) dias, no

aguardo do retorno à normalidade dos trabalhos no TRT21.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000265-22.2020.5.21.0024
AUTOR VERA MARIA FARIAS DA

PURIFICACAO

ADVOGADO ANDRE LUIS FERNANDES
XIMENES(OAB: 5363/RN)

RÉU JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE OBRA LTDA

ADVOGADO CASSIO LEANDRO DE QUEIROZ
RODRIGUES(OAB: 6595/RN)

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VERA MARIA FARIAS DA PURIFICACAO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e2bcace

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos ,etc.

Ante o teor certidão de #id:e4db360 e visto que os valores

transferidos via SisconDJ-JT, quando devolvidos, ficam retidos em

uma conta de controle interno do Banco do Brasil e não retornam à

conta judicial de origem, RESOLVO:

a) Atribuir força de alvará ao presente despacho para autorizar o

Banco do Brasil, agência Macau/RN, à vista do presente, a transferir

o valor de R$ 3.073,55, retido da Sra. VERA MARIA FARIAS DA

PURIFICACAO, CPF: 721.186.794-91, proveniente da conta judicial

nº 4500122479460, para a agência 4884, operação 013, conta

1974-7, CEF, de titularidade da autora.

O presente expediente deverá ser cumprido pelo Sr. Oficial de

Justiça.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000253-08.2020.5.21.0024
AUTOR WALLACE DE ALMEIDA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU CONSTRUTORA DANTAS LTDA

ADVOGADO RICARD ALEXSANDRO COSTA DE
ARAUJO CAMARA(OAB: 8448/RN)

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

ADVOGADO MAYRON SILVEIRA SILVA(OAB:
6110/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WALLACE DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 199f856

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Tendo em vista que o autor requereu o agendamento de audiência

de instrução presencial, conforme petição de Id 51695a5 ,determino

o sobrestamento do feito pelo prazo inicial de 15 (quinze) dias, no

aguardo do retorno à normalidade dos trabalhos no TRT21.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000437-61.2020.5.21.0024
AUTOR ALEXANDRE DA SILVA BAZILIO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU A B AGOSTINHO - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXANDRE DA SILVA BAZILIO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID eb7870c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Em face do pedido relacionado à insalubridade, resolve o Juízo

constituir FELIPE QUEIROGA GADELHA como perito(a) deste

juízo, o qual deverá apresentar laudo pericial no prazo de até 30

dias úteis, a contar da presente data.

Para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico,

terão as partes o prazo até o dia 16/09/2020.

Fica concedido prazo até o dia 03/11/2020 para as partes se

manifestarem sobre o laudo pericial. Caso o laudo seja apresentado

em data posterior, deve a secretaria proceder à notificação das

partes para se manifestarem no prazo de cinco dias.

Fixo, provisoriamente, o valor dos honorários periciais em R$

1.000,00, a serem pagos pela parte sucumbente na perícia.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 694
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Informo que o(a) perito(a), através de contato prévio com a

secretaria desta vara do trabalho, manifestou sua aceitação.

Com a publicação deste despacho, ficam o autor e o Município

intimados para apresentarem seus contatos telefônicos e de e-mail,

pelo prazo de cinco dias, com o objetivo de que o perito possa

agendar diretamente com eles a data da realização do ato. Deixo de

determinar a intimação da reclamada principal para este fim, uma

vez que, nos termos da certidão de Id 4cbfb20, não apresentou

defesa no prazo que lhe foi concedido.

As partes ficam responsáveis pela comunicação da data da

realização da perícia aos seus assistentes.

Fica assegurado o direito do autor e ao seu advogado de

acompanhar a perícia, se assim desejar, devendo ser franqueado o

seu ingresso na empresa nos locais em que informou na inicial ter

laborado, desde que se apresente no horário combinado, com

vestes compatíveis e comportamento ordeiro. Registra-se de logo,

todavia, que a mera ausência do autor não é motivo de nulidade da

diligência, visto que sua participação não é obrigatória.

Deve o perito, ainda, atentar para os seguintes aspectos:

- Descrever o local de trabalho e o equipamento/material com o

qual o(a) reclamante lidava;

- Descrever as atividades desenvolvidas pelo autor;

- Descrever seu próprio material de trabalho (exemplo: tipo de

termômetro/decibelímetro/dosímetro utilizado nas medições);

- Informar quais os equipamentos de proteção utilizados pelo

reclamante, com base em documentos, depoimentos e vistoria

na hora da perícia;

- Informar se o reclamado descumpriu alguma norma relativa à

higiene, saúde e segurança do trabalhador.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000437-61.2020.5.21.0024
AUTOR ALEXANDRE DA SILVA BAZILIO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU A B AGOSTINHO - ME

RÉU MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID eb7870c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Em face do pedido relacionado à insalubridade, resolve o Juízo

constituir FELIPE QUEIROGA GADELHA como perito(a) deste

juízo, o qual deverá apresentar laudo pericial no prazo de até 30

dias úteis, a contar da presente data.

Para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico,

terão as partes o prazo até o dia 16/09/2020.

Fica concedido prazo até o dia 03/11/2020 para as partes se

manifestarem sobre o laudo pericial. Caso o laudo seja apresentado

em data posterior, deve a secretaria proceder à notificação das

partes para se manifestarem no prazo de cinco dias.

Fixo, provisoriamente, o valor dos honorários periciais em R$

1.000,00, a serem pagos pela parte sucumbente na perícia.

Informo que o(a) perito(a), através de contato prévio com a

secretaria desta vara do trabalho, manifestou sua aceitação.

Com a publicação deste despacho, ficam o autor e o Município

intimados para apresentarem seus contatos telefônicos e de e-mail,

pelo prazo de cinco dias, com o objetivo de que o perito possa

agendar diretamente com eles a data da realização do ato. Deixo de

determinar a intimação da reclamada principal para este fim, uma

vez que, nos termos da certidão de Id 4cbfb20, não apresentou

defesa no prazo que lhe foi concedido.

As partes ficam responsáveis pela comunicação da data da

realização da perícia aos seus assistentes.

Fica assegurado o direito do autor e ao seu advogado de

acompanhar a perícia, se assim desejar, devendo ser franqueado o

seu ingresso na empresa nos locais em que informou na inicial ter

laborado, desde que se apresente no horário combinado, com

vestes compatíveis e comportamento ordeiro. Registra-se de logo,

todavia, que a mera ausência do autor não é motivo de nulidade da

diligência, visto que sua participação não é obrigatória.

Deve o perito, ainda, atentar para os seguintes aspectos:

- Descrever o local de trabalho e o equipamento/material com o

qual o(a) reclamante lidava;

- Descrever as atividades desenvolvidas pelo autor;

- Descrever seu próprio material de trabalho (exemplo: tipo de

termômetro/decibelímetro/dosímetro utilizado nas medições);

- Informar quais os equipamentos de proteção utilizados pelo
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reclamante, com base em documentos, depoimentos e vistoria

na hora da perícia;

- Informar se o reclamado descumpriu alguma norma relativa à

higiene, saúde e segurança do trabalhador.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ExProvAS-0000983-19.2020.5.21.0024
EXEQUENTE WILLANE KEZIA BARBOSA DE

SOUZA

ADVOGADO MARCIA MARIA DINIZ GOMES(OAB:
5401/RN)

ADVOGADO LEONARDO DA VINCI
ALBUQUERQUE TARGINO(OAB:
5505/RN)

EXECUTADO UNIAO PELA BENEFICENCIA
COMUNITARIA E SAUDE

ADVOGADO BRUNO TERRA DO NASCIMENTO
BARBOSA(OAB: 13330/RN)

EXECUTADO MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE MACAU

  - UNIAO PELA BENEFICENCIA COMUNITARIA E SAUDE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 70cac0b

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Irresignada com a sentença de #id:c56af54, a reclamada principal

interpôs agravo de petição, tempestivamente, por intermédio de

advogado regularmente habilitado (#id:02b7ea8).

O Agravo de Petição encontra-se perfeito a tempo e modo. Recebo-

o só no efeito devolutivo.

Intimem-se as parte recorridas para, querendo, contraminutarem o

agravo de petição, no prazo legal.

Após vencido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos

ao Eg. TRT da 21ª Região.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

mx

Processo Nº ATSum-0001553-05.2020.5.21.0024
AUTOR CARLOS ROBERTO DA SILVA

ARAUJO

ADVOGADO MARCIA MARIA DINIZ GOMES(OAB:
5401/RN)

ADVOGADO LEONARDO DA VINCI
ALBUQUERQUE TARGINO(OAB:
5505/RN)

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ROBERTO DA SILVA ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 4f43561

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu

artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 852-A da

CLT, bem como o fato de o município ser parte demandada,
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determino a alteração do rito para o ordinário;

b) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

c) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ExProvAS-0000983-19.2020.5.21.0024
EXEQUENTE WILLANE KEZIA BARBOSA DE

SOUZA

ADVOGADO MARCIA MARIA DINIZ GOMES(OAB:
5401/RN)

ADVOGADO LEONARDO DA VINCI
ALBUQUERQUE TARGINO(OAB:
5505/RN)

EXECUTADO UNIAO PELA BENEFICENCIA
COMUNITARIA E SAUDE

ADVOGADO BRUNO TERRA DO NASCIMENTO
BARBOSA(OAB: 13330/RN)

EXECUTADO MUNICIPIO DE MACAU

ADVOGADO IZAAC DA SILVA PORTELA(OAB:
16363-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILLANE KEZIA BARBOSA DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 70cac0b

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Irresignada com a sentença de #id:c56af54, a reclamada principal

interpôs agravo de petição, tempestivamente, por intermédio de

advogado regularmente habilitado (#id:02b7ea8).

O Agravo de Petição encontra-se perfeito a tempo e modo. Recebo-

o só no efeito devolutivo.

Intimem-se as parte recorridas para, querendo, contraminutarem o

agravo de petição, no prazo legal.

Após vencido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos

ao Eg. TRT da 21ª Região.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

mx

Processo Nº ATOrd-0001571-26.2020.5.21.0024
AUTOR JOSE DA COSTA SILVEIRA

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO FRANCISCA RAFAELLA SOARES DA
SILVA(OAB: 16169/RN)

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE DA COSTA SILVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8df856c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu

artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

b) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001575-63.2020.5.21.0024
AUTOR MILTON ARAUJO RIBEIRO

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO FRANCISCA RAFAELLA SOARES DA
SILVA(OAB: 16169/RN)

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - MILTON ARAUJO RIBEIRO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 698
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID fc61af6

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu

artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

b) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000469-66.2020.5.21.0024
AUTOR CICERO LEANDRO SANTOS DE

SOUSA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU FEREZIN - MANUTENCAO E
MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO ANA PAULA GALHARDI BELEM(OAB:
326459/SP)

RÉU CERRADINHO BIOENERGIA S.A.

ADVOGADO BENTO ADRIANO MONTEIRO
DUAILIBI(OAB: 5452/MS)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CERRADINHO BIOENERGIA S.A.

  - FEREZIN - MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 862ee1c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Intime-se o autor para, querendo, manifestar-se em réplica às

contestações e documentos apresentados, no prazo de cinco dias.

Caso o autor entenda necessária audiência de instrução, informar,

no mesmo prazo, se dispõe de estrutura para realização de

audiência telepresencial, utilizando a plataforma Google Meet,

conforme despacho de Id b5efa9e.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001569-56.2020.5.21.0024
AUTOR NILTON SANTANA DA SILVA

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO FRANCISCA RAFAELLA SOARES DA
SILVA(OAB: 16169/RN)

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - NILTON SANTANA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7411b6c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu

artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

b) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001573-93.2020.5.21.0024
AUTOR JOSENILSON DA SILVA SANTOS

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO FRANCISCA RAFAELLA SOARES DA
SILVA(OAB: 16169/RN)

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSENILSON DA SILVA SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID dbfb3c4

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu

artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

b) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso
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existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0001747-05.2020.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS POMPEU

JUNIOR

ADVOGADO IGOR DUARTE BERNARDINO(OAB:
6912/RN)

RÉU MM - SERVICOS, INDUSTRIA E
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DE ASSIS POMPEU JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID fc7da39

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza

cautelar, em caráter incidental, por meio da qualFRANCISCO DE

ASSIS POMPEU JUNIORpede a determinação de retenção, até o

limite do valor da causa, dos valores objeto de repasse que possam

existir em favor da primeira reclamada, MM - SERVICOS,

INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, junto à

segunda reclamada,PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS,

para assegurar a quitação dos créditos eventualmente apurados na

presente ação.

Com a medida pleiteada, pretende a garantia do pagamento das

verbas trabalhistas devidas, visando a evitar maiores lesões de

grave e de difícil reparação, dado o seu caráter alimentar.

Passo a análise.

O artigo 300 da novel legislação adjetiva civil, de aplicação

subsidiária ao processo laboral, autoriza o juiz a deferir a tutela de

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

Pois bem.

Tendo em vista o significativo número de Reclamações Trabalhistas

em que figuram no polo passivo das demandas a reclamada

principal MM - SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS LTDA e a litisconsorte PETROLEO BRASILEIRO

S A PETROBRAS perante este juízo, em que se pleiteiam verbas

rescisórias e outras verbas trabalhistas, este juízo determinou a

expedição de ofício nos autos do processo nº 0001361-

72.2020.5.21.0024 à PETROBRAS para que esta empresa

informasse acerca da existência de contrato de prestação de

serviços entre si e a reclamada principal, além de outros

esclarecimentos ali solicitados.

Em resposta ao ofício encaminhado por este juízo de Id fcf44d4,

nos autos do processo de nº 0001361-72.2020.5.21.0024, consta

que, após o encerramento dos contratos firmados entre as aludidas

empresas, foram assinados os TRD’s (Termos de Recebimento

Definitivo), encerrando todos os contratos sem pendências.

Destarte, consoante informações prestadas em Id2de60fd nos

autos do processo de nº 0001361-72.2020.5.21.0024, não há

créditos em favor da primeira reclamada junto à litisconsorte, o que

inviabiliza eventual bloqueio de repasses.

Dessa forma, em cognição sumária, indefiro o requerimento

autoral.

Intime-se o autor, com urgência, para ciência da presente decisão

liminar.

Em continuidade, o Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020, em seu art. 1º prorrogou as medidas de prevenção ao

contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO

TRT21-GP nº 40/2020, por tempo indeterminado; bem como

determinou, em seu artigo 2º, a suspensão das audiências

presenciais, abrindo a possibilidade da realização de forma virtual

ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade
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de os juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual

estabelecido no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de

defesa, inclusive sob pena de revelia, respeitado o início da

contagem do prazo em 4 de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) as citações das partes rés para apresentarem defesas eletrônicas

no prazo de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o

disposto no artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência

(excepcionada a ciência anterior a 04.05.2020, visto que os prazos

processuais somente tornam a correr em mencionada data), sob

pena de revelia;

b) uma vez apresentadas as defesas, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Partes rés e parte autora deverão, nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e impugnação

aos documentos, respectivamente - indicar se têm interesse em

produzir prova oral e, caso tenham, informar se dispõem de

estrutura para realização de audiência telepresencial, por meio da

plataforma digital Google Meet, ou se desejam aguardar o retorno

das audiências presenciais, quando restabelecida a normalidade

das atividades jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATOrd-0001585-10.2020.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA CRUZ

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO FRANCISCA RAFAELLA SOARES DA
SILVA(OAB: 16169/RN)

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DAS CHAGAS DA CRUZ

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2960017

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu

artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:
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a) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

b) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000943-42.2017.5.21.0024
AUTOR ANTONIO SERGIO DA SILVA BRITO

ADVOGADO LAROUSSE ROSEMBERG DUARTE
MARINHO(OAB: 8818/RN)

RÉU COMPANHIA DE AGUAS E
ESGOTOS DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO SERGIO DA SILVA BRITO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 061b2a9

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Tendo em vista o débito da reclamada especificado na planilha de

cálculos de Id d72e07f, este juízo determinou a expedição de

Requisição de Pequeno Valor (RPV), consoante se verifica em Id

2346aed.

A executada apresenta manifestação de Id 9f5b454, na qual relata

que o valor total de R$ 37.271,48, montante este expedido como

requisitório de RPV, supera o limite de 20 salários mínimos fixados

no âmbito dos órgãos e entidades do Estado do Rio Grande do

Norte, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.166, de 21 de

fevereiro de 2017.

Requer o cancelamento da RPV de Id 2346aed, bem como seja

expedido precatório no valor global da execução, nos termos

estabelecidos na legislação pertinente.

De início, cumpre esclarecer que a Lei Estadual nº 10.166, de 21 de

fevereiro de 2017, apenas promoveu alteração no artigo 1º da Lei nº

8.428, de novembro de 2003, com a introdução do novo §1º, o qual

prevê o limite de 60 salários mínimos para a Requisição de

Pequeno Valor (RPV) no caso de idosos que tenham 60 anos no

momento da referida requisição.

Esclarecida a questão supramencionada, passo a analisar o

requerimento da executada.

De fato, a Lei Estadual nº 8.428/2003, no caput do artigo 1º, prevê

que “para os efeitos dos §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição

Federal de 1988, as obrigações ali definidas como de pequeno

valor, a serem pagas independentemente de precatório, pela

Fazenda do Estado do Rio Grande do Norte, suas Autarquias e

Fundações, terão como limite o valor correspondente a vinte (20)

salários mínimos”.
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Destarte, o valor de R$ 37.271,48 da expedição do requisitório de

RPV supera o limite de 20 salários mínimos fixados no âmbito dos

órgãos e entidades do Estado do Rio Grande do Norte.

Logo, assiste razão à executada.

Diante do exposto, determino:

1) O cancelamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV)

expedida em Id 2346aed.

2) Em sintonia com a Lei Estadual nº 8.428/2003, expeça-se

Requisitório de Precatório.

Cumpra-se.

Macau/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza Titular

Processo Nº ATSum-0001743-65.2020.5.21.0024
AUTOR JOSEAS DA SILVA SOUZA

ADVOGADO IGOR DUARTE BERNARDINO(OAB:
6912/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSEAS DA SILVA SOUZA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 6b7d1aa

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza

cautelar, em caráter incidental, por meio da qualJOSEAS DA

SILVA SOUZApede a determinação de retenção, até o limite do

valor da causa, dos valores objeto de repasse que possam existir

em favor da primeira reclamada, G&E MANUTENCAO E

SERVICOS LTDA, junto à segunda reclamada,PETROLEO

BRASILEIRO S A PETROBRAS, para assegurar a quitação dos

créditos eventualmente apurados na presente ação.

Com a medida pleiteada, pretende a garantia do pagamento das

verbas trabalhistas devidas, visando a evitar maiores lesões de

grave e de difícil reparação, dado o seu caráter alimentar.

Passo a análise.

O artigo 300 da novel legislação adjetiva civil, de aplicação

subsidiária ao processo laboral, autoriza o juiz a deferir a tutela de

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

Ocorre que, neste momento processual, o título judicial ainda não

se formou, não havendo, ainda, decisão judicial transitada em

julgado com o reconhecimento do crédito.

Outrossim, sequer o autor junta aos autos documento que

comprove a existência de relação de direito civil entre as rés, o que

poderia ser um indicativo da existência de créditos da reclamada

principal em poder da litisconsorte.

Nesse sentido, o reclamante não logrou êxito em fazer prova de

suas alegações, nem mesmo de carrear aos autos indícios que

convençam esta magistrada acerca da verossimilhança do

argumentado, sendo evidente e premente a necessidade, in casu,

de dilação probatória, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da

postulação liminar de urgência vindicada na peça pórtica.

Dessa forma, em cognição sumária, INDEFIRO o requerimento do

reclamante.

Intime-se o autor, com urgência, para ciência da presente decisão

liminar.

Em continuidade, o Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020, em seu art. 1º prorrogou as medidas de prevenção ao

contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO

TRT21-GP nº 40/2020, por tempo indeterminado; bem como

determinou, em seu artigo 2º, a suspensão das audiências

presenciais, abrindo a possibilidade da realização de forma virtual

ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

de os juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual

estabelecido no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de

defesa, inclusive sob pena de revelia, respeitado o início da

contagem do prazo em 4 de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:
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a) as citações das partes rés para apresentarem defesas eletrônicas

no prazo de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o

disposto no artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência

(excepcionada a ciência anterior a 04.05.2020, visto que os prazos

processuais somente tornam a correr em mencionada data), sob

pena de revelia;

b) uma vez apresentada as defesas, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Partes rés e parte autora deverão, nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e impugnação

aos documentos, respectivamente - indicar se têm interesse em

produzir prova oral e, caso tenham, informar se dispõem de

estrutura para realização de audiência telepresencial, por meio da

plataforma digital Google Meet, ou se desejam aguardar o retorno

das audiências presenciais, quando restabelecida a normalidade

das atividades jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATOrd-0001751-42.2020.5.21.0024
AUTOR MARIA CILENE PEREIRA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU JMT SERVICOS DE LOCACAO DE
MAO DE OBRA LTDA

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA CILENE PEREIRA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 938593f

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada,

no qual a autora persegue a expedição de alvará judicial para

levantamento de FGTS.

Alega, em síntese, que manteve contrato de trabalho com a

reclamada entre 10/01/2017 e 19/12/2019, ocasião em que foi

dispensada sem justa causa. Acrescenta que a empresa não

forneceu o TRCT e a chave de conectividade.

Passo a análise.

Há nos autos CTPS demonstrando a existência de contrato de

trabalho nas datas informadas pela autora (Id 86dd66a).

Igualmente, consta documento comprobatório da concessão de

aviso prévio (Id 6d043dd), em face da dispensa sem justa causa

promovida pela empregadora.

O artigo 300 da novel legislação adjetiva civil, de aplicação

subsidiária ao processo laboral, autoriza o juiz a deferir a tutela de

urgência de natureza antecipada quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco

ao resultado útil do processo.

No presente caso, convenço-me quanto à probabilidade do direito,

já que demonstrados o vínculo empregatício e a dispensa sem justa

causa, de modo a caracterizar o periculum in mora, diante do

caráter alimentar das parcelas requeridas.

Dessa forma, em cognição sumária, preenchidos os requisitos da

tutela urgência, DEFIRO o pedido da autora.

Destarte, defiro a tutela provisória e confiro à presente Decisão

força de ALVARÁ JUDICIAL para que a reclamante, MARIA

CILENE PEREIRA SILVA,CPF nº. 075.183.674-59, CTPS nº

81.498, Série 00009/RN, ante o contrato havido com a reclamada

JMT SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA, CNPJ
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nº. 07.442.731/0001-36, efetue o saque do saldo da conta vinculada

do FGTS junto à Caixa Econômica Federal, cabendo a este órgão a

análise dos demais atendimentos aos requisitos legais, tudo com fiel

cumprimento à presente ordem, sob pena de lei.

Tendo em vista a atual conjuntura social decorrente da

pandemia COVID-19, determino que a CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL efetue a transferência do referido saldo do FGTS

para a conta bancária de titularidade da autora: BANCO DO

BRASIL, Agência 4154-8, Conta Corrente 11.606-8.

Intime-se a reclamante, com urgência, para ciência da presente

decisão liminar.

Em continuidade, o Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020, em seu art. 1º prorrogou as medidas de prevenção ao

contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO

TRT21-GP nº 40/2020, por tempo indeterminado; bem como

determinou, em seu artigo 2º, a suspensão das audiências

presenciais, abrindo a possibilidade da realização de forma virtual

ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

de os juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual

estabelecido no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de

defesa, inclusive sob pena de revelia, respeitado o início da

contagem do prazo em 4 de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) as citações das partes rés para apresentarem defesas eletrônicas

no prazo de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o

disposto no artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência

(excepcionada a ciência anterior a 04.05.2020, visto que os prazos

processuais somente tornam a correr em mencionada data), sob

pena de revelia;

b) uma vez apresentadas as defesas, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Partes rés e parte autora deverão, nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e impugnação

aos documentos, respectivamente - indicar se têm interesse em

produzir prova oral e, caso tenham, informar se dispõem de

estrutura para realização de audiência telepresencial, por meio da

plataforma digital Google Meet, ou se desejam aguardar o retorno

das audiências presenciais, quando restabelecida a normalidade

das atividades jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATSum-0000469-66.2020.5.21.0024
AUTOR CICERO LEANDRO SANTOS DE

SOUSA

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

RÉU FEREZIN - MANUTENCAO E
MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO ANA PAULA GALHARDI BELEM(OAB:
326459/SP)

RÉU CERRADINHO BIOENERGIA S.A.

ADVOGADO BENTO ADRIANO MONTEIRO
DUAILIBI(OAB: 5452/MS)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CICERO LEANDRO SANTOS DE SOUSA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 862ee1c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Intime-se o autor para, querendo, manifestar-se em réplica às

contestações e documentos apresentados, no prazo de cinco dias.

Caso o autor entenda necessária audiência de instrução, informar,

no mesmo prazo, se dispõe de estrutura para realização de

audiência telepresencial, utilizando a plataforma Google Meet,

conforme despacho de Id b5efa9e.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0001555-72.2020.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA

ADVOGADO MARCIA MARIA DINIZ GOMES(OAB:
5401/RN)

ADVOGADO LEONARDO DA VINCI
ALBUQUERQUE TARGINO(OAB:
5505/RN)

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3fd7837

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu

artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 852-A da

CLT, bem como o fato de o município ser parte demandada,

determino a alteração do rito para o ordinário;

b) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

c) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão
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suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0001641-43.2020.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO CLEMENTE CARDOSO

ADVOGADO RAIMUNDO NONATO CUNHA DOS
SANTOS JUNIOR(OAB: 11496/RN)

ADVOGADO PABLO DE MEDEIROS PINTO(OAB:
6330/RN)

ADVOGADO FRANCISCA RAFAELLA SOARES DA
SILVA(OAB: 16169/RN)

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

RÉU MUNICIPIO DE GUAMARE

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CLEMENTE CARDOSO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 29fa842

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu

artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

b) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.
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Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0001741-95.2020.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO MARCIO CAMARA DE

SOUSA

ADVOGADO IGOR DUARTE BERNARDINO(OAB:
6912/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO MARCIO CAMARA DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 9ca20ce

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza

cautelar, em caráter incidental, por meio da qualFRANCISCO

MARCIO CAMARA DE SOUSApede a determinação de retenção,

até o limite do valor da causa, dos valores objeto de repasse que

possam exist i r  em favor da pr imeira reclamada, G&E

MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ,  junto à segunda

reclamada,PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, para

assegurar a quitação dos créditos eventualmente apurados na

presente ação.

Com a medida pleiteada, pretende a garantia do pagamento das

verbas trabalhistas devidas, visando a evitar maiores lesões de

grave e de difícil reparação, dado o seu caráter alimentar.

Passo à análise.

O artigo 300 da novel legislação adjetiva civil, de aplicação

subsidiária ao processo laboral, autoriza o juiz a deferir a tutela de

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

Ocorre que, neste momento processual, o título judicial ainda não

se formou, não havendo, ainda, decisão judicial transitada em

julgado com o reconhecimento do crédito.

Outrossim, sequer o autor junta aos autos documento que

comprove a existência de relação de direito civil entre as rés, o que

poderia ser um indicativo da existência de créditos da reclamada

principal em poder da litisconsorte.

Nesse sentido, o reclamante não logrou êxito em fazer prova de

suas alegações, nem mesmo de carrear aos autos indícios que

convençam esta magistrada acerca da verossimilhança do

argumentado, sendo evidente e premente a necessidade, in casu,

de dilação probatória, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da

postulação liminar de urgência vindicada na peça pórtica.

Dessa forma, em cognição sumária, INDEFIRO o requerimento do

reclamante.

Intime-se o autor, com urgência, para ciência da presente decisão

liminar.

Em continuidade, o Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020, em seu art. 1º prorrogou as medidas de prevenção ao

contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO

TRT21-GP nº 40/2020, por tempo indeterminado; bem como

determinou, em seu artigo 2º, a suspensão das audiências

presenciais, abrindo a possibilidade da realização de forma virtual

ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

de os juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual

estabelecido no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de

defesa, inclusive sob pena de revelia, respeitado o início da

contagem do prazo em 4 de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:
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a) as citações das partes rés para apresentarem defesas eletrônicas

no prazo de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o

disposto no artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência

(excepcionada a ciência anterior a 04.05.2020, visto que os prazos

processuais somente tornam a correr em mencionada data), sob

pena de revelia;

b) uma vez apresentada as defesas, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Partes rés e parte autora deverão, nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e impugnação

aos documentos, respectivamente - indicar se têm interesse em

produzir prova oral e, caso tenham, informar se dispõem de

estrutura para realização de audiência telepresencial, por meio da

plataforma digital Google Meet, ou se desejam aguardar o retorno

das audiências presenciais, quando restabelecida a normalidade

das atividades jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATSum-0001745-35.2020.5.21.0024
AUTOR LOUSANGE AUGUSTO DE MELO

ADVOGADO IGOR DUARTE BERNARDINO(OAB:
6912/RN)

RÉU G&E MANUTENCAO E SERVICOS
LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - LOUSANGE AUGUSTO DE MELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID faee605

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza

cautelar, em caráter incidental, por meio da qualLOUSANGE

AUGUSTO DE MELOpede a determinação de retenção, até o

limite do valor da causa, dos valores objeto de repasse que possam

existir em favor da primeira reclamada, G&E MANUTENCAO E

SERVICOS LTDA, junto à segunda reclamada,PETROLEO

BRASILEIRO S A PETROBRAS, para assegurar a quitação dos

créditos eventualmente apurados na presente ação.

Com a medida pleiteada, pretende a garantia do pagamento das

verbas trabalhistas devidas, visando a evitar maiores lesões de

grave e de difícil reparação, dado o seu caráter alimentar.

Passo a análise.

O artigo 300 da novel legislação adjetiva civil, de aplicação

subsidiária ao processo laboral, autoriza o juiz a deferir a tutela de

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

Ocorre que, neste momento processual, o título judicial ainda não

se formou, não havendo, ainda, decisão judicial transitada em

julgado com o reconhecimento do crédito.

Outrossim, sequer o autor junta aos autos documento que

comprove a existência de relação de direito civil entre as rés, o que

poderia ser um indicativo da existência de créditos da reclamada

principal em poder da litisconsorte.

Nesse sentido, o reclamante não logrou êxito em fazer prova de

suas alegações, nem mesmo de carrear aos autos indícios que

convençam esta magistrada acerca da verossimilhança do

argumentado, sendo evidente e premente a necessidade, in casu,

de dilação probatória, o que, por si só, inviabiliza o deferimento da

postulação liminar de urgência vindicada na peça pórtica.
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Dessa forma, em cognição sumária, INDEFIRO o requerimento do

reclamante.

Intime-se o autor, com urgência, para ciência da presente decisão

liminar.

Em continuidade, o Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020, em seu art. 1º prorrogou as medidas de prevenção ao

contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO

TRT21-GP nº 40/2020, por tempo indeterminado; bem como

determinou, em seu artigo 2º, a suspensão das audiências

presenciais, abrindo a possibilidade da realização de forma virtual

ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

de os juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual

estabelecido no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de

defesa, inclusive sob pena de revelia, respeitado o início da

contagem do prazo em 4 de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) as citações das partes rés para apresentarem defesas eletrônicas

no prazo de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o

disposto no artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência

(excepcionada a ciência anterior a 04.05.2020, visto que os prazos

processuais somente tornam a correr em mencionada data), sob

pena de revelia;

b) uma vez apresentada as defesas, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Partes rés e parte autora deverão, nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e impugnação

aos documentos, respectivamente - indicar se têm interesse em

produzir prova oral e, caso tenham, informar se dispõem de

estrutura para realização de audiência telepresencial, por meio da

plataforma digital Google Meet, ou se desejam aguardar o retorno

das audiências presenciais, quando restabelecida a normalidade

das atividades jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 07 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATSum-0001459-57.2020.5.21.0024
AUTOR JOAO BATISTA BERTULINO

ADVOGADO RAFAELA CORINGA
NOGUEIRA(OAB: 9563/RN)

RÉU TERRA NOVA PRESTACAO DE
SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI

RÉU SIALDRILL ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO BATISTA BERTULINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e945d59

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc;

O Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020, em seu art.

1º prorrogou as medidas de prevenção ao contágio pelo novo

coronavírus (COVID-19) estabelecidas no ATO TRT21-GP nº

40/2020, por tempo indeterminado; bem como determinou, em seu
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artigo 2º, a suspensão das audiências presenciais, abrindo a

possibilidade da realização de forma virtual ou telepresencial.

O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, por sua vez, firmou

diretrizes para a condição dos atos processuais atinentes à

apresentação de defesa e à realização de audiências, considerando

o disposto no artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de

17.04.2020, bem como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do

CNJ.

Tanto o Ato emanado pelo Tribunal Regional, quanto o normativo

expedido pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,

facultaram, em seus arts. 4º e 6º, respectivamente, a possibilidade

dos juízes de primeiro grau utilizarem o rito processual estabelecido

no artigo 335 do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive

sob pena de revelia, respeitado o início da contagem do prazo em 4

de maio de 2020.

Deste modo, com esteio nos normativos acima referenciados, bem

como nos princípios da duração razoável do processo, da

efetividade e celeridade processual, determino:

a) a retificação do polo passivo, conforme requerido na petição de Id

154ac47, acolhendo a desistência em relação à litisconsorte da

SIALDRILL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e incluindo

a SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, pessoa jurídica de direito

privado inscrita no CNPJ sob o nº 80.359.771/0001-09, com

endereço para notificação judicial na Rua Coronel Dulcídio, nº 2280,

Bairro Água Verde do município de Curitiba/PR, CEP 80250-100, no

polo passivo.

b) a citação da parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo

de 15 (quinze) dias (aplicando-se à Fazenda Pública o disposto no

artigo 183, do CPC) a contar de sua ciência (excepcionada a ciência

anterior a 04.05.2020, visto que os prazos processuais somente

tornam a correr em mencionada data), sob pena de revelia;

c) uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo estabelecido

neste despacho, cabe à parte autora, em desejando, manifestar-se,

em até cinco dias, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora deverão ,  nas suas primeiras

manifestações nos autos - via de regra, contestação e

impugnação aos documentos, respectivamente - indicar se têm

interesse em produzir prova oral e, caso tenham, informar se

dispõem de estrutura para real ização de audiência

telepresencial, por meio da plataforma digital Google Meet, ou

se desejam aguardar o retorno das audiências presenciais,

quando restabelecida a normalidade das atividades

jurisdicionais.

Com a manifestação das partes, sejam os autos eletrônicos

conclusos para apreciação, tudo nos termos do § 1° do artigo 6° do

Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020 e do Parágrafo Único do

art. 4º do Ato TRT ATO TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de

2020.

Por fim, destaco ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação.

Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando a parte

autora, preferencialmente por meio de diário eletrônico, caso

existam advogados já cadastrados. Em não havendo, expeça-se

mandado para que o Sr. Oficial Justiça realize as notificações pelos

meios eletrônicos disponíveis, observada a ordem disposta no art.

14, do Ato TRT21-GP Nº 054/2020, de 27 de abril de 2020.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000604-15.2019.5.21.0024
AUTOR LUIS CARLOS NEVES DOS SANTOS

ADVOGADO MARCIA MARIA DINIZ GOMES(OAB:
5401/RN)

RÉU UMARI SALINEIRA LTDA

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIS CARLOS NEVES DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cff9eef

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Tendo em vista que o reclamante informou, por meio da petição de

ID #id:b060b95, o descumprimento do acordo por parte da

reclamada, ao tempo em que pugnou pela adoção de providências
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por este Juízo.

Considerando que a reclamada devidamente intimada para

comprovar o pagamento das parcelas acordadas em #id:e83a21b.

Atualizem-se os valores devidos com aplicação da multa prevista na

ata de audiência de #id:e83a21b e, em seguida, proceda-se à

realização de bloqueio de numerários via BACENJUD, autorizando-

se a sua reiteração.

Em seguida, caso necessário, proceda-se à consulta por meio do

RENAJUD para verificação de veículos em nome da ré passíveis de

restrição.

Frustradas as diligências acima e, uma vez decorrido o prazo

previsto no art. 883-A da CLT, determina-se a inclusão do nome da

executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas – BNDT.

Garantida a execução pelos meios eletrônicos, expeça-se mandado

para ciência do bloqueio, no caso do BACENJUD, ou para

efetivação da penhora, no caso do RENAJUD.

Na hipótese de execução ainda frustrada, determina-se seja

realizada consulta junto ao INFOJUD para realização de pesquisa

patrimonial passível de penhora.

Concomitantemente ao item anterior, determina-se a expedição de

ofícios aos cartórios de imóveis da circunscrição em que domiciliada

a empresa, além de Macau e Natal, e/ou a utilização do convênio

com a SEMUT, a fim de que seja verificada a existência de bens

imóveis em nome da executada.

Caso infrutíferas as diligências anteriores, intime-se a parte autora

para requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando a

impossibilidade de desconsideração ex officio da personalidade

jurídica da empresa (caput do art. 133 do CPC).

Silente a parte autora, retornem os autos conclusos para

deliberações.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

ILINA MARIA JUREMA MARACAJA COUTINHO DE SA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0150400-75.2008.5.21.0021
AUTOR LUCIA DE FATIMA SOUZA CAMARA

ADVOGADO VALERIA CARVALHO DE
LUCENA(OAB: 3096/RN)

RÉU MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO

ADVOGADO ICARO MELO CAVALCANTE(OAB:
14469/RN)

ADVOGADO VICTOR HUGO SILVA
TRINDADE(OAB: 11773/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a773795

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando os autos, observo que a reclamante, por meio do seu

causídico, manifestou-se no sentido de renunciar o valor excedente

do seu crédito para fins de pagamento através de requisição de

pequeno valor -RPV (#id:6fe25d7).

Considerando a existência de lei específica municipal na qual

estabelece as obrigações de requisições de pequeno valor no valor

do teto do maior benefício pago pelo INSS, ou seja, atualmente de

R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos),

DETERMINO:

1) O recolhimento do ofício precatório de ID. ca49990 e a expedição

da RPV no valor supramencionado.

2) Uma vez expedida a RPV, caso não haja pagamento por parte do

Município no prazo nela estipulado, expeça-se mandado de

sequestro de valores na conta do Fundo de Participação dos

Municípios (FPM), de tudo dando ciência ao seu representante

legal.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

ILINA MARIA JUREMA MARACAJA COUTINHO DE SA

Juíza do Trabalho

CM

Processo Nº ATSum-0150400-75.2008.5.21.0021
AUTOR LUCIA DE FATIMA SOUZA CAMARA

ADVOGADO VALERIA CARVALHO DE
LUCENA(OAB: 3096/RN)

RÉU MUNICIPIO DE PEDRO AVELINO

ADVOGADO ICARO MELO CAVALCANTE(OAB:
14469/RN)

ADVOGADO VICTOR HUGO SILVA
TRINDADE(OAB: 11773/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUCIA DE FATIMA SOUZA CAMARA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a773795

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando os autos, observo que a reclamante, por meio do seu

causídico, manifestou-se no sentido de renunciar o valor excedente

do seu crédito para fins de pagamento através de requisição de

pequeno valor -RPV (#id:6fe25d7).

Considerando a existência de lei específica municipal na qual

estabelece as obrigações de requisições de pequeno valor no valor

do teto do maior benefício pago pelo INSS, ou seja, atualmente de

R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos),

DETERMINO:

1) O recolhimento do ofício precatório de ID. ca49990 e a expedição

da RPV no valor supramencionado.

2) Uma vez expedida a RPV, caso não haja pagamento por parte do

Município no prazo nela estipulado, expeça-se mandado de

sequestro de valores na conta do Fundo de Participação dos

Municípios (FPM), de tudo dando ciência ao seu representante

legal.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

ILINA MARIA JUREMA MARACAJA COUTINHO DE SA

Juíza do Trabalho

CM

Processo Nº ATOrd-0000534-12.2016.5.21.0021
AUTOR MASSILON FERREIRA DE

MEDEIROS

ADVOGADO MARCIO OLIVEIRA
FERNANDES(OAB: 12114/RN)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

ADVOGADO LARISSA SOARES FELISMINO(OAB:
13477/RN)

RÉU ISOREL LOCACAO E SERVICOS
LTDA.

ADVOGADO CAROLINA BRITO DE CARVALHO
BARBOSA(OAB: 42897/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MASSILON FERREIRA DE MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 21d442c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando os autos, observo que o acórdão de #id:6830656 não

conheceu do agravo de petição da PETROBRÁS por completa

dissociação entre o conteúdo da decisão combatida e os

argumentos descritos na peça recursal e que, conforme certidão de

Id ff36ea3, ocorreu o trânsito em julgado da decisão em 03/09/2020.

Tendo em vista que o juízo encontra-se garantido por meio do

bloqueio de valores de ID. 2f07511, intime-se o reclamante para que

informe nos autos, no prazo de 5 dias, domicílio bancário para

expedição de alvará de transferência dos valores devidos.

Após, expeça-se alvará de transferência, por meio do sistema

SisconDJ, para pagamento dos valores devidos, conforme planilha

de cálculos de Id. c019591 e, sem mais pendências, arquivem-se os

autos em definitivo.

MACAU/RN, 08 de setembro de 2020.

ILINA MARIA JUREMA MARACAJA COUTINHO DE SA

Juíza do Trabalho

CM

Processo Nº ATAlc-0000808-93.2018.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO EUDES DE ANDRADE

DANTAS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU ANA LIVIA QUEIROZ ALMEIDA LIMA

ADVOGADO DOUGLAS MACDONNELL DE
BRITO(OAB: 5910/RN)

RÉU ANTONIO LIMA NETO

ADVOGADO DOUGLAS MACDONNELL DE
BRITO(OAB: 5910/RN)

RÉU SALMAR INDUSTRIA E COMERCIO
DE SAL MARINHO LTDA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU LN INDUSTRIA E REFINACAO DE
SAL LTDA - ME

ADVOGADO DOUGLAS MACDONNELL DE
BRITO(OAB: 5910/RN)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO EUDES DE ANDRADE DANTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica a parte intimada para tomar ciência do pagamento do ALVARÁ

de #id:6779ddc.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MICHELLE XAUD MARON SANTOS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000338-42.2016.5.21.0021
AUTOR JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA

MELO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU CEIA REFEIC?ES COLETIVAS LTDA -
- ME

ADVOGADO HENRIQUE EDUARDO BEZERRA DA
COSTA(OAB: 8607/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA MELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica a parte intimada para tomar ciência do pagamento do ALVARÁ

de #id:a68cb3e.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MICHELLE XAUD MARON SANTOS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000338-42.2016.5.21.0021
AUTOR JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA

MELO

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU CEIA REFEIC?ES COLETIVAS LTDA -
- ME

ADVOGADO HENRIQUE EDUARDO BEZERRA DA
COSTA(OAB: 8607/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CEIA REFEIC?ES COLETIVAS LTDA - - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para depositar em juízo, EM 48 HORAS, a

quantia certa de R$ 4.240,61 (quatro mil, duzentos e quarenta reais

e sessenta e um centavos), tomando como base a planilha de

#id:fa74f4f, sob pena de penhora de bens, através das ferramentas

eletrônicas à disposição deste Juízo.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MICHELLE XAUD MARON SANTOS

Servidor

Processo Nº ATSum-0000188-81.2018.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO DAS CHAGAS

OLIVEIRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU DOIS A ENGENHARIA E
TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

RÉU LUCRECIA DE SOUSA LIMA

RÉU MOISES PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO EDVALDO SEBASTIAO BANDEIRA
LEITE(OAB: 2605/RN)

RÉU LC CONSTRUCOES E LOCACOES
LTDA. - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica a parte intimada para tomar ciência do pagamento do ALVARÁ

de #id:0ff287a.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MICHELLE XAUD MARON SANTOS

Servidor

Processo Nº TutCautAnt-0001733-21.2020.5.21.0024
REQUERENTE ALESSANDRO FERNANDES

OLIVEIRA
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ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ALCIONE PEREIRA DANTAS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ARITUZIA ALVES DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ANTONIO DE PADUA LEANDRO DOS
ANJOS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ELILSON DE SOUZA MENEZES

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ELIANE XAVIER DA SILVA BEZERRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCA TANHA FERREIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCO ANDRE LEANDRO
CIRIACO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE RENATA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE RONILTON DA SILVA ALEXANDRE

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ZENILTON LUCIANO DOS SANTOS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE SEBASTIAO FERNANDES

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ZILDEMBERG CARLOS XAVIER DE
MELO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE ZULEIDE MARIA DA SILVA MELO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO
DE ARAUJO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE FRANCISCO DE MELO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE IZABEL TEIXEIRA DE LIMA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE JOSE CARLOS FERREIRA DO
NASCIMENTO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE JOAQUIM PEDRO GOMES DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MANOEL LUIZ ALMEIDA DE
MEDEIROS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA EDILZA SOARES DA COSTA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MIGUEL ARCANJO NETO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE MARIA SUZEDI DA CUNHA
BARRETO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE OTACILIO BASILIO FILHO

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE RAILSON DE OLIVEIRA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERENTE PATRICIA MARIA MARTINS DOS
SANTOS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

REQUERIDO L J SERVICOS MANUTENCAO E
MONTAGEM LTDA

REQUERIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALCIONE PEREIRA DANTAS

  - ALESSANDRO FERNANDES OLIVEIRA

  - ANTONIO DE PADUA LEANDRO DOS ANJOS

  - ARITUZIA ALVES DA SILVA

  - ELIANE XAVIER DA SILVA BEZERRA

  - ELILSON DE SOUZA MENEZES

  - FRANCISCA TANHA FERREIRA

  - FRANCISCO ANDRE LEANDRO CIRIACO

  - FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DE ARAUJO

  - FRANCISCO DE MELO

  - IZABEL TEIXEIRA DE LIMA

  - JOAQUIM PEDRO GOMES DA SILVA

  - JOSE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO

  - MANOEL LUIZ ALMEIDA DE MEDEIROS

  - MARIA DE FATIMA OLIVEIRA

  - MARIA EDILZA SOARES DA COSTA

  - MARIA SUZEDI DA CUNHA BARRETO

  - MIGUEL ARCANJO NETO

  - OTACILIO BASILIO FILHO

  - PATRICIA MARIA MARTINS DOS SANTOS

  - RAILSON DE OLIVEIRA SILVA

  - RENATA DE OLIVEIRA
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  - RONILTON DA SILVA ALEXANDRE

  - SEBASTIAO FERNANDES

  - ZENILTON LUCIANO DOS SANTOS

  - ZILDEMBERG CARLOS XAVIER DE MELO

  - ZULEIDE MARIA DA SILVA MELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 9f7e2f9

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência de natureza

cautelar por meio da qual os autores pedem a determinação de

bloqueio de créditos existentes em favor de L J SERVICOS

MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA junto à PETROLEO

BRASILEIRO S A PETROBRAS.

Os autores requerem, ainda, a determinação de bloqueio nas

contas da primeira reclamada em qualquer instituição financeira do

país, pelo sistema BACENJUD, até o limite de R$ 510.000,00, com

a finalidade de garantir a satisfação dos débitos.

Pleiteiam, também, o bloqueio de bens da primeira reclamada via

Sistema online de Restrição Judicial de Veículos (RENAJUD).

Com as medidas pleiteadas, pretendem a garantia do pagamento

das verbas trabalhistas devidas, assim como a conservação de

créditos aptos ao adimplemento das parcelas rescisórias objeto de

demandas individuais.

Passo à análise.

O artigo 300 da novel legislação adjetiva civil, de aplicação

subsidiária ao processo laboral, autoriza o juiz a deferir a tutela de

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

No caso em análise, considerando a documentação trazida aos

autos, resta configurada a plausibilidade do direito requerido.

Primeiramente, porque as CTPS dos autores, nas quais se verificam

as respectivas baixas, demonstram as relações de trabalho objeto

da demanda.

Além disso, há a comprovação da existência de relação de direito

civil entre as rés, o que é um indicativo da existência de créditos da

reclamada principal em poder da litisconsorte (vide Id 12cdd6e).

Não é preciso dar a volta ao mundo, também, para constatar as

concretas dificuldades financeiras atravessadas pela demandada,

manifestamente revelada pelo atraso nos pagamentos de salários e

verbas rescisórias de seus empregados.

De mais a mais, verifico que, consoante informações na exordial, o

escritório local da primeira ré não recebe ligações e não presta

informações aos seus trabalhadores.

Desse modo, as alegações dos reclamantes mostram-se, nesse

momento processual, verossímeis, não havendo outra solução a ser

adotada por esta magistrada que não o reconhecimento de

supedâneo jurídico ao pleito autoral formulado.

Nesta linha de intelecção, aflora evidente o perigo que a demora na

efetivação da medida requerida poderá significar, sendo premente a

imediata atuação do Judiciário, a fim de evitar lesões mais graves e

de difícil reparação, dado o caráter alimentar das parcelas em

discussão.

Assim, considerando que a reparação dos danos causados pelo

inadimplemento de verbas de natureza alimentar é sempre de difícil

consecução, entendo imperioso que eventuais créditos da

reclamada principal, porventura em poder da litisconsorte, sejam

resguardados, tudo com vista à priorização do pagamento das

verbas trabalhistas.

Desta forma, demonstrado o risco de ineficácia à futura atividade

jurisdicional executiva, bem como configurado o atendimento dos

requisitos insertos nos arts. 300 e seguintes do CPC, defiro a

pretensão obreira de retenção, até o limite do valor da causa, dos

valores objeto de repasse que eventualmente existam em favor da

primeira reclamada.

Posto isso, com espeque nos fundamentos aqui alinhavados,

decidodeterminar o bloqueio de créditos que a primeira reclamada

L J SERVICOS MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA venha a

possuir junto à litisconsorte, PETROLEO BRASILEIRO S A

PETROBRAS, no importe de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil

reais), devendo a litisconsorte, no prazo de 05 dias contados da

ciência desta decisão, proceder ao depósito do numerário em conta

judicial à disposição deste Juízo, com a devida comprovação nos

autos.

A determinação supra deverá ser efetivada independente de trava

bancária, ante a natureza alimentar das verbas em pauta, valendo

a presente decisão como mandado de bloqueio.

Quanto ao pedido de bloqueio nas contas da primeira reclamada via

sistema BACENJUD e ao pedido de restrição de bens da primeira

reclamada via RENAJUD, entendo por bem indeferir, por ora, tais

pedidos, uma vez que o deferimento acima exposto de bloqueio de

créditos que a primeira ré possui junto à litisconsorte já é medida

cautelar suficiente para se assegurar o direito vindicado.

Dê-se ciência aos autores, sobre a presente decisão.

Notifiquem-se os reclamados, com urgência, por oficial de justiça,
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para ciência da presente decisão e para que, na forma do artigo 306

do CPC, no prazo de 05 dias, apresentem suas contestações e

indiquem as provas que pretendem produzir.

Transcorrido o quinquídio, sem resposta, voltem-me os autos

conclusos.

Macau/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho Titular da VT de Macau

Processo Nº ATOrd-0000763-60.2016.5.21.0024
AUTOR JOSE ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

RÉU CONEL CONSTRUCOES E
ENGENHARIA LTDA

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO MARCUS AURELIO DE ALMEIDA
BARROS(OAB: 97-B/SE)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

PERITO MARC ALFONS ADELIN GHIJS

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE ANTONIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica a parte intimada para tomar ciência do pagamento do ALVARÁ

de #id:b5ce5fd.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MICHELLE XAUD MARON SANTOS

Servidor

Processo Nº ATOrd-0126200-33.2010.5.21.0021
AUTOR ALEXSANDRO DE ARAUJO ALVES

ADVOGADO VALERIA CARVALHO DE
LUCENA(OAB: 3096/RN)

RÉU OILFIELD TREATING CHEMICALS E
COMERCIO LTDA - EPP

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CITAÇÃO

Fica V. Sa. citada para que proceda ao respectivo pagamento de

custas, conforme sentença de Id 58619ae, no prazo de 48 horas

ou garanta a execução, sob pena de penhora, nos termos do art.

880 da CLT.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

MARIANA CAETANO DE SOUZA

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000459-90.2018.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO CANINDE MIGUEL

ADVOGADO CAMILA CAFE DE SANTANA(OAB:
10181/RN)

RÉU VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO VALTER SANDI DE OLIVEIRA
COSTA(OAB: 1496/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d3f6dba

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando detidamente os autos, observo que o reclamado

manteve-se inerte após ser intimado para pagar a dívida exequenda

ou garantir o juízo, nos termos da decisão de ID 4da87cc.

Observo que, na decisão supracitada, restou determinada a

aplicação de multa no caso de silêncio do reclamado quanto ao

cumprimento da obrigação, bem como o prosseguimento da

execução.

Posto isso, DETERMINO:

1. Atualizem-se os cálculos, com a aplicação da multa citada, e

proceda-se à realização de bloqueio de numerários via BACENJUD,

autorizando-se a sua reiteração;
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2. Em seguida, caso necessário, proceda-se à consulta por meio do

RENAJUD para verificação de veículos em nome da ré passíveis de

restrição;

3. Frustradas as diligências acima e, uma vez decorrido o prazo

previsto no art. 883-A da CLT, determina-se a inclusão do nome da

executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT;

4. Garantida a execução pelos meios eletrônicos, expeça-se

mandado para ciência do bloqueio, no caso do BACENJUD, ou para

efetivação da penhora, no caso do RENAJUD;

5. Na hipótese de execução ainda frustrada, determina-se seja

realizada consulta junto ao INFOJUD para realização de pesquisa

patrimonial passível de penhora;

6. Concomitantemente ao item anterior, determina-se a expedição

de ofícios aos cartórios de imóveis da circunscrição em que

domiciliada a empresa, além de Macau e Natal, e/ou a utilização do

convênio com a SEMUT, a fim de que seja verificada a existência

de bens imóveis em nome da executada;

7. Caso infrutíferas as diligências anteriores, intime-se a parte

autora para requerer o que entender de direito quanto ao

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de

encaminhamento do processo ao arquivo provisório pelo prazo de

um ano, o que fica desde já determinado em caso de inércia.

8. Silente a parte autora, retornem os autos conclusos para

deliberações.

9. A qualquer momento, satisfeito o crédito exequendo, libere-se a

quantia ao exequente, com as cautelas de praxe. Após, registrem-

se os pagamentos efetuados no sistema e arquive-se o processo.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000459-90.2018.5.21.0024
AUTOR FRANCISCO CANINDE MIGUEL

ADVOGADO CAMILA CAFE DE SANTANA(OAB:
10181/RN)

RÉU VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA

ADVOGADO VALTER SANDI DE OLIVEIRA
COSTA(OAB: 1496/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO CANINDE MIGUEL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d3f6dba

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos,etc.

Analisando detidamente os autos, observo que o reclamado

manteve-se inerte após ser intimado para pagar a dívida exequenda

ou garantir o juízo, nos termos da decisão de ID 4da87cc.

Observo que, na decisão supracitada, restou determinada a

aplicação de multa no caso de silêncio do reclamado quanto ao

cumprimento da obrigação, bem como o prosseguimento da

execução.

Posto isso, DETERMINO:

1. Atualizem-se os cálculos, com a aplicação da multa citada, e

proceda-se à realização de bloqueio de numerários via BACENJUD,

autorizando-se a sua reiteração;

2. Em seguida, caso necessário, proceda-se à consulta por meio do

RENAJUD para verificação de veículos em nome da ré passíveis de

restrição;

3. Frustradas as diligências acima e, uma vez decorrido o prazo

previsto no art. 883-A da CLT, determina-se a inclusão do nome da

executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT;

4. Garantida a execução pelos meios eletrônicos, expeça-se

mandado para ciência do bloqueio, no caso do BACENJUD, ou para

efetivação da penhora, no caso do RENAJUD;

5. Na hipótese de execução ainda frustrada, determina-se seja

realizada consulta junto ao INFOJUD para realização de pesquisa

patrimonial passível de penhora;

6. Concomitantemente ao item anterior, determina-se a expedição

de ofícios aos cartórios de imóveis da circunscrição em que

domiciliada a empresa, além de Macau e Natal, e/ou a utilização do

convênio com a SEMUT, a fim de que seja verificada a existência

de bens imóveis em nome da executada;

7. Caso infrutíferas as diligências anteriores, intime-se a parte

autora para requerer o que entender de direito quanto ao

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de

encaminhamento do processo ao arquivo provisório pelo prazo de

um ano, o que fica desde já determinado em caso de inércia.

8. Silente a parte autora, retornem os autos conclusos para

deliberações.

9. A qualquer momento, satisfeito o crédito exequendo, libere-se a

quantia ao exequente, com as cautelas de praxe. Após, registrem-

se os pagamentos efetuados no sistema e arquive-se o processo.

Cumpra-se.

MACAU/RN, 04 de setembro de 2020.
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MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATAlc-0000684-13.2018.5.21.0024
AUTOR GUILHERME ANDERSON BRAS

OLIVEIRA

ADVOGADO VALERIA CARVALHO DE
LUCENA(OAB: 3096/RN)

RÉU BEHRING SEGURANCA PRIVADA
EIRELI - ME

ADVOGADO TULIO GOMES CASCARDO(OAB:
25454-D/PE)

RÉU ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUILHERME ANDERSON BRAS OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do despacho de id. d2743c0

e requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

MACAU/RN, 09 de setembro de 2020.

CINTHIA HELENA GONZAGA JOCA DE MORAIS

Servidor

Central de Apoio a Execução

Notificação

Processo Nº ATSum-0119100-09.2009.5.21.0006
AUTOR CARLOS INACIO DE MELO

ADVOGADO ALECIO CESAR SANCHES(OAB:
5685-B/RN)

AUTOR REGINEUDO ALVES DA SILVA

ADVOGADO Brenan Arruda de Brito(OAB: 8078/RN)

AUTOR ALTAMIR MARCOS DE LIMA

ADVOGADO YGOR MEDEIROS BRANDAO DE
ARAUJO(OAB: 7459/RN)

AUTOR SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP
DE VIG E SEG PRIV,MONIT.ELET,AG
TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,
CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E
CINOFILOS DO RN-SINDSEGUR

ADVOGADO ALECIO CESAR SANCHES(OAB:
5685-B/RN)

AUTOR ADAUTO GABRIEL DO NASCIMENTO
NETO

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

ADVOGADO BERKSON BRENNO TEODORO
FERREIRA(OAB: 8197/RN)

ADVOGADO YGOR MEDEIROS BRANDAO DE
ARAUJO(OAB: 7459/RN)

AUTOR IVANILDO ANTUNES DE LIMA

ADVOGADO BERKSON BRENNO TEODORO
FERREIRA(OAB: 8197/RN)

AUTOR RANIERE TRINDADE DE MEDEIROS

ADVOGADO DANIELLE CRISTINE PADILHA
COSTA(OAB: 12733/RN)

ADVOGADO ROSANIA GARCIA DANTAS DE
MEDEIROS(OAB: 13490/RN)

RÉU E.N.D.S.J.

RÉU JOANA DARC BELIZARIO ALVES
SENA

RÉU SENA TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA

ADVOGADO ANA CAROLINA ALMEIDA
GUERRA(OAB: 4531/RN)

ADVOGADO ROGERIO ALVES DA SILVA(OAB:
48316/PE)

RÉU B.M.D.S.N.

RÉU ANA CLAUDIA DE SOUZA SENA

RÉU ANA PATRICIA DE SOUZA SENA

RÉU ANA BEATRIZ SILVA SENA

RÉU SENA SEGURANCA INTELIGENTE
LTDA

RÉU LUCIANA MARIA DA SILVA

RÉU LUCIANO JUNIOR DA SILVA

ADVOGADO ROGERIO ALVES DA SILVA(OAB:
48316/PE)

RÉU JA COMERCIO E SERVICOS
OPTICOS LTDA

RÉU OLHAR PERFEITO OTICA EIRELI

RÉU AB - COMERCIO E SERVICOS
OPTICOS LTDA

RÉU S TERCEIRIZACAO E SERVICOS
LTDA

RÉU EVALDO NUNES DE SENA

ADVOGADO ROGERIO ALVES DA SILVA(OAB:
48316/PE)

RÉU JOSELENE NUNES DE SENA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADAUTO GABRIEL DO NASCIMENTO NETO

  - ALTAMIR MARCOS DE LIMA

  - CARLOS INACIO DE MELO

  - IVANILDO ANTUNES DE LIMA

  - RANIERE TRINDADE DE MEDEIROS

  - REGINEUDO ALVES DA SILVA

  - SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP DE VIG E SEG
PRIV,MONIT.ELET,AG TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,
CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E CINOFILOS DO RN-
SINDSEGUR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ea785d1

proferida nos autos.

J U L G A M E N T O  P A R C I A L  D O  I N C I D E N T E  D E

DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

I-RELATÓRIO
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T r a t a - s e  d a  a n á l i s e  p a r c i a l  d o  I N C I D E N T E  D E

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da

executadaSENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:

03.072.222/0001-08)apenas para decidir-se acerca da

responsabilidade dos menoresBERNARDO MACHADO DE SENA

NETO (CPF 016.792.094-42) e EVALDO NUNES DE SENA

JÚNIOR (CPF 092.776.934-44).

As aludidas partes foram citadas da decisão de Instauração do IDPJ

(ID 07c3669) na pessoa do seu genitor, o executadoEVALDO

NUNES SENA, por meio do despacho de id b0ce8fa, disponibilizado

no DEJT no dia 06/11/2019 (ID 250db5a).

Até a presente data, as partes citadas não se manifestaram.

É o que importa relatar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 135 do CPC, a parte incluída no polo tem o

prazo de 15 dias para se manifestar acerca do IDPJ.

Na hipótese dos autos, Evaldo Nunes Sena Junior e Bernardo

Machado de Sena Netoforam citados da decisão de Instauração

do IDPJ ( id  07c3669)  na  pessoa do  seu  gen i to r ,  o

executadoEVALDO NUNES SENA, por meio do despacho de id

b0ce8fa, disponibilizado no DEJT no dia 06/11/2019 (ID 250db5a),

mas deixaram de se manifestar no prazo legal.

A parte incluída Bernardo Machado de Sena Neto manejou

Embargos de Terce i ro  pro toco l izado sob nº  000077-

86.2020.5.21.0005 e acostado aos presentes autos sob id fc9e371,

nos quais foi confirmada a sua legitimidade para responder pela

dívida trabalhista.

Por cautela, registra-se que nos extintos Embargos de Terceiro,

interpostos por Evaldo Nunes de Sena Junior, este estava

representado pelo seu genitor, o executado Evaldo Nunes de Sena

e pelo advogado deste, já cadastrado nos presentes autos.

Nos termos do Relatório de Pesquisa Patrimonial de id 07c3669, os

filhos menores do executado Evaldo Nunes Sena foram utilizados

por seu genitor, como laranjas, para a ocultação de imóvel de luxo e

valores, nos seguintes termos:

3.4. DA UTILIZAÇÃO DE FILHO MENOR DE IDADE PARA

OCULTAR PATRIMÔNIO.

Conforme já noticiado no RIP, observa-se que Recuperação Judicial

das empresas executada ocorreu 29/09/2010.

Primeiramente é importante o registro inicial que foram realizadas

diligências eletrônica junto ao banco de dados do eCAC Centro

Virtual de Atendimento da Receita Federal do Brasil - das

declarações dos impostos de renda, exercícios (2016/2015,

2017/2016 e 2018/2017), em relação ao Sr. EVALDO NUNES DE

SENA, ficando ali comprovado que o mesmo declarou a DOAÇÃO

de um imóvel em favor de seu filho menor (EVALDO NUNES DE

SENA JÚNIOR) , com usufruto para o doador(pai).

Mais adiante, foram efetuadas novas diligências, desta feita junto ao

INFOJUD(DOI) – Declaração sobre Operações Imobiliárias,

revelando um detalhamento de uma transação imobiliária entre a

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (CNPJ/MF: 12.049.631/0001

-84), e o filho menor do executado (EVALDO NUNES DE SENA

JÚNIOR), à época com “08 anos de idade”, na qualidade de

alienante e alienado, respectivamente.

Colhe-se das informações, que a transação ocorreu em 01/06/2012

(DATA DA ALIENAÇÃO),na forma de DAÇÃO EM PAGAMENTO,

com base de cálculo (ITBI), no valor de R$ 1.100.000,00 (hum

milhão e cem mil reais).

O curioso é que sequer aparece o executado na condição de

doador do imóvel já que o mesmo declarou dessa forma a Receita

Federal do Brasil.

O imóvel em questão trata-se de“bem ostentativo do devedor, de

natureza luxuosa”, não pode receber a mesma proteção dada ao

bem indispensável à constituição e acolhimento da residência

familiar, conforme discriminação abaixo transcrita:

“01 (um) apartamento, com área 345,37m², parte integrante do

Condomínio Ed Pier Maurício de Nassau, situado a Rua Santa Rita,

nº 595, aptº 3001, Recife/PE”.

Assim, a transmissão do imóvel ao filho menor de idade, após o

ajuizamento das inúmeras Reclamações Trabalhistas, autuadas nos

anos de 2008 a 2012, que culminaram com o processo de

Recuperação Judicial de suas empresas caracteriza fraude à

execução, deixando clarointuito de ocultação patrimonial.

Nota-se a existênciade dois elementos caracterizadores da fraude

de execução, ou seja, a existência de ação contra o devedor, ao

tempo da alienação ou oneração, capaz de reduzi-lo ao estado de

insolvência.

Portanto, a título de ilustração, é tão grave a fraude à execução,

considerando que o devedor tenta ludibriar não apenas o credor

mas também a própria Justiça, que esta conduta é tipificada como

crime pelo art. 179 do Código Penal brasileiro, in verbis:

Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou

danificando bens, ou simulando dívidas:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante queixa

É digno de registro que há fortes indícios de que a transação

imobiliária realizada com a incorporadora (MOURA DUBEUX
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ENGENHARIA S/A) não tenha sido registrada em nome do

executado dos supracitados empreendimentos imobiliários para

dificultar a sua localização.

Dessa forma, declaro ineficaz a alienação do supracitado imóvel.

Acresça-se, a existência de diversos elementos colhidos durante a

investigação patrimonial, que comprova a conduta evasiva do

patriarca da família “SENA”, revelando que se trata de um grande

artífice de diversas manobras com vistas a fraudar credores.

Registro que dentre elas está a recorrente utilização de entes

familiares, inclusive utilizando filhos menores para fins de ocultação

e abertura de empresa.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DEMAIS INVESTIGADOS

Em relação a investigada,JOANA DARC BELIZARIO ALVES

SENA(CPF 847.863.964-00), observa-se que a mesma tem

poderes de representação com as empresas, SENA SEGURANÇA

ELETRONICA EIRELI e JA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS

LTDA.

Ocorre que embora a investigada tenha omitido a informação em

suas Declarações de Imposto de Renda que não possui

companheiro ou cônjuge, a consulta realizada junto ao CENSEC

revelou escritura pública lavrada em 18/01/2007, que a investigada

e o Sr. EVALDO NUNES DE SENA (CNPJ/MF: 129.243.424-49)

registraram um PACTO ANTENUPCIAL, ou seja, a investigadaé

companheira do executado.

Segue abaixo a relação dos filhos da Senhora JOANA e Sr.

EVALDO:

EVALDO NUNES DE SENA JÚNIOR (DATA NASCIMENTO:

05/05/2004); nb

•

B E R N A R D O  M A C H A D O  D E  S E N A  N E T O  ( D A T A

N A S C I M E N T O :  0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 ) ;

•

JOAQUIM DALTON ALVES DE SENA (DATA NASCIMENTO:

02/01/2017);

•

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)

informou que a Sra. JOANA DARC BELIZARIO ALVES SENA,

apesar de não fazer parte da composição societária desde 2013,

permaneceu com os seguintes vínculos com a executada, SENA

SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI (CNPJ: 07.452.100/0001-06),

na qualidade de representante, responsável ou procurador:

Banco Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo, agência 1383, conta•

cor ren te  nº  13832574289,  per íodo  de  17 /11 /2010,

permanecendo at iva  a té  a  presente  data ;

Banco Industrial e Comercial, período de 27/01/2011 a

02/10/2012;

•

Também colhe-se das informações obtidas junto às ferramentas

eletrônicas, que a Sr.ª JOANA DARC reside no mesmo endereço

fiscal do executado, conforme atestam as consultas realizadas junto

a rede Serpro.

Nas Declarações dos Impostos de Renda da investigada

(2016/2015; 2017/2016 e 2018/2017), não há fonte de renda

declarada de pessoa jurídica.

Além disso, as diligências eletrônicas realizadas constataram que

referida senhora não possui atividade produtiva que justifique a

aquisição dos imóveis constantes em suas declarações.Sim, feita a

consulta, revelou-se os ditos imóveis tem liquidez para ajudar na

amortização das dívidas trabalhistas do grupo econômico familiar,

conforme se vê abaixo transcritos:.

1-Um apartamento, nº 1502- Beach Class Executive, adquirido junto

a Moura Dubeux Engenharia e Empreendimentos S/A;

2 .Um apar tamento ,  nº114,  b loco A5,  per tencente  ao

empreendimento em fase de construção,denominado Muro Alto

Condomínio Club, conforme contrato particular de reserva firmado e

01/03/2013;

 

Aliado a todo esse panorama e considerando que os elementos

constantes na presente investigação já indicaram que o Sr.

EVALDO é um grande artífice de diversas manobras com vistas a

fraudar credores, sempre se utilizando de entes familiares,

causando estranheza deste Juízo o fato da investigada ser

procuradora de seu outro filho, BERNARDO MACHADO DE SENA

NETO, CPF/MF: 016.792.094-42, nascido em 02/09/2005

(aproximadamente com 13 anos de idade),junto a diversas

contas bancárias, conforme revelou a consulta junto ao sistema

CCS.

Para ilustrar, a pesquisa eletrônica identificou uma conta poupança

junto ao Banco Bradesco, agência 1230, conta nº 98817, aberta em

05/02/2018, em nome do filho menor, ficando a JOANA DARC

BELIZÁRIO ALVES SENA, na qualidade de procuradora.

Enfim, neste particular, mais uma vez se denota a existência de

fortes in dícios de ocultação de ativos financeiros,razão pela qual

determino que seja incluído no polo passivo a Senhora a Sr.ª

JOANA DARC e seus filhos menores.

Nesse viés, operando-se a preclusão nos termos do art. 223 do
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CPC e pelos fatos narrados no Relatório de Pesquisa Patrimonial de

ID 07c3669, ora transcritos, impõe-se a inclusão no polo passivo

dos filhos menores do executado, Evaldo Nunes Sena Junior e

Bernardo Machado de Sena Neto,para responderem pela

presente execução com todos os seus bens.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o Incidente de

Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em

desfavor deSENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA(CNPJ:

03.072.222/0001-08), somente para declarar a responsabilidade

deBERNARDO MACHADO DE SENA NETO (CPF 016.792.094-42)

e EVALDO NUNES DE SENA JÚNIOR (CPF 092.776.934-44) e

incluí-los no pólo passivo da demanda definitivamente, mantendo-se

todas as medidas constritivas realizadas cautelarmente.

Intimem-se as partes na pessoa do seu genitor, o executado Evaldo

Nunes de Sena, por meio do advogado cadastrado.

Após, ocorridas as citações das demais pessoas incluídas da

instauração do incidente de desconsideração da personalidade

jurídica, e decorridos os prazos, retornem os autos conclusos para o

julgamento.

Natal, 08 de setembro de 2020.

CÁCIO OLIVEIRA MANOEL

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0119100-09.2009.5.21.0006
AUTOR CARLOS INACIO DE MELO

ADVOGADO ALECIO CESAR SANCHES(OAB:
5685-B/RN)

AUTOR REGINEUDO ALVES DA SILVA

ADVOGADO Brenan Arruda de Brito(OAB: 8078/RN)

AUTOR ALTAMIR MARCOS DE LIMA

ADVOGADO YGOR MEDEIROS BRANDAO DE
ARAUJO(OAB: 7459/RN)

AUTOR SIND INT DOS TRAB VIG EM EMP
DE VIG E SEG PRIV,MONIT.ELET,AG
TATICO MOVEL-ATM, VIG.ORG,
CURSOS DE FORM DE VIG,VIGIAS E
CINOFILOS DO RN-SINDSEGUR

ADVOGADO ALECIO CESAR SANCHES(OAB:
5685-B/RN)

AUTOR ADAUTO GABRIEL DO NASCIMENTO
NETO

ADVOGADO JOSUE JORDAO MENDES
JUNIOR(OAB: 7604/RN)

ADVOGADO BERKSON BRENNO TEODORO
FERREIRA(OAB: 8197/RN)

ADVOGADO YGOR MEDEIROS BRANDAO DE
ARAUJO(OAB: 7459/RN)

AUTOR IVANILDO ANTUNES DE LIMA

ADVOGADO BERKSON BRENNO TEODORO
FERREIRA(OAB: 8197/RN)

AUTOR RANIERE TRINDADE DE MEDEIROS

ADVOGADO DANIELLE CRISTINE PADILHA
COSTA(OAB: 12733/RN)

ADVOGADO ROSANIA GARCIA DANTAS DE
MEDEIROS(OAB: 13490/RN)

RÉU E.N.D.S.J.

RÉU JOANA DARC BELIZARIO ALVES
SENA

RÉU SENA TERCEIRIZACAO DE
SERVICOS LTDA

ADVOGADO ANA CAROLINA ALMEIDA
GUERRA(OAB: 4531/RN)

ADVOGADO ROGERIO ALVES DA SILVA(OAB:
48316/PE)

RÉU B.M.D.S.N.

RÉU ANA CLAUDIA DE SOUZA SENA

RÉU ANA PATRICIA DE SOUZA SENA

RÉU ANA BEATRIZ SILVA SENA

RÉU SENA SEGURANCA INTELIGENTE
LTDA

RÉU LUCIANA MARIA DA SILVA

RÉU LUCIANO JUNIOR DA SILVA

ADVOGADO ROGERIO ALVES DA SILVA(OAB:
48316/PE)

RÉU JA COMERCIO E SERVICOS
OPTICOS LTDA

RÉU OLHAR PERFEITO OTICA EIRELI

RÉU AB - COMERCIO E SERVICOS
OPTICOS LTDA

RÉU S TERCEIRIZACAO E SERVICOS
LTDA

RÉU EVALDO NUNES DE SENA

ADVOGADO ROGERIO ALVES DA SILVA(OAB:
48316/PE)

RÉU JOSELENE NUNES DE SENA

Intimado(s)/Citado(s):

  - EVALDO NUNES DE SENA

  - LUCIANO JUNIOR DA SILVA

  - SENA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID ea785d1

proferida nos autos.

J U L G A M E N T O  P A R C I A L  D O  I N C I D E N T E  D E

DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA

I-RELATÓRIO

T r a t a - s e  d a  a n á l i s e  p a r c i a l  d o  I N C I D E N T E  D E

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da

executadaSENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:

03.072.222/0001-08)apenas para decidir-se acerca da

responsabilidade dos menoresBERNARDO MACHADO DE SENA

NETO (CPF 016.792.094-42) e EVALDO NUNES DE SENA

JÚNIOR (CPF 092.776.934-44).

As aludidas partes foram citadas da decisão de Instauração do IDPJ

(ID 07c3669) na pessoa do seu genitor, o executadoEVALDO
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NUNES SENA, por meio do despacho de id b0ce8fa, disponibilizado

no DEJT no dia 06/11/2019 (ID 250db5a).

Até a presente data, as partes citadas não se manifestaram.

É o que importa relatar.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 135 do CPC, a parte incluída no polo tem o

prazo de 15 dias para se manifestar acerca do IDPJ.

Na hipótese dos autos, Evaldo Nunes Sena Junior e Bernardo

Machado de Sena Netoforam citados da decisão de Instauração

do IDPJ ( id  07c3669)  na  pessoa do  seu  gen i to r ,  o

executadoEVALDO NUNES SENA, por meio do despacho de id

b0ce8fa, disponibilizado no DEJT no dia 06/11/2019 (ID 250db5a),

mas deixaram de se manifestar no prazo legal.

A parte incluída Bernardo Machado de Sena Neto manejou

Embargos de Terce i ro  pro toco l izado sob nº  000077-

86.2020.5.21.0005 e acostado aos presentes autos sob id fc9e371,

nos quais foi confirmada a sua legitimidade para responder pela

dívida trabalhista.

Por cautela, registra-se que nos extintos Embargos de Terceiro,

interpostos por Evaldo Nunes de Sena Junior, este estava

representado pelo seu genitor, o executado Evaldo Nunes de Sena

e pelo advogado deste, já cadastrado nos presentes autos.

Nos termos do Relatório de Pesquisa Patrimonial de id 07c3669, os

filhos menores do executado Evaldo Nunes Sena foram utilizados

por seu genitor, como laranjas, para a ocultação de imóvel de luxo e

valores, nos seguintes termos:

3.4. DA UTILIZAÇÃO DE FILHO MENOR DE IDADE PARA

OCULTAR PATRIMÔNIO.

Conforme já noticiado no RIP, observa-se que Recuperação Judicial

das empresas executada ocorreu 29/09/2010.

Primeiramente é importante o registro inicial que foram realizadas

diligências eletrônica junto ao banco de dados do eCAC Centro

Virtual de Atendimento da Receita Federal do Brasil - das

declarações dos impostos de renda, exercícios (2016/2015,

2017/2016 e 2018/2017), em relação ao Sr. EVALDO NUNES DE

SENA, ficando ali comprovado que o mesmo declarou a DOAÇÃO

de um imóvel em favor de seu filho menor (EVALDO NUNES DE

SENA JÚNIOR) , com usufruto para o doador(pai).

Mais adiante, foram efetuadas novas diligências, desta feita junto ao

INFOJUD(DOI) – Declaração sobre Operações Imobiliárias,

revelando um detalhamento de uma transação imobiliária entre a

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (CNPJ/MF: 12.049.631/0001

-84), e o filho menor do executado (EVALDO NUNES DE SENA

JÚNIOR), à época com “08 anos de idade”, na qualidade de

alienante e alienado, respectivamente.

Colhe-se das informações, que a transação ocorreu em 01/06/2012

(DATA DA ALIENAÇÃO),na forma de DAÇÃO EM PAGAMENTO,

com base de cálculo (ITBI), no valor de R$ 1.100.000,00 (hum

milhão e cem mil reais).

O curioso é que sequer aparece o executado na condição de

doador do imóvel já que o mesmo declarou dessa forma a Receita

Federal do Brasil.

O imóvel em questão trata-se de“bem ostentativo do devedor, de

natureza luxuosa”, não pode receber a mesma proteção dada ao

bem indispensável à constituição e acolhimento da residência

familiar, conforme discriminação abaixo transcrita:

“01 (um) apartamento, com área 345,37m², parte integrante do

Condomínio Ed Pier Maurício de Nassau, situado a Rua Santa Rita,

nº 595, aptº 3001, Recife/PE”.

Assim, a transmissão do imóvel ao filho menor de idade, após o

ajuizamento das inúmeras Reclamações Trabalhistas, autuadas nos

anos de 2008 a 2012, que culminaram com o processo de

Recuperação Judicial de suas empresas caracteriza fraude à

execução, deixando clarointuito de ocultação patrimonial.

Nota-se a existênciade dois elementos caracterizadores da fraude

de execução, ou seja, a existência de ação contra o devedor, ao

tempo da alienação ou oneração, capaz de reduzi-lo ao estado de

insolvência.

Portanto, a título de ilustração, é tão grave a fraude à execução,

considerando que o devedor tenta ludibriar não apenas o credor

mas também a própria Justiça, que esta conduta é tipificada como

crime pelo art. 179 do Código Penal brasileiro, in verbis:

Art. 179 - Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou

danificando bens, ou simulando dívidas:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante queixa

É digno de registro que há fortes indícios de que a transação

imobiliária realizada com a incorporadora (MOURA DUBEUX

ENGENHARIA S/A) não tenha sido registrada em nome do

executado dos supracitados empreendimentos imobiliários para

dificultar a sua localização.

Dessa forma, declaro ineficaz a alienação do supracitado imóvel.

Acresça-se, a existência de diversos elementos colhidos durante a

investigação patrimonial, que comprova a conduta evasiva do

patriarca da família “SENA”, revelando que se trata de um grande

artífice de diversas manobras com vistas a fraudar credores.

Registro que dentre elas está a recorrente utilização de entes

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 725
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

familiares, inclusive utilizando filhos menores para fins de ocultação

e abertura de empresa.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DEMAIS INVESTIGADOS

Em relação a investigada,JOANA DARC BELIZARIO ALVES

SENA(CPF 847.863.964-00), observa-se que a mesma tem

poderes de representação com as empresas, SENA SEGURANÇA

ELETRONICA EIRELI e JA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS

LTDA.

Ocorre que embora a investigada tenha omitido a informação em

suas Declarações de Imposto de Renda que não possui

companheiro ou cônjuge, a consulta realizada junto ao CENSEC

revelou escritura pública lavrada em 18/01/2007, que a investigada

e o Sr. EVALDO NUNES DE SENA (CNPJ/MF: 129.243.424-49)

registraram um PACTO ANTENUPCIAL, ou seja, a investigadaé

companheira do executado.

Segue abaixo a relação dos filhos da Senhora JOANA e Sr.

EVALDO:

EVALDO NUNES DE SENA JÚNIOR (DATA NASCIMENTO:

05/05/2004); nb

•

B E R N A R D O  M A C H A D O  D E  S E N A  N E T O  ( D A T A

N A S C I M E N T O :  0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 ) ;

•

JOAQUIM DALTON ALVES DE SENA (DATA NASCIMENTO:

02/01/2017);

•

O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)

informou que a Sra. JOANA DARC BELIZARIO ALVES SENA,

apesar de não fazer parte da composição societária desde 2013,

permaneceu com os seguintes vínculos com a executada, SENA

SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI (CNPJ: 07.452.100/0001-06),

na qualidade de representante, responsável ou procurador:

Banco Kirton Bank S/A – Banco Múltiplo, agência 1383, conta

cor ren te  nº  13832574289,  per íodo  de  17 /11 /2010,

permanecendo at iva  a té  a  presente  data ;

•

Banco Industrial e Comercial, período de 27/01/2011 a

02/10/2012;

•

Também colhe-se das informações obtidas junto às ferramentas

eletrônicas, que a Sr.ª JOANA DARC reside no mesmo endereço

fiscal do executado, conforme atestam as consultas realizadas junto

a rede Serpro.

Nas Declarações dos Impostos de Renda da investigada

(2016/2015; 2017/2016 e 2018/2017), não há fonte de renda

declarada de pessoa jurídica.

Além disso, as diligências eletrônicas realizadas constataram que

referida senhora não possui atividade produtiva que justifique a

aquisição dos imóveis constantes em suas declarações.Sim, feita a

consulta, revelou-se os ditos imóveis tem liquidez para ajudar na

amortização das dívidas trabalhistas do grupo econômico familiar,

conforme se vê abaixo transcritos:.

1-Um apartamento, nº 1502- Beach Class Executive, adquirido junto

a Moura Dubeux Engenharia e Empreendimentos S/A;

2 .Um apar tamento ,  nº114,  b loco A5,  per tencente  ao

empreendimento em fase de construção,denominado Muro Alto

Condomínio Club, conforme contrato particular de reserva firmado e

01/03/2013;

 

Aliado a todo esse panorama e considerando que os elementos

constantes na presente investigação já indicaram que o Sr.

EVALDO é um grande artífice de diversas manobras com vistas a

fraudar credores, sempre se utilizando de entes familiares,

causando estranheza deste Juízo o fato da investigada ser

procuradora de seu outro filho, BERNARDO MACHADO DE SENA

NETO, CPF/MF: 016.792.094-42, nascido em 02/09/2005

(aproximadamente com 13 anos de idade),junto a diversas

contas bancárias, conforme revelou a consulta junto ao sistema

CCS.

Para ilustrar, a pesquisa eletrônica identificou uma conta poupança

junto ao Banco Bradesco, agência 1230, conta nº 98817, aberta em

05/02/2018, em nome do filho menor, ficando a JOANA DARC

BELIZÁRIO ALVES SENA, na qualidade de procuradora.

Enfim, neste particular, mais uma vez se denota a existência de

fortes in dícios de ocultação de ativos financeiros,razão pela qual

determino que seja incluído no polo passivo a Senhora a Sr.ª

JOANA DARC e seus filhos menores.

Nesse viés, operando-se a preclusão nos termos do art. 223 do

CPC e pelos fatos narrados no Relatório de Pesquisa Patrimonial de

ID 07c3669, ora transcritos, impõe-se a inclusão no polo passivo

dos filhos menores do executado, Evaldo Nunes Sena Junior e

Bernardo Machado de Sena Neto,para responderem pela

presente execução com todos os seus bens.

ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o Incidente de

Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em

desfavor deSENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA(CNPJ:
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03.072.222/0001-08), somente para declarar a responsabilidade

deBERNARDO MACHADO DE SENA NETO (CPF 016.792.094-42)

e EVALDO NUNES DE SENA JÚNIOR (CPF 092.776.934-44) e

incluí-los no pólo passivo da demanda definitivamente, mantendo-se

todas as medidas constritivas realizadas cautelarmente.

Intimem-se as partes na pessoa do seu genitor, o executado Evaldo

Nunes de Sena, por meio do advogado cadastrado.

Após, ocorridas as citações das demais pessoas incluídas da

instauração do incidente de desconsideração da personalidade

jurídica, e decorridos os prazos, retornem os autos conclusos para o

julgamento.

Natal, 08 de setembro de 2020.

CÁCIO OLIVEIRA MANOEL

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ExFis-0210524-14.2014.5.21.0021
EXEQUENTE FRANCISCO SIDNEY ROMAO

BERNARDO

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE CARLOS AURELIO DE CARVALHO

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE NAYARA ALVES DE MOURA

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE AUNI NAJI

ADVOGADO JANAYNA MARIA ALVES
BEZERRA(OAB: 9776/RN)

EXEQUENTE LORENA LIMA OLIVEIRA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

EXEQUENTE UNIÃO - PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

ADVOGADO GILVAN FERREIRA DA SILVA(OAB:
5601-B/RN)

ADVOGADO THIAGO CARLOS GOMES(OAB:
8829/RN)

EXEQUENTE ADRIANO RAMON DOS SANTOS

ADVOGADO CAIO CÉSAR ALBUQUERQUE DE
PAIVA(OAB: 10407/RN)

EXEQUENTE ANTONIO JOSE MEDEIROS DA
SILVA

ADVOGADO João Medeiros Neto(OAB: 3070/RN)

EXEQUENTE FRANCISCO SANTIAGO FILHO

ADVOGADO ANA CLAUDIA FERREIRA DE
OLIVEIRA(OAB: 171820/RJ)

EXEQUENTE JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA
ARAUJO

ADVOGADO ADRIANO BERNARDO DE
FRANCA(OAB: 9567/RN)

EXEQUENTE WILLIANE RENATA CORREIA DOS
SANTOS

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

EXEQUENTE DIOGO MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO JOSE SEVERINO DE MOURA(OAB:
2384/RN)

EXEQUENTE WLISVAN SILVA MARTINS

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
5943-D/RN)

EXEQUENTE JOSE RIBAMAR DA SILVA

ADVOGADO LYVIA RAQUEL VIEIRA SILVA(OAB:
21138/PB)

EXEQUENTE ANA PAULA DO NASCIMENTO

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

EXEQUENTE JOSE ERINALDO SIRINO BARBOSA

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE ERONILDES CABRAL FILHO

ADVOGADO THIAGO QUEIROZ DE MELO(OAB:
7283/RN)

EXEQUENTE GERONCIO VIEIRA DE MELO

ADVOGADO PAULO SÉRGIO MELO
FREITAS(OAB: 6281/RN)

ADVOGADO Thalita de Queiroz Figueiredo(OAB:
4943/RN)

EXEQUENTE FABIO DA SILVA

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE PAULO CARLOS LIMA DA SILVA

ADVOGADO LYVIA RAQUEL VIEIRA SILVA(OAB:
21138/PB)

EXEQUENTE LUCIENE MARIA GONCALO

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
5943-D/RN)

EXEQUENTE FRANCISCO PATRICIO DA SILVA

ADVOGADO THIAGO QUEIROZ DE MELO(OAB:
7283/RN)

EXEQUENTE ERICK JOSE CLEMENTINO DE LIMA

ADVOGADO ANTONIO LISBOA
FERNANDES(OAB: 3308/RN)

EXEQUENTE FLAVIO DA SILVA COSTA

ADVOGADO JOSE GILBERTO ALVES DE
SOUSA(OAB: 10898/RN)

EXEQUENTE MAXMILIANO DE SOUZA MEDEIROS

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
5943-D/RN)

EXEQUENTE WANDERSON RAYHATE FRANCO
DE MACEDO

ADVOGADO DANIEL PASCOAL LACORTE(OAB:
9538/RN)

EXEQUENTE PAULO RICARDO FERREIRA DA
SILVA

ADVOGADO JOSE ALEXANDRE DE SOUZA
NASCIMENTO(OAB: 6242/RN)

EXEQUENTE JULIO RODRIGUES NETO

ADVOGADO ANTONIA ANDRADE DE LIMA
MENDONÇA(OAB: 7586/RN)

EXEQUENTE ADRIANA DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO CAIO CAMARA CAVALCANTI(OAB:
12253/RN)

EXEQUENTE JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

EXEQUENTE JOSE CORREIA DE QUEIROZ NETO

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

EXEQUENTE FRANCISCO LEUDO DE LIMA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

EXEQUENTE JULIO CESAR SANTIAGO

ADVOGADO BRUNO DE MEDEIROS
CELESTINO(OAB: 8857/RN)

ADVOGADO JOATHAN ROBERIO DA SILVA(OAB:
17317/RN)

EXEQUENTE ANTONIO LUCAS DA SILVA SOARES
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ADVOGADO WILSON FLAVIO QUEIROZ DE
LIMA(OAB: 3502/RN)

EXEQUENTE ISAEL FELIPE DE FREITAS

ADVOGADO CAIO CÉSAR ALBUQUERQUE DE
PAIVA(OAB: 10407/RN)

EXEQUENTE RANIER JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE JEILSON ALEXANDRE XAVIER DE
LIMA

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

EXEQUENTE JOSE PAULINO DE SOUZA

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE MIGUEL LIRA DOS SANTOS

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE HERCULES SANTANA DA SILVA

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

EXEQUENTE FRANCINILDO ALEXANDRE DOS
SANTOS

ADVOGADO THIAGO JOSE MASSUD SELFES DE
MENDONCA(OAB: 14586/RN)

EXECUTADO CARLA LIGIA LEITE BARRA

EXECUTADO JOEL FERREIRA DE PAULA

EXECUTADO LAIR CARLOS GADELHA

EXECUTADO EDUARDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

EXECUTADO GENIVAL SILVINO DE SOUSA

EXECUTADO HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO MARIA PAULA FERNANDES
MELO(OAB: 13170/RN)

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

EXECUTADO ZULAILDE DE FREITAS GADELHA

EXECUTADO MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA

EXECUTADO WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA
- EPP

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO RODOLFO LEONARDO SOARES
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

EXECUTADO EFA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO ANA CATARINA FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

EXECUTADO EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO LIDER MARICULTURA E
EXPORTACAO LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO REINALDO MARCIO BEZERRA DE
ALMEIDA

EXECUTADO MARIA DA CONCEICAO DO
NASCIMENTO

EXECUTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO FAGUNDES LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO FELIPE VIEIRA PINTO

EXECUTADO MANOEL IVONILTON DE PAIVA

EXECUTADO MERCOSAL DO BRASIL LTDA.

EXECUTADO COMERCIAL DE PRODUTOS DE
PETROLEO LIDER LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO COMERCIAL DE PRODUTOS DO
PETROLEO FAGUNDES LTDA

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

TERCEIRO
INTERESSADO

VERISSIMO FILHOS
EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

MONTACHEM INTERNATIONAL INC

ADVOGADO RICARDO BACELAR PAIVA(OAB:
14408/CE)

ADVOGADO MANOELA VALENCA QUEIROZ
BACELAR PAIVA(OAB: 11607/CE)

ARREMATANTE GINNO FONTES

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ARREMATANTE ROBSON PINHEIRO FONTES FILHO

ADVOGADO MARIA APARECIDA RODRIGUES
BASTOS(OAB: 10218/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETROLEO LIDER LTDA -
ME

  - COMERCIAL DE PRODUTOS DO PETROLEO FAGUNDES
LTDA

  - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO FAGUNDES
LTDA - ME

  - EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

  - EFA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

  - HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A.

  - LIDER MARICULTURA E EXPORTACAO LTDA - ME

  - WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5ccc66d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos e etc.

Diante dos termos da certidão retro, determino o aprazamento de

uma audiência de conciliação para a próxima segunda-feira, dia

14/09/2020, às 13:00 horas, na qual será discutida a venda do

helicóptero e sanadas todas as questões pendentes suscitadas nos

apelos mencionados na certidão de ID. 6f3f93b.

A audiência ocorrerá de forma telepresencial, via plataforma Google

Meets, cuja sala virtual será acessível por meio do seguinte

endereço eletrônico: https://meet.google.com/pea-kioi-

qwb?hs=122&authuser=1, podendo dela participarem todos os

eventuais interessados. 
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Adverte-se, desde já, que a responsabilidade pela conexão estável

à internet, instalação e utilização do equipamento e/ou do aplicativo

de acesso à sala de videoconferência para realização do ato virtual

é exclusiva dos próprios participantes.

Paralelamente, notifique-se o licitante GINNO FONTES para, no

prazo de 48 horas, manifestar se tem interesse em cobrir a

proposta formulada pela empresa A4 TRADE BRASIL

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (R$ 281.000,00) ou se irá

optar por receber os valores já depositados em Juízo (R$

260.000,00). 

Ciência às partes e aos proponentes.

Cumpra-se.

Processo Nº ExFis-0210524-14.2014.5.21.0021
EXEQUENTE FRANCISCO SIDNEY ROMAO

BERNARDO

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE CARLOS AURELIO DE CARVALHO

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
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EXEQUENTE WLISVAN SILVA MARTINS

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
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EXEQUENTE JOSE RIBAMAR DA SILVA

ADVOGADO LYVIA RAQUEL VIEIRA SILVA(OAB:
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EXEQUENTE ANA PAULA DO NASCIMENTO

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

EXEQUENTE JOSE ERINALDO SIRINO BARBOSA

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE ERONILDES CABRAL FILHO

ADVOGADO THIAGO QUEIROZ DE MELO(OAB:
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EXEQUENTE GERONCIO VIEIRA DE MELO

ADVOGADO PAULO SÉRGIO MELO
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ADVOGADO LYVIA RAQUEL VIEIRA SILVA(OAB:
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ADVOGADO ANTONIA ANDRADE DE LIMA
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EXEQUENTE ADRIANA DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO CAIO CAMARA CAVALCANTI(OAB:
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EXEQUENTE JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

EXEQUENTE JOSE CORREIA DE QUEIROZ NETO

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

EXEQUENTE FRANCISCO LEUDO DE LIMA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

EXEQUENTE JULIO CESAR SANTIAGO

ADVOGADO BRUNO DE MEDEIROS
CELESTINO(OAB: 8857/RN)

ADVOGADO JOATHAN ROBERIO DA SILVA(OAB:
17317/RN)

EXEQUENTE ANTONIO LUCAS DA SILVA SOARES

ADVOGADO WILSON FLAVIO QUEIROZ DE
LIMA(OAB: 3502/RN)

EXEQUENTE ISAEL FELIPE DE FREITAS

ADVOGADO CAIO CÉSAR ALBUQUERQUE DE
PAIVA(OAB: 10407/RN)

EXEQUENTE RANIER JOSE DOS SANTOS
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ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE JEILSON ALEXANDRE XAVIER DE
LIMA

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

EXEQUENTE JOSE PAULINO DE SOUZA

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE MIGUEL LIRA DOS SANTOS

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE HERCULES SANTANA DA SILVA

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

EXEQUENTE FRANCINILDO ALEXANDRE DOS
SANTOS

ADVOGADO THIAGO JOSE MASSUD SELFES DE
MENDONCA(OAB: 14586/RN)

EXECUTADO CARLA LIGIA LEITE BARRA

EXECUTADO JOEL FERREIRA DE PAULA

EXECUTADO LAIR CARLOS GADELHA

EXECUTADO EDUARDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

EXECUTADO GENIVAL SILVINO DE SOUSA

EXECUTADO HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO MARIA PAULA FERNANDES
MELO(OAB: 13170/RN)

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

EXECUTADO ZULAILDE DE FREITAS GADELHA

EXECUTADO MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA

EXECUTADO WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA
- EPP

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO RODOLFO LEONARDO SOARES
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

EXECUTADO EFA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO ANA CATARINA FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

EXECUTADO EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO LIDER MARICULTURA E
EXPORTACAO LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO REINALDO MARCIO BEZERRA DE
ALMEIDA

EXECUTADO MARIA DA CONCEICAO DO
NASCIMENTO

EXECUTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO FAGUNDES LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO FELIPE VIEIRA PINTO

EXECUTADO MANOEL IVONILTON DE PAIVA

EXECUTADO MERCOSAL DO BRASIL LTDA.

EXECUTADO COMERCIAL DE PRODUTOS DE
PETROLEO LIDER LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO COMERCIAL DE PRODUTOS DO
PETROLEO FAGUNDES LTDA

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

TERCEIRO
INTERESSADO

VERISSIMO FILHOS
EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

MONTACHEM INTERNATIONAL INC

ADVOGADO RICARDO BACELAR PAIVA(OAB:
14408/CE)

ADVOGADO MANOELA VALENCA QUEIROZ
BACELAR PAIVA(OAB: 11607/CE)

ARREMATANTE GINNO FONTES

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ARREMATANTE ROBSON PINHEIRO FONTES FILHO

ADVOGADO MARIA APARECIDA RODRIGUES
BASTOS(OAB: 10218/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GINNO FONTES

  - MONTACHEM INTERNATIONAL INC

  - ROBSON PINHEIRO FONTES FILHO

  - VERISSIMO FILHOS EMPREENDIMENTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5ccc66d

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos e etc.

Diante dos termos da certidão retro, determino o aprazamento de

uma audiência de conciliação para a próxima segunda-feira, dia

14/09/2020, às 13:00 horas, na qual será discutida a venda do

helicóptero e sanadas todas as questões pendentes suscitadas nos

apelos mencionados na certidão de ID. 6f3f93b.

A audiência ocorrerá de forma telepresencial, via plataforma Google

Meets, cuja sala virtual será acessível por meio do seguinte

endereço eletrônico: https://meet.google.com/pea-kioi-

qwb?hs=122&authuser=1, podendo dela participarem todos os

eventuais interessados. 

Adverte-se, desde já, que a responsabilidade pela conexão estável

à internet, instalação e utilização do equipamento e/ou do aplicativo

de acesso à sala de videoconferência para realização do ato virtual

é exclusiva dos próprios participantes.

Paralelamente, notifique-se o licitante GINNO FONTES para, no

prazo de 48 horas, manifestar se tem interesse em cobrir a

proposta formulada pela empresa A4 TRADE BRASIL

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (R$ 281.000,00) ou se irá
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optar por receber os valores já depositados em Juízo (R$

260.000,00). 

Ciência às partes e aos proponentes.

Cumpra-se.

Processo Nº ExFis-0210524-14.2014.5.21.0021
EXEQUENTE FRANCISCO SIDNEY ROMAO

BERNARDO

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE CARLOS AURELIO DE CARVALHO

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE NAYARA ALVES DE MOURA

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE AUNI NAJI

ADVOGADO JANAYNA MARIA ALVES
BEZERRA(OAB: 9776/RN)

EXEQUENTE LORENA LIMA OLIVEIRA

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

EXEQUENTE UNIÃO - PROCURADORIA DA
FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

ADVOGADO GILVAN FERREIRA DA SILVA(OAB:
5601-B/RN)

ADVOGADO THIAGO CARLOS GOMES(OAB:
8829/RN)

EXEQUENTE ADRIANO RAMON DOS SANTOS

ADVOGADO CAIO CÉSAR ALBUQUERQUE DE
PAIVA(OAB: 10407/RN)

EXEQUENTE ANTONIO JOSE MEDEIROS DA
SILVA

ADVOGADO João Medeiros Neto(OAB: 3070/RN)

EXEQUENTE FRANCISCO SANTIAGO FILHO

ADVOGADO ANA CLAUDIA FERREIRA DE
OLIVEIRA(OAB: 171820/RJ)

EXEQUENTE JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA
ARAUJO

ADVOGADO ADRIANO BERNARDO DE
FRANCA(OAB: 9567/RN)

EXEQUENTE WILLIANE RENATA CORREIA DOS
SANTOS

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

EXEQUENTE DIOGO MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO JOSE SEVERINO DE MOURA(OAB:
2384/RN)

EXEQUENTE WLISVAN SILVA MARTINS

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
5943-D/RN)

EXEQUENTE JOSE RIBAMAR DA SILVA

ADVOGADO LYVIA RAQUEL VIEIRA SILVA(OAB:
21138/PB)

EXEQUENTE ANA PAULA DO NASCIMENTO

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

EXEQUENTE JOSE ERINALDO SIRINO BARBOSA

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE ERONILDES CABRAL FILHO

ADVOGADO THIAGO QUEIROZ DE MELO(OAB:
7283/RN)

EXEQUENTE GERONCIO VIEIRA DE MELO

ADVOGADO PAULO SÉRGIO MELO
FREITAS(OAB: 6281/RN)

ADVOGADO Thalita de Queiroz Figueiredo(OAB:
4943/RN)

EXEQUENTE FABIO DA SILVA

ADVOGADO VINICIO FERREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 9004/RN)

EXEQUENTE PAULO CARLOS LIMA DA SILVA

ADVOGADO LYVIA RAQUEL VIEIRA SILVA(OAB:
21138/PB)

EXEQUENTE LUCIENE MARIA GONCALO

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
5943-D/RN)

EXEQUENTE FRANCISCO PATRICIO DA SILVA

ADVOGADO THIAGO QUEIROZ DE MELO(OAB:
7283/RN)

EXEQUENTE ERICK JOSE CLEMENTINO DE LIMA

ADVOGADO ANTONIO LISBOA
FERNANDES(OAB: 3308/RN)

EXEQUENTE FLAVIO DA SILVA COSTA

ADVOGADO JOSE GILBERTO ALVES DE
SOUSA(OAB: 10898/RN)

EXEQUENTE MAXMILIANO DE SOUZA MEDEIROS

ADVOGADO Kallio Luiz Duarte Gameleira(OAB:
5943-D/RN)

EXEQUENTE WANDERSON RAYHATE FRANCO
DE MACEDO

ADVOGADO DANIEL PASCOAL LACORTE(OAB:
9538/RN)

EXEQUENTE PAULO RICARDO FERREIRA DA
SILVA

ADVOGADO JOSE ALEXANDRE DE SOUZA
NASCIMENTO(OAB: 6242/RN)

EXEQUENTE JULIO RODRIGUES NETO

ADVOGADO ANTONIA ANDRADE DE LIMA
MENDONÇA(OAB: 7586/RN)

EXEQUENTE ADRIANA DOS SANTOS LIMA

ADVOGADO CAIO CAMARA CAVALCANTI(OAB:
12253/RN)

EXEQUENTE JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO MARCUS ARTUR FREITAS DE
ARAÚJO(OAB: 2829/RN)

EXEQUENTE JOSE CORREIA DE QUEIROZ NETO

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

EXEQUENTE FRANCISCO LEUDO DE LIMA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO FABIO DE
MOURA(OAB: 2599/RN)

EXEQUENTE JULIO CESAR SANTIAGO

ADVOGADO BRUNO DE MEDEIROS
CELESTINO(OAB: 8857/RN)

ADVOGADO JOATHAN ROBERIO DA SILVA(OAB:
17317/RN)

EXEQUENTE ANTONIO LUCAS DA SILVA SOARES

ADVOGADO WILSON FLAVIO QUEIROZ DE
LIMA(OAB: 3502/RN)

EXEQUENTE ISAEL FELIPE DE FREITAS

ADVOGADO CAIO CÉSAR ALBUQUERQUE DE
PAIVA(OAB: 10407/RN)

EXEQUENTE RANIER JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE JEILSON ALEXANDRE XAVIER DE
LIMA

ADVOGADO JUSSIEL FONSECA DANTAS(OAB:
10315/RN)

EXEQUENTE JOSE PAULINO DE SOUZA

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

EXEQUENTE MIGUEL LIRA DOS SANTOS

ADVOGADO CLAUDIA TARGINO MUNIZ DE LIMA
ARAUJO(OAB: 12923/RN)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 731
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

EXEQUENTE HERCULES SANTANA DA SILVA

ADVOGADO MARCELO AUGUSTO CAVALCANTI
DE PAIVA FILHO(OAB: 10638/RN)

EXEQUENTE FRANCINILDO ALEXANDRE DOS
SANTOS

ADVOGADO THIAGO JOSE MASSUD SELFES DE
MENDONCA(OAB: 14586/RN)

EXECUTADO CARLA LIGIA LEITE BARRA

EXECUTADO JOEL FERREIRA DE PAULA

EXECUTADO LAIR CARLOS GADELHA

EXECUTADO EDUARDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

EXECUTADO GENIVAL SILVINO DE SOUSA

EXECUTADO HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A.

ADVOGADO MARIA PAULA FERNANDES
MELO(OAB: 13170/RN)

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

EXECUTADO ZULAILDE DE FREITAS GADELHA

EXECUTADO MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA

EXECUTADO WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA
- EPP

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO RODOLFO LEONARDO SOARES
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

EXECUTADO EFA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO ANA CATARINA FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

EXECUTADO EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO LIDER MARICULTURA E
EXPORTACAO LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO REINALDO MARCIO BEZERRA DE
ALMEIDA

EXECUTADO MARIA DA CONCEICAO DO
NASCIMENTO

EXECUTADO COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO FAGUNDES LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO FELIPE VIEIRA PINTO

EXECUTADO MANOEL IVONILTON DE PAIVA

EXECUTADO MERCOSAL DO BRASIL LTDA.

EXECUTADO COMERCIAL DE PRODUTOS DE
PETROLEO LIDER LTDA - ME

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

EXECUTADO COMERCIAL DE PRODUTOS DO
PETROLEO FAGUNDES LTDA

ADVOGADO MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA
DIOGENES(OAB: 3419/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

TERCEIRO
INTERESSADO

VERISSIMO FILHOS
EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

MONTACHEM INTERNATIONAL INC

ADVOGADO RICARDO BACELAR PAIVA(OAB:
14408/CE)

ADVOGADO MANOELA VALENCA QUEIROZ
BACELAR PAIVA(OAB: 11607/CE)

ARREMATANTE GINNO FONTES

ADVOGADO CAMILA GOMES BARBALHO(OAB:
13904/RN)

ARREMATANTE ROBSON PINHEIRO FONTES FILHO

ADVOGADO MARIA APARECIDA RODRIGUES
BASTOS(OAB: 10218/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADRIANA DOS SANTOS LIMA

  - ADRIANO RAMON DOS SANTOS

  - ANA PAULA DO NASCIMENTO

  - ANTONIO JOSE MEDEIROS DA SILVA

  - ANTONIO LUCAS DA SILVA SOARES

  - AUNI NAJI

  - CARLOS AURELIO DE CARVALHO

  - DIOGO MARQUES DOS SANTOS

  - ERICK JOSE CLEMENTINO DE LIMA

  - ERONILDES CABRAL FILHO

  - FABIO DA SILVA

  - FLAVIO DA SILVA COSTA

  - FRANCINILDO ALEXANDRE DOS SANTOS

  - FRANCISCO LEUDO DE LIMA SILVA

  - FRANCISCO PATRICIO DA SILVA

  - FRANCISCO SANTIAGO FILHO

  - FRANCISCO SIDNEY ROMAO BERNARDO

  - GERONCIO VIEIRA DE MELO

  - HERCULES SANTANA DA SILVA

  - ISAEL FELIPE DE FREITAS

  - JEAN HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO

  - JEILSON ALEXANDRE XAVIER DE LIMA

  - JOSE CORREIA DE QUEIROZ NETO

  - JOSE ERINALDO SIRINO BARBOSA

  - JOSE OLIMPIO DO NASCIMENTO

  - JOSE PAULINO DE SOUZA

  - JOSE RIBAMAR DA SILVA

  - JULIO CESAR SANTIAGO

  - JULIO RODRIGUES NETO

  - LORENA LIMA OLIVEIRA

  - LUCIENE MARIA GONCALO

  - MAXMILIANO DE SOUZA MEDEIROS

  - MIGUEL LIRA DOS SANTOS

  - NAYARA ALVES DE MOURA

  - PAULO CARLOS LIMA DA SILVA

  - PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA

  - RANIER JOSE DOS SANTOS

  - UNIÃO - PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

  - WANDERSON RAYHATE FRANCO DE MACEDO

  - WILLIANE RENATA CORREIA DOS SANTOS

  - WLISVAN SILVA MARTINS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5ccc66d

proferido nos autos.
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DESPACHO

Vistos e etc.

Diante dos termos da certidão retro, determino o aprazamento de

uma audiência de conciliação para a próxima segunda-feira, dia

14/09/2020, às 13:00 horas, na qual será discutida a venda do

helicóptero e sanadas todas as questões pendentes suscitadas nos

apelos mencionados na certidão de ID. 6f3f93b.

A audiência ocorrerá de forma telepresencial, via plataforma Google

Meets, cuja sala virtual será acessível por meio do seguinte

endereço eletrônico: https://meet.google.com/pea-kioi-

qwb?hs=122&authuser=1, podendo dela participarem todos os

eventuais interessados. 

Adverte-se, desde já, que a responsabilidade pela conexão estável

à internet, instalação e utilização do equipamento e/ou do aplicativo

de acesso à sala de videoconferência para realização do ato virtual

é exclusiva dos próprios participantes.

Paralelamente, notifique-se o licitante GINNO FONTES para, no

prazo de 48 horas, manifestar se tem interesse em cobrir a

proposta formulada pela empresa A4 TRADE BRASIL

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (R$ 281.000,00) ou se irá

optar por receber os valores já depositados em Juízo (R$

260.000,00). 

Ciência às partes e aos proponentes.

Cumpra-se.

Coordenadoria de Inteligência

Edital

EDITAL DE LEILÃO ONLINE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA /

 CENTRAL DE APOIO À EXECUÇÃO

AV. CAP. MOR GOUVEIA, 3104, 5º ANDAR, LAGOA NOVA –

NATAL/RN

dint@trt21.jus.br - caex@trt21.jus.br – Whatsapp Business (+55) 84

4006-3079

EDITAL DE LEILÃO ONLINE

O Dr. CÁCIO OLIVEIRA MANOEL, Juiz do Trabalho Coordenador

da Divisão de Inteligência, no uso de suas atribuições legais, faz

saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento

tiverem que o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21ª

REGIÃO levará à venda em arrematação pública os bens

penhorados nos processos abaixo elencados, na modalidade

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE, o qual ocorrerá no dia 17 de

setembro de 2020,  às 10:00 horas ,  a t ravés do site

www.lancecertoleiloes.com.br. O Leilão Judicial terá a publicação

de dois pregões, com intervalo de 30 minutos entre si, observando a

proporcionalidade de 100% e 50% do valor da avaliação (art. 891 do

CPC), considerando os bens individualmente, sem que haja

necessidade de renovar a publicação do Edital e, sob as condições

adiante descritas, na forma que segue:

I- O leilão será realizado exclusivamente online. Os licitantes

que desejarem participar do leilão deverão aderir às regras

constantes no site www.lancecertoleiloes.com.br e no Provimento

TRT/CR nº. 03/97.

II- Não sendo possível o leilão de todos os bens constantes

deste edital no dia designado, haverá continuação nos dias úteis

imediatamente subsequentes, sempre a partir das 10:00 horas, até

que todos os bens descritos sejam apregoados, independente de

nova publicação de edital.

III- Ficam, desde já, cientificadas as partes e demais

interessados que 5% do valor da arrematação será revertido em

prol do leiloeiro oficial nomeado, ficando esse ônus a cargo do

arrematante, sem prejuízo do valor total da arrematação, conforme

as normas presentes no Provimento TRT/CR nº 03/97, publicado no

Diário Oficial do Estado no dia 28/05/97, parágrafo único do art. 884

do CPC e parágrafo único do art. 24 do Decreto-Lei nº 21981/1932,

cujo valor deverá ser pago pelo arrematante diretamente ao

leiloeiro.

IV- Após a publicação do edital no DEJT, os arrematantes

cadastrados junto ao site

www.lancecertoleilões.com.br já poderão ofertar lanços online. Na

abertura do leilão online, no dia e na hora supramencionados, o Juiz

do Trabalho Coordenador da DINT/CAEX apreciará as propostas.

V- Os bens poderão ser arrematados por lote ou individualmente

pelo maior lanço ofertado, o qual será apreciado pelo Juízo,

observando o artigo 893 do CPC.

VI- Se o arrematante não pagar o preço no prazo estabelecido, o

Juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda do sinal ou

parcela, voltando os bens a nova praça ou leilão, dos quais não

serão admitidos a participar o arrematante remisso (art. 897 do

CPC).

VII- Vale acrescentar que os pagamentos não efetuados no ato

do Leilão implicarão ao(s) arrematante(s) faltoso(s) as penalidades

da Lei, que prevê, no caso de inadimplência, a denúncia criminal e a

execução judicial contra o(s) mesmo(s), além da perda da comissão

do leiloeiro (art. 39 do Decreto 21.981/32). Assim, aquele que

ofertar lanço e alegar não ter, no ato, cheque ou dinheiro, estará
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sujeito às penalidades previstas no artigo 358 do Código Penal:

“impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou

procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência,

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem". Pena –

detenção de dois meses a um ano, ou multa, além de pena

correspondente à violência, cominado com o art. 95 da Lei nº

8.666/95.

VIII- Deverá o leiloeiro oficial dispor de todos os lanços captados

durante o evento, permitindo que, caso o arrematante fique

inadimplente (remisso) ou faça uso da faculdade de desistência da

arrematação, prevista no artigo 903, § 5º, I, II e III do CPC, o Juiz,

ao seu livre alvedrio, no intuito de aproveitar os atos praticados no

leilão, convoque os demais ofertantes subsequentes para que

demonstrem seu interesse em prosseguir na execução na condição

de arrematante.

IX- Antes de alienados os bens, o executado pode, a todo tempo,

remir a execução (quitar a dívida), pagando ou consignando a

importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e

honorários advocatícios, vide art. 826 do CPC, sem prejuízo do

direito à adjudicação previsto no art. 876 do CPC.

X- No caso de arrematação de bens imóveis, as dívidas

relativas a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio

ou posse, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de

serviços referentes a tais bens, ou às contribuições de melhoria,

não serão transferidos aos arrematantes, sub-rogando-se no preço

da arrematação.

XI- Também não será transferido ao arrematante eventual ônus

relativo à hipoteca sobre o imóvel, conforme art. 1.499, VI, do

Código Civil.

XII- Não estão incluídos no rol das dívidas mencionadas no artigo

anterior, as quais ficarão a cargo do arrematante: 1- as eventuais

despesas de condomínio e outras obrigações civis referentes ao

imóvel tais como foro e LAUDÊMIO; 2- as despesas cartorárias de

transferência e desmembramento, bem como o Imposto de

Transferência de Bens Imóveis- ITBI; 3-os débitos de INSS

constituídos em razão da construção ou reforma do bem, de obras

concluídas ou em andamento, desde que devidamente averbados

no Registro de Imóveis competente; 4-as eventuais despesas

relativas à restrição imposta por zoneamento ou uso do solo,

inclusive aquelas decorrentes da Legislação Ambiental; 5-demais

despesas referentes a alvarás, certidões, escrituras e registros, bem

como averbação de edificações e benfeitorias eventualmente

irregulares, incluindo, ainda, débitos relativos à regularização da

denominação do logradouro e numeração predial junto aos órgãos

competentes, conforme caso.

XIII- Se o imóvel for arrematado durante a locação, o arrematante

poderá denunciar o contrato, com prazo de trinta dias para

desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o

contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e

estiver averbado junto à matrícula do imóvel. A denúncia deverá ser

exercida no prazo de trinta dias contado do registro da venda,

presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da

locação, tudo nos termos do art. 8º, caput e § 2º, da Lei 8.245/91.

XIV- Qualquer controvérsia ou conflito que se estabeleça entre o

arrematante e o locatário do bem arrematado não será dirimido pela

Justiça do Trabalho, a qual não possui competência material para

tanto.

XV- Na hipótese de oferta de lanço para pagamento parcelado,

para alienação de imóveis/veículos, não serão admitidas prestações

inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo este ser

parcelado em, no máximo, 30 vezes, mediante sinal de 25% (vinte e

cinco por cento), com a correção monetária aplicada pela Justica do

Trabalho, ficando o imóvel hipotecado até a quitação da dívida (art.

895, I, II, § 2º, do CPC). A parcela subsequente ao sinal deverá ser

adimplida em até 30 dias contados da arrematação. Tratando-se

de veículo, o mesmo somente poderá ser retirado pelo

arrematante após a quitação integral do parcelamento.

XVI- No caso de arrematação de veículos automotores

(automóveis, motocicletas, embarcações, aeronaves e similares), os

impostos sobre a propriedade da coisa não serão transferidos ao

arrematante, sub-rogando-se no preço da arrematação. Também

não serão transferidas ao arrematante as dívidas referentes a

multas pendentes, que são de responsabilidade pessoal do

proprietário anterior.

XVII- Não estão incluídas no rol das dívidas mencionadas no artigo

anterior as despesas de transferência, inclusive de natureza

tributária, ICMS, além dos débitos decorrentes de contrato de

alienação fiduciária cujo saldo atualizado tenha sido informado pela

respectiva instituição financeira antes da realização do leilão, que

ficarão a cargo do arrematante. Se devidamente notificada a

instituição financeira e esta não tiver ofertado resposta no prazo

concedido, a dívida pendente será de responsabilidade pessoal do

proprietário anterior do bem.

XVIII- O ICMS será cobrado conforme REGULAMENTO DO ICMS

APROVADO PELO DECRETO Nº 13.640, DE 13 DE NOVEMBRO

DE 1997 – CONSOLIDADO ATÉ O DECRETO Nº 23.967/2013

subseções II, Art. 93, § 2°. O valor atribuído, no caso de veículos,

será em conformidade com a tabela Fipe, calculando-se da seguinte

forma: valor do bem pela tabela Fipe, reduzindo 95% (noventa e

cinco por cento) e aplicando a alíquota de 18% (dezoito por cento).

No caso de materiais, ICMS é de 3,6% sobre o valor do arremate.

XIX- No caso de arrematação de outros bens móveis, o
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arrematante não será responsabilizado por qualquer dívida de ônus

constituídos antes da arrematação, salvo aqueles relacionados à

transferência de bens, inclusive de ordem tributária conforme ocaso.

O pagamento deverá ser à vista e o(s) arrematante(s) deverá (ão)

garantir o(s) lanço(s), no ato, de 100% (cem por cento) do valor da

arrematação (art. 892, CPC), comprovando a realizacão do depósito

judicial junto à Central de Apoio à Execução do TRT da 21ª Região.

XX- As despesas com a retirada e transporte do(s) bem(ns)

ficarão a cargo único e exclusivo do Arrematante.

XXI- Os bens serão vendidos no estado de conservação em

que se encontrarem, não cabendo à Justiça do Trabalho e/ou

ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos

de uso, situação de posse e as especificações do(s) bem(ns)

oferecidos no leilão. Qualquer dúvida e/ou divergência na

identificação/descrição do(s) bem(ns) poderá(ão) ser

dirimida(s) antes ou no ato do leilão .

XXII- É admitido a lançar todo aquele que estiver na livre

administração de seus bens, com exceção: I- dos tutores,

curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou liquidantes,

quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade; II- dos

mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação

estejam encarregados; III- do juiz, membro do Ministério Público e

da Defensoria Pública, escrivão e demais servidores e auxiliares da

Justiça; IV - dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou

aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob

sua administração direta ou indireta; V - dos leiloeiros e seus

prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados;

VI - dos advogados de qualquer das partes (art. 890 do CPC).

XXIII- Fica reservado a esta Justiça Especializada o direito de não

alienar, no todo ou em parte, os bens cujos preços forem

considerados inferiores ao preço de mercado, independentemente

do valor do lanço inicial do arrematante, salvo aqueles relacionados

à transferência dos bens, inclusive de ordem tributária conforme o

caso.

XXIV-Caso, por algum motivo alheio à vontade do licitante, a

arrematação não se confirme, o valor total pago, inclusive a

comissão do leiloeiro, será devolvido devidamente corrigido.

XXV- Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão de bens do

leilão, independente de prévia comunicação.

a. Os casos omissos serão resolvidos pelo Juízo Coordenador

da Central de Apoio à Execução / Divisão de Inteligência.

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 2ª VARA DO

TRABALHO NATAL

LOTE 01

PROCESSO: 0000456-75.2016.5.21.0002 (2ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: FAGNER ANDERSON DA SILVA NICACIO - CPF:

073.070.104-29

EXECUTADO(S): JOÃO MARIA FLORÊNCIO BATISTA - CNPJ:

70.032.354/0001-01 / JOAO MARIA FLORÊNCIO BATISTA - CPF:

242.307.904-49

OBJETO(S): Imóvel situado à Rua Número Dez, 875, Redinha,

Natal/RN, com as seguintes dimensões e características: área do

terreno total: 274,28m², área construída total: 168,98m², imóvel

de construção rústica, de natureza comercial (restaurante), com

salão, cozinha, duas despensas, dois quartos de despejo, quintal,

cômodo (quarto) no andar superior e acesso por escada, canil e

quintal, avalido em R$ 274.280,00 (duzentos e setenta e quatro mil

duzentos e oitenta reais).

VALOR INICIAL: R$ 274.280,00 (duzentos e setenta e quatro mil

duzentos e oitenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 137.140,00 (cento e trinta e sete mil

cento e quarenta reais)

LOTE 02

PROCESSO: 0000143-12.2019.5.21.0002 (2ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: JOSE OLIVEIRA DA SILVA FILHO - CPF:

919.341.845-00

EXECUTADO(S): X MANUTENCAO EM MAQUINAS INDUSTRIAIS

LTDA - EPP - CNPJ:

08.583.756/0001-12

OBJETO(S): 02.01) 03 (três) mesas pequenas para computador,

avaliadas unitariamente ao preço de R$ 100,00, totalizando R$

300,00 (trezentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 300,00 (trezentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

02.02) 01 (uma) mesa pequena para impressora, avaliada por R$

80,00 (oitenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 80,00 (oitenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 40,00 (quarenta reais)

02.03) 05 (cinco) mesas pequenas para estação de trabalho,
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avaliadas unitariamente ao preço de R$ 100,00, totalizando R$

500,00 (quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 500,00 (quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

02.04) 01 (um) gaveteiro pequeno com 03 (três) gavetas, avaliado

por R$ 70,00 (setenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 70,00 (setenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 35,00 (trinta e cinco reais)

02.05) 05 (cinco) cadeiras com braços, avaliadas unitariamente ao

preço de R$ 50,00, totalizando R$ 250,00 (duzentos e cinquenta

reais);

VALOR INICIAL: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

02.06) 03 (três) cadeiras sem braços, avaliadas unitariamente ao

preço de R$ 50,00, totalizando R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)

02.07) 01 (um) arquivo de aço com 04 (quatro) gavetas, avaliado

por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)

02.08) 02 (dois) ar-condicionados completos, aval iados

unitariamente ao preço de R$ 600,00, totalizando R$ 1.200,00 (mil e

duzentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 600,00 (seiscentos reais)

02.09) 04 (quatro) armários, sendo 02 (dois) com portas e 02 (dois)

sem portas, avaliados unitariamente ao preço de R$ 200,00,

totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

02.10) 02 (dois) estabilizadores, marca microsol, avaliados

unitariamente ao preço de R$ 50,00, totalizando R$ 100,00 (cem

reais);

VALOR INICIAL: R$ 100,00 (cem reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 50,00 (cinquenta reais)

02.11) 01 (um) estabilizador, marca protactor, avaliado por R$ 30,00

(trinta reais);

VALOR INICIAL: R$ 30,00 (trinta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 15,00 (quinze reais)

02.12) 02 (duas) impressoras peq., só de imprimir, marca HP,

avaliadas unitariamente ao preço de R$ 100,00, totalizando R$

200,00 (duzentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 200,00 (duzentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 100,00 (cem reais)

02.13) 01 (uma) impressora com scanner, marca HP, avaliada por

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)

02.14) 02 (dois) monitores marca LG, um pequeno e um médio,

avaliados unitariamente ao preço de R$ 50,00, totalizando R$

100,00 (cem reais);

VALOR INICIAL: R$ 100,00 (cem reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 50,00 (cinquenta reais)

02.15) 01 (um) monitor marca AOC porte médio, avaliado por R$

50,00 (cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 50,00 (cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 25,00 (vinte e cinco reais)

02.16) 01 (uma) mesa redonda, avaliada por R$ 150,00 (cento e

cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)

02.17) 02 (duas) bases de madeira para PC, avaliadas

unitariamente ao preço de R$ 25,00, totalizando R$ 50,00

(cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 50,00 (cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 25,00 (vinte e cinco reais)

02.18) 02 (dois) aparelhos de telefones fixos, marca intelbrás,

avaliados unitariamente ao preço de R$ 20,00, totalizando R$ 40,00

(quarenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 40,00 (quarenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 20,00 (vinte reais)

02.19) 01 (um) aparelho de telefone sem fio, marca intelbrás,

avaliado por R$ 20,00 (vinte reais);

VALOR INICIAL: R$ 20,00 (vinte reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 10,00 (dez reais)
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02.20) 01 (uma) mesa estação para trabalho, avaliada por R$

100,00 (cem reais);

VALOR INICIAL: R$ 100,00 (cem reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 50,00 (cinquenta reais)

02.21) 02 (duas) pequenas caixas de som para PC, avaliadas

unitariamente ao preço de R$ 25,00, totalizando R$ 50,00

(cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 50,00 (cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 25,00 (vinte e cinco reais)

02.22) 01 (um) PC de serial: btsho 76240048, avaliado por R$

200,00 (duzentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 200,00 (duzentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 100,00 (cem reais)

02.23) 01 (um) PC de serial: C084190503002801, avaliado por R$

200,00 (duzentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 200,00 (duzentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 100,00 (cem reais)

02.24) 03 (três) teclados para computador, avaliados unitariamente

ao preço de R$ 20,00, totalizando R$ 60,00 (sessenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 60,00 (sessenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 30,00 (trinta reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

VALOR GLOBAL DE 2º LEILÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos

reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Depósito do Leiloeiro – Rua Sóstenes

Machado, 205, Centro Industrial, Macaíba/RN

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 4ª VARA DO TRABALHO

NATAL

LOTE 03

PROCESSO: 0181500-65.2009.5.21.0004 (4ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: HIPOLITO FRANCELINO DE ARAUJO FILHO -

CPF: 806.925.244-87

EXECUTADO(S): PEDRO PETIT DE MEDEIROS - CPF:

029.088.834-49

OBJETO(S): Um mini trio elétrico Mercedes Benz/608, 1976/1976,

cor amarela, placa MYL 5228, à diesel, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 37.500,00.

VALOR INICIAL: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e

cinquenta reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Industrial Francisco João da Mota,

S/N, Bom Pastor, Natal/RN (em frente à DVN vidros)

LOTE 04

PROCESSO: 0000436-10.2018.5.21.0004 (4ª vara do trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: GERALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO JUNIOR

- CPF: 498.282.234-49

EXECUTADO(S): FONTE CLARA HIDROMINAS INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.123.639/0001-39

OBJETO(S): Uma máquina envasadora para copos de água

mineral (copos de 200 e 300ml), modelo Máquina Projeto M,

fabricado por Projectu Máqs. e Equipamentos Especiais LTDA, nº

de série 2.1:7.89, Máq nº 140, em regular estado de conservaçaõ e

em pleno funcionamento, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil

reais).

VALOR INICIAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Felizardo Moura,  888,

Parnamirim/RN

LOTE 05

PROCESSO: 0000713-60.2017.5.21.0004 (4ª vara do trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: DJAIRO RODRIGUES GUEDES - CPF: 036.840.314

-96

EXECUTADO(S): ROSINALVA GOMES DE MEDEIROS - ME -

CNPJ: 20.242.391/0001-68

OBJETO(S): 01 veículo M. Benz/Neobus Thunder LO, placa

LUX4D64, do tipo ônibus, à diesel, ano de fabr icação 2005, modelo

2005, 29P/150cv/2 eixos, o qual se encontra em regular estado de

conservação e em pleno funcionamento, o qual avalio em R$

50.000,00 (cinquenta mil reais).

Obs.: Não foi possível verificar o odômetro, pois o mesmo se
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encontrava junto ao tacógrafo em outra localidade, contudo, o

depositário declarou que o veículo possuía cerca de 195.000 km

rodados.

VALOR INICIAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Jardim do Eden, 819, Planalto,

Natal/RN

LOTE 06

PROCESSO: 0000501-10.2015.5.21.0004 (4ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 087.182.904-

50

EXECUTADO(S): M DA C DA SILVA MARMORE - ME - CNPJ:

13.213.201/0001-19

OBJETO(S): 06.01) 01 bancada de WC em granito cinza andorinha,

sem cuba, medindo 0,80 x 0,50m, avaliada em R$ 250,00 (duzentos

e cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

06.02) 01 bancada de cozinha em granito cinza andorinha com

complemento em granito vermelho, medindo 1,40 x 0,60m, com

divisória em granito vermelho, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e

quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

06.03) 01 mesa de centro em granito marrom broomer, medindo

0,65 x 0,50m, com dois pés medindo 0,30 x 0,30 x 0,40m, avaliada

em R$ 500,00 (quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 500,00 (quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

06.04) 01 mesa em “L” para escritório em granito vermelho,

medindo 1,72 x 1,52m, com base de 0,36 x 0,75, com acabamento

modelar, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.500,00 (dois quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta

reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e

cinquenta reais)

VALOR GLOBAL DE 2º LEILÃO: R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e

setenta e cinco reais)

LOCAL DO BEM: Av. Antônio Basilio, 2337, Lagoa Nova,

Natal/RN

DEPOSITÁRIO: Marcos Antônio da Silva Pereira – CPF:

915.291.584-00

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 7ª VARA DO TRABALHO

NATAL

LOTE 07

PROCESSO: 0019900-21.2012.5.21.0007 (7ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: FRANCISCO ANDRADE DE ARAUJO - CPF:

028.149.254-90

EXECUTADO(S): CHAGAS LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

LTDA

OBJETO(S): Lote de terreno designado pelo lote nº 03 (três), da

quadra 02 (dois), situado na Rua Projetada (atual Rua das Dálias),

distrito litoral de Pium, município de Parnamirim, lado impar,

esquina com outra Rua Projetada, parte integrante do loteamento

denominado "Vale das Flores", Pium, medindo 660,00 m2

(seiscentos e sessenta metros quadrados) de superfície,

limitando-se ao norte, com a Rua Projetada, com 30,00m; ao sul;

com a Rua Projetada, com 30,00m; ao leste, com o lote 02 da

quadra 02, com 22,00m; e a Oeste com a Rua Projetada, com

22,00m, registrado no 1° ofício de notas da comarca de Parnamirim,

sob a matrícula n° 2301, livro nº 2 — Registro Geral, com inscrição

imobiliária nº 1.1701.028.03.0122.0008, avaliado em R$ 80.000,00

(oitenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

LOTE 08

PROCESSO: 0000643-05.2015.5.21.0007 (7ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: ANDREZA MONIQUE DE ARAUJO SILVA - CPF:

082.049.544-17

EXECUTADO(S): KYARA DOCES E CHOCOLATES LTDA - ME -
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CNPJ: 10.371.472/0001-04

OBJETO(S): 08.01) 01 (um) balcão expositor de frios, marca IGLU,

medindo 1,50 de comprimento, 1,10 de altura e 0,80 de largura,

com duas portas, em bom estado de conservação, avaliado em R$

5.000,00 (cinco mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

08.02) 01 (um) balcão expositor de frios sem especificação,

medindo 2,00 de comprimento, 2,00 de altura e 0,80 de largura, em

bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$

7.000,00 (sete mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 7.000,00 (sete mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Avenida Rui Barbosa, nº 13, Lagoa

Nova, Natal/RN

LOTE 09

PROCESSO: 0000107-28.2014.5.21.0007 (7ª vara do trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: JOSE RICARDO BATISTA DA SILVA - CPF:

072.152.804-03

EXECUTADO(S): J C DE PAIVA - CNPJ: 01.720.355/0001-18

OBJETO(S): 09.01) 100 (cem) mesas guidão Ybr 125/Factor,

avaliado cada unidade ao preço de R$ 45,00, totalizando R$

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e

cinquenta reais)

09.02) 40 (quarenta) bielas modelo XLX-250, marca TXK, avaliada

cada unidade ao preço de R$ 98,00, totalizando R$ 3.920,00 (três

mil novecentos e vinte reais);

VALOR INICIAL: R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta

reais)

09.03) 190 (cento e noventa) pares de retentores de válvula

CG/TITAN, marca Original, avaliado cada par ao preço de R$ 15,90,

totalizando R$ 3.021,00 (três mil e vinte e um reais);

VALOR INICIAL: R$ 3.021,00 (três mil e vinte e um reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.510,50 (mil quinhentos e dez reais e

cinquenta centavos)

09.04) 180 (cento e oitenta) pares de retentores de válvula

CG/TITAN, Vedox/Vedamotores, avaliado  cada par ao preço de

R$ 12,90, totalizando R$ 2.322,00 (dois mil trezentos e vinte e dois

reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.322,00 (dois mil trezentos e vinte e dois

reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.161,00 (mil cento e sessenta e um

reais)

09.05) 39 (trinta e nove) bagageiros BROS, marca maciço Vaz,

avaliados individualmente ao preço de R$ 55,00, totalizando R$

2.145,00 (dois mil cento e quarenta e cinco reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.145,00 (dois mil cento e quarenta e cinco

reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.072,50 (mil e setenta e dois reais e

cinquenta centavos)

09.06) 100 (cem) velas de ignição moto NX400, marca NST,

avaliadas indivualmente ao preço de R$ 15,00, totalizando R$

1.500,00 (mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

09.07) 40 (quarenta) travas de guidão, moto CG 83/89 – JAS,

avaliadas cada uma ao preço de R$ 25,00, totalizando R$ 1.000,00

(mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.000,00 (mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 500,00 (quinhentos reais)

09.08) 50 (cinquenta) retentores suspensão traseira DT 200,

avaliados individualmente ao preço de R$ 19,90, totalizando R$

995,00 (novecentos e noventa e cinco reais);

VALOR INICIAL: R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 497,50 (quatrocentos e noventa e sete

reais e cinquenta centavos)

09.09) 50 (cinquenta) coroas Biz 100, avaliadas cada unidade ao

preço de R$ 19,90, totalizando R$ 995,00 (novecentos e noventa e

cinco reais);

VALOR INICIAL: R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 497,50 (quatrocentos e noventa e sete
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reais e cinquenta centavos)

09.10) 30 (trinta) cavaletes centrais Biz 125 cromo forte, avaliados

unitariamente ao preço de R$ 30,00, totalizando R$ 900,00

(novecentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 900,00 (novecentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

09.11) 11 (onze) guidões Biz 100/125, avaliados unitariamente ao

preço de R$ 35,00, totalizando R$ 875,00 (oitocentos e setenta e

cinco reais);

VALOR INICIAL: R$ 900,00 (novecentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais

e cinquenta centavos)

09.12) 50 (cinquenta) carcaças painel SUP. FAN 125 06/08,

avaliados unitariamente ao preço de R$ 16,00, totalizando R$

800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos centavos)

09.13) 10 (dez) bagageiros Titan 150 maciço cromo forte, avaliados

unitariamente ao preço de R$

80,00 (oitenta reais), totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos centavos)

09.14) 50 (cinquenta) kits reparo capacete ebf7, avaliado cada kit ao

preço de R$ 16,00, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos centavos)

09.15) 50 (cinquenta) caveletes laterais Biz 100/Pop/Traxx,

avaliados unitariamente ao preço de R$ 795,00 (setecentos e

noventa e cinco reais);

VALOR INICIAL: R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 397,50 (trezentos e noventa e sete reais

e cinquenta centavos)

09.16) 50 (cinquenta) capas de banco para moto Titan 95/99,

marcas variadas, avaliadas individualmente ao preço de R$ 12,00

(doze reais), totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 600,00 (seiscentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 300,00 (trezentos reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 27.220,30 (vinte e sete mil duzentos

e vinte reais e trinta centavos)

VALOR GLOBAL DE 2º LEILÃO: R$ 13.610,15 (treze mil

seiscentos e dez reais e quinze centavos)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Depósito Judicial TRT 2ª Região –

Rua Professor Nilo Bezerra Ramalho, S/N, Tirol, Natal/RN

LOTE 10

PROCESSO: 0045300-08.2010.5.21.0007 (7ª Vara do trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO

ESTADO DO R G NORTE - CNPJ: 08.029.225/0001-82

EXECUTADO(S): JACAUNA DECORACOES COM DE MOVEIS E

REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 12.700.811/0001-84

OBJETO(S): Um sofá de fabricação da Jacaúna Decorações,

avaliado por R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

VALOR INICIAL: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta

reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Depósito Judicial do TRT 21ª Região –

Rua Professor Nilo Bezerra Ramalho, S/N, Tirol, Natal/RN

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 9ª VARA DO TRABALHO

NATAL

LOTE 11

PROCESSO: 0108600-30.2013.5.21.0009 (9ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: LANNYNE KAMURAT DE OLIVEIRA - CPF:

069.725.334-14

EXECUTADO(S): POTYLIVROS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ:

40.783.516/0001-74

OBJETO(S): 11.01) Um imóvel comercial localizado na Rua

Senador Salgado Filho, 1975, Potilândia, Natal/RN, medindo

aproximadamente 130m², com 05 (cinco) ambientes, 01 (uma)

sacada (varanda), 01 (um) depósito, 02 (dois) ambientes de

despensa, 01 (um) escritório, 03 (três) banheiros e corredor com

lavanderia, avaliado por R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil

reais);

VALOR INICIAL: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)
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VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e

quinhentos reais)

11.02) Um imóvel residencial situado à Rua Rodolfo Garcia, 1983,

Lagoa Nova, Natal/RN, medindo 300m² de superfície, com dois

pavimentos, área construída de 372,81m², avaliado por R$

500.000,00 (quinhentos mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil

reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 675.000,00 (seiscentos setenta e

cinco mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil

e quinhentos reais)

LOTE 12

PROCESSO: 0001308-44.2017.5.21.0009 (9ª Vara do Trabalho de

Natal) EXEQUENTE: JOAO JOSE DOS SANTOS - CPF:

688.576.166-49

EXECUTADO(S): MASSA FALIDA DE ENGEX ENGENHARIA E

EXECUÇÕES LTDA, CNPJ: 09.415.852/0001-14.

OBJETO(S): 01 (um) apartamento residencial nº 103, bloco 07, tipo

B, conjunto Residencial Serra do Cabugi II, no endereço Rua Walter

Duarte Pereira, 1708, bairro Capim Macio, com 55,10m2 de área

privativa, com uma sala em ‘L’, 01 (um) banheiro social, 01 (uma)

cozinha, 01 (uma) área de serviço, 01 (um) quarto, avaliado por RS

160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

ÔNUS: Alienação Fiduciária em favor da CEF

LOTE 13

PROCESSO: 0000337-64.2014.5.21.0009 (9ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: MARIO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 017.055.214-

44

EXECUTADO(S): CONSTEC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA -

EPP - CNPJ: 08.696.273/0001-24

OBJETO(S): Uma casa residencial, situada na Rua Amazonas, lote

03, quadra 30, Loteamento Esperança, Macaíba/RN, matrícula

13.373, construída em alvenaria, murada, portão de ferro,

parcialmente pintada, uma garagem, alpendre, dois quartos, uma

sala, uma cozinha, um banheiro, lavanderia, área do entorno em

areia batida, reavaliada em R$ 40.500,00 (quarenta mil e

quinhentos reais).

VALOR INICIAL: R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 20.250,00 (vinte mil duzentos e

cinquenta reais)

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 11ª VARA DO

TRABALHO NATAL

LOTE 14

PROCESSO: 0000349-93.2014.5.21.0004 (11ª Vara do Trabalho

de Natal)

EXEQUENTE: VANESSA SOARES GONÇALVES

EXECUTADO(S):  MARCO ANTONIO MOMETTO, CPF:

306.945.079-20 e out ros.

OBJETO(S): Uma casa residencial encravada no lote 03, situada na

praia de Santa Rita, Extremoz/RN, com área de 200m² de

superfície, com os seguintes limites e confrontações: Norte - com

Fernando Correia Barbosa, com 10,00m; Sul – com acesso público,

com 10,00m; Leste – com lote 02 com a Cosirn, com 20,00m; Oeste

– com lote 04 com a Cosirn, com 20,00m, avaliada em R$

100.000,00 (cem mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

LOTE 15

PROCESSO: 0110900-79.2010.5.21.0005 (11ª Vara do Trabalho

de Natal)

EXEQUENTE: JOSE TADEU DE AMORIM SOUTO - CPF:

050.309.274-68

EXECUTADO(S): CLUBE BANDERN CULTURAL E DESPORTIVO

- CNPJ: 08.427.718/0001-70

OBJETO(S): Um terreno destinado à construção, desmembrado de

maior porção, situado na cidade de Mossoró/RN, no alinhamento da
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Avenida Presidente Dutra, bairro Alto de São Manoel, em cujo

terreno encontra-se edificado uma unidade residencial, sob número

1643, confinando-se o dito terreno do seguinte modo: 8,60m de

largura de frente, com a Avenida Presidente Dutra; 8,60m de largura

nos fundos, com a Rua Dra Mauri; 30,00m de comprimento pelo

lado direito, com imóvel de José Renato Nogueira; e 30,00m do lado

esquerdo, com imóvel pertencente ao Dr. Jader Luiz Henrique da

Costa, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

LOTE 16

PROCESSO: 0055200-53.2012.5.21.0004 (11ª Vara do trabalho

de Natal)

EXEQUENTE: ERIMAR ELIAS - CPF: 457.953.124-87

E X E C U T A D O ( S ) :  R .  R O C H A  C O N S T R U C O E S  E

E M P R E E N D I M E N T O S  E I R E L I  -  E P P  -  C N P J :

01.963.259/0001-09

OBJETO(S): Um apartamento de nº 402, do bloco C, terceiro

pavimento (sem elevador), pertencente ao Residencial Villa Jardins

I, localizado na Rua Santa Tereza (antiga Rua Existente), n° 500,

Emaús, Parnamirim/RN, composto por 02 (dois) quartos, sendo uma

suíte, banheiro solo e cozinha/lavanderia, com uma área real de

78,38m², sendo 59,97m² de área privativa, 10,80m² de área de

garagem, e 7,61m² de área de uso comum, com direito ao uso de

01 (uma) vaga de estacionamento descoberto, avaliado por R$

80.000,00 (oitenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

ÔNUS: Alienação fiduciária em favor do BANCO INDUSTRIAL E

COMERCIAL S/A BICBANCO

LOTE 17

PROCESSO: 0000738-59.2017.5.21.0041 (11ª Vara do Trabalho

de Natal)

EXEQUENTE: JURANDIR VIEIRA CAVALCANTE - CPF:

261.845.164-34

EXECUTADO(S): BELLA NAPOLI RESTAURANTE E HOTELARIA

LTDA - ME - CNPJ: 09.090.481/0001-48

OBJETO(S): 16 (dezesseis) lojas numeradas de 01 a 16,

integrantes do prédio de uso não residencial (CENTRO

COMERCIAL), nº 8970, situado na Avenida Praia de Pontanegra, no

bairro de Ponta Negra, edificado em terreno próprio, designado por

lote nº 12 da quadra 36, medindo 480m² de superfície, sendo as

lojas nºs 01 a 09 do tipo “A”, possuindo uma área real de 30,22m²

de área privativa coberta, 2,39m de área privativa descoberta,

6,09m² de área comum coberta e 6,13m² de área comum

descoberta; as lojas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 e 15,

do tipo “B”, possuindo uma área real de 29,090m², sendo 15,03m²

de área privativa coberta, 2,30m de área privativa descoberta,

5,86m de área comum coberta e 5,90m² de área comum

descoberta; e as lojas 08 e 16, do tipo “C”, possuindo uma área

real de 37,58m², sendo 19,17m² de área privativa coberta, 3,22m²

de área privativa descoberta, 7,57m² de área comum coberta e

7,62m de área comum descoberta. As 16 (dezesseis) salas

possuem matrículas individualizadas que vão da matrícula 28.319 a

28.334, do Registro Geral – Livro nº 2, Circunscrição Imobiliária da

3ª Zona. O imóvel é todo térreo, com uma área de circulação

comum entre as lojas e dispões de dois banheiros ao final na área

comum, estando em boa condição de conservação, avalaido ao

preço de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil

reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

LOTE 18

PROCESSO: 0000436-59.2019.5.21.0041 (11ª Vara do Trabalho

de Natal)

EXEQUENTE: ADRIANO BATISTA DOS SANTOS

EXECUTADO(S): NOSSA CASA SERVICOS DE CONSTRUCAO

CIVIL LTDA

OBJETO(S): Um caminhão Mercedes Benz, ano 2013, placa OKC-

7639, RENAVAM 568632419, modelo Atrium 2324, de cor azul, tipo

baú, com dois eixos, em regular estado de conservação, avaliado

em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Pátio do Leiloeiro – Rua Sóstenes

Machado, 205, Centro Industrial, Macaíba/RN

TAXA DE ARMAZENAMENTO DO BEM APREENDIDO: R$

1.200,00 (mil e duzentos reais)

ÔNUS: Alienação fiduciária em favor do BANCO DO BRASIL S/A
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LOTE 19

PROCESSO: 0122300-81.2010.5.21.0008 (11ª Vara do Trabalho de

Natal)

EXEQUENTE: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO

ESTADO DO R G NORTE - CNPJ: 08.029.225/0001-82

EXECUTADO(S): BENJAMIM LUCIANO DE ALMEIDA - ME -

CNPJ: 08.687.535/0001-94

OBJETO(S): 19.01) 01 (uma) cadeira giratória usada em salão de

beleza com suporte de sustentação, pés e descanso para as

pernas, em ferro, com alavanca de regularem de altura. O material é

sintético, na cor marrom escuro (revestimento), avaliada em R$

1.000,00 (mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.000,00 (mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 500,00 (quinhentos reais)

19.02) 01 (uma) cadeira giratória usada em salão de beleza, com

suporte de sustentação em plástico, sem alavanca de regulagem,

em material sintético, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 200,00 (duzentos reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 1.400,00 (mil e quatricentos reais)

VALOR GLOBAL DE 2º LEILÃO: R$ 700,00 (setecentos reais)

LOCAL DO BEM: Depósito Judicial do TRT 21ª Região – Rua Dr.

Nilo Bezerra Ramalho, S/N, Tirol, Natal/RN

FEITO EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 12ª VARA DO TRABALHO

NATAL

LOTE 20

PROCESSO: 0000069-03.2017.5.21.0042 (12ª Vara do Trabalho

de Natal)

EXEQUENTE: EDIMILSON SANTOS DA SILVA -  CPF:

989.929.376-87

EXECUTADO(S): STRATAGEO SERVICOS EM PETROLEO LTDA

- CNPJ: 11.499.296/0001-53

OBJETO(S): Um terreno próprio designado pelo lote nº 02 (dois) da

quadra nº 03 (três), do Loteamento Paraíso dos Búzios, situado na

Rua nº 89, lado par, distante 15,00 metros da Rua nº 84, no lugar

Data de Pirangi, neste município, o qual mede 450,00m² de

superfície, com os seguintes limites e dimensões: Nordeste, com a

Rua 89, medindo15,00 metros; Sudoeste, com parte do lote nº 11,

medindo 15,00 metros; Noroeste, com o lote nº 01, medindo 30,00;

Sudeste, com o lote nº 03, medindo 30,00 metros." (certidão de

inteiro teor, Serviço Único Notarial e Registral de Nísia Floresta,

matrícula nº 10.894), avaliado por R$ 100.000,00 (cem mil reais);

OBS: O imóvel está localizado bem próximo à avenida principal,

sentido praias de Búzios/Barra de Tabatinga, pouco depois da torre

de celular, lado esquerdo, estando defronte a um imóvel de cor

vermelha, de dois pavimentos, que comercializa artigos em madeira

(referência do dia do registro fotográfico, que eventualmente pode

mudar vir a mudar - tanto a cor do imóvel, quanto a destinação

comercial do imóvel). Imóvel possui área de preservação ambiental

(determinação do IDEMA).

VALOR INICIAL: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 1ª VARA DO TRABALHO

MOSSORÓ

LOTE 21

PROCESSO: 0095800-37.2008.5.21.0011 (1ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: MARCELA FERREIRA SOARES, CPF: 026.697.104-

09

EXECUTADO(S): NEVES COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA,

CNPJ: 04.964.667/0001- 65

OBJETO(S): 01 (um) imóvel localizado na Rua Djalma Maranhão,

nº 2006, Nova Descoberta, Natal/RN, com 03 (três) pavimentos:

TÉRREO com garagem coberta p/ 3 (três) carros, 01 (uma)

lavanderia, 02 (dois) quartos, 01 (um) banheiro, garagem

descoberta para 03 (três) carros, 01 (um) canil; 1º ANDAR com 01

(um) escritório, 01 (um) lavabo, 01 (uma) sala de TV, 02 (duas)

salas de estar, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) dispensa, 02 (duas)

suítes com closet (sendo a maior com banheira), 02 (duas) suítes

reversíveis com closet, 01 (uma) varanda; 2º ANDAR 02 (duas)

salas de estar, 01 (um) lavabo, 01 (um) quarto de frente para a Rua

Djalma Maranhão; ÁREA EXTERNA com piscina com jardim,

churrasqueira, 01 (um) banheiro, 01 (um) quarto, 01 (uma) pia de

lavar louça e 01 cisterna com capacidade de 10.000 litros. O imóvel

mede, aproximadamente, 30 (trinta) metros de largura com 20
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(vinte) metros de profundidade. Aproximadamente, a casa tem

800m2 de área construída, avaliada por de RS 1.750.000,00 (um

milhão setecentos e cinquenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e

cinquenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e

cinco mil reais)

LOTE 22

PROCESSO: 0064600-27.1999.5.21.0011 (1ª Vara do trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: AIRTON FONTES GRANJEIRO - CPF: 009.690.204-

30

EXECUTADO(S): CLETO SOARES DA SILVA - CPF: 481.627.604-

15

OBJETO(S): Um imóvel localizado na Rua Prudente de Morais,

Bairro São José, Mossoró/RN, com as seguintes características:

231,56m² de superfície, com dois pavimentos, sendo que no térreo

funciona um estabelecimento comercial, com um vão e uma cozinha

nos fundos do lado direito, além de outro compartimento e um

banheiro. No andar superior existem dois quartos e uma área usada

como depósito, além de um pequeno espaço usado para secagem

de roupas, avaliado por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

LOTE 23

PROCESSO: 0001436-92.2016.5.21.0011 (1ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: ZELENILDO ABREU DE FIGUEIREDO - CPF:

670.963.954-15

EXECUTADO(S): ATM ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ:

70.153.630/0001-81

OBJETO(S): 23.01) Um lote de terreno nº 130, matrícula 10.367,

com uma área total de 890m² de superfície, localizado no

Loteamento Alto do Sumaré, quadra 10, bairro Alto do Sumaré,

Mossoró/RN, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil

reais);

VALOR INICIAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

23.02) Um lote de terreno nº 131, matrícula 10.368, com uma área

total de 890m² de superfície, localizado no Loteamento Alto do

Sumaré, quadra 10, bairro Alto do Sumaré, Mossoró/RN, avaliado

em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

23.03) Um lote de terreno nº 134, matrícula 10.391, com uma área

total de 890m² de superfície, localizado no Loteamento Alto do

Sumaré, quadra 10, bairro Alto do Sumaré, Mossoró/RN, avaliado

em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

23.04) Um lote de terreno nº 135, matrícula 10.392, com uma área

total de 890m² de superfície, localizado no Loteamento Alto do

Sumaré, quadra 10, bairro Alto do Sumaré, Mossoró/RN, avaliado

em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

LOTE 24

PROCESSO: 0000897-97.2014.5.21.0011 (1ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: MARIA GISELDA PAIVA DA SILVA, CPF:

913.356.804-97

EXECUTADO(S): OTICA RENASCER, CNPJ: Não informado,

YARA OLEGARIA DE GOIS SILVA, CPF: 055.540.464-10.

OBJETO(S): 24.01) Uma armação Calvin Klein em metal com

pernas de acetato, cor escura. Avaliada em R$ 680,00 (seiscentos e

oitenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

24.02) 31 (trinta e uma) armações de marcas, cores e tamanhos

variados, todas em metal com pernas de acetato, no valor individual

de R$ 250, totalizando R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta

reais);

VALOR INICIAL: R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta
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reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 3.875,00 (três mil oitocentos setenta

e cinco reais)

24.03) 16 (dezesseis) armações SUMAKY, 369, em metal, pernas

de acetato, com tamanhos e cores variados, avaliadas em R$

3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais);

VALOR INICIAL: R$ 3.520,00 (três mil quinhentos e vinte reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta

reais)

24.04) 04 estantes de madeira (MDF) com revestimento em cor

branca, com 04 prateleiras externas: 04 portas (sem prateleiras

internas); todas com as partes das prateleiras com detalhes em

vidro e todas em perfeito estado de conservação, avaliadas em R$

3.800,00 (três mil e oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.900,00 (mil novecentos reais)

24.05) 03 armações Ana Hickmann em acetato, avaliadas em R$

1.050,00 (mil cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.050,00 (mil cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco

reais)

24.06) 05 armações Ana Hickmann em metal de cores variadas,

com pernas de acetato, avaliadas em R$ 2.500,00 (dois mil e

quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta

reais)

24.07) 03 armações Azzaro sendo uma em acetato (azul), outra em

aço cirúrgico; outras em metal dourado com pernas em acetato,

avaliadas em R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)

24.08) 02 armações Azzarro em metal dourado com pernas de

acetato, avaliadas em R$ 700,00 (setecentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 700,00 (setecentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

24.09) 03 armações Ray Ban em metal de cores variadas e pernas

de acetato, avaliadas em R$ 1.050,00 (mil cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.050,00 (mil cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco

reais)

24.10) 01 armação Nyke Flexon em metal, com pernas revestidas

de emborrachado, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 700,00 (setecentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

24.11) 04 armações Nyke Flexon em metal de cor escura, com

pernas em acetato, avaliadas em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 700,00 (setecentos reais)

24.12) 02 armações Vogue em metal cor rosa, com pernas de

acetato, avaliadas em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

24.13) 01 armação Vogue em metal com pernas de acetatos e

detalhes de metal, avaliada em R$ 400,00 (quatro centos reais);

VALOR INICIAL: R$ R$ 400,00 (quatro centos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 200,00 (duzentos reais)

24.14) Uma armação Vogue toda em acetato com estampa rosé,

avaliada em R$ 360,00 (trezentos sessenta reais);

VALOR INICIAL: R$ R$ 360,00 (trezentos sessenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)

24.15) 03 armações Vogue em metal com pernas de acetato, com

cores variadas, avaliadas em R$ 600,00 (seiscentos reais).

VALOR INICIAL: R$ 600,00 (seiscentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 300,00 (trezentos reais)

VALOR INICIAL GLOBAL: R$ 27.290,00 (vinte e sete mil

duzentos e noventa reais)

VALOR GLOBAL DE 2º LEILÃO: R$ 13.645,00 (treze mil

seiscentos e quarenta e cinco mil reais)

LOCAL DO BEM: Depósito do Leiloeiro em Mossoró/RN – Rua

Bernardino Martins Veras, 04, Costa e Silva.

LOTE 25

PROCESSO: 0000458-47.2018.5.21.0011 (1ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: ANTONIO DE LIMA BARRA - CPF: 626.025.944-15
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EXECUTADO(S):  A. A. MENEZES REGIS - ME - CNPJ:

08.008.572/0001-29

OBJETO(S): Um compressor de ar marca Schulz, modelo MSL

10ML/175, capacidade do tanque 175 L, potência 2 HP, pressão

máxima 120 PSI, em razoável estado de conservação, avaliado em

R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

VALOR INICIAL: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 600,00 (seiscentos reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Raimundo Rubira, 33, Boa Vista,

Mossoró/RN

LOTE 26

PROCESSO: 0000604-25.2017.5.21.0011 (1ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: JOCENILDO BEZERRA - CPF: 077.044.504-76

EXECUTADO(S): G C DE OLIVEIRA RESTAURANTE - ME -

CNPJ: 16.572.098/0001-91

OBJETO(S): 26.01) 01 (um) freezer da marca FRICON, com

capacidade não informada, duas portas, avaliado em R$ 1.500,00

(mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

26.02) 01 (um) freezer da marca FRICON, com capacidade não

informada, porta em vidro, adesivada com a marca de refrigerantes

Coca Cola, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 900,00 (novecentos reais)

26.03) 01 (um) freezer da marca FRICON, com capacidade não

informada, adesivado com a marca de cerveja Heineken, avaliado

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

26.04) 01 (uma) geladeira de marca desconhecida, com capacidade

não informada, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 200,00 (duzentos reais)

26.05) 01 (um) fogão industrial a gás, com três bocas, avaliado em

R$ 300,00 (trezentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 300,00 (trezentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

26.06) 31 (trinta e uma) cadeiras em madeira com o logotipo da

marca “Devassa”, avaliadas unitariamente em R$ 100,00,

totalizando R$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

VALOR INICIAL: R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta

reais)

26.07) 07 (sete) mesas em madeira com o logotipo da marca

“Devassa”, avaliadas unitariamente em R$ 200,00, totalizando R$

1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 700,00 (setecentos reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais)

VALOR GLOBAL DE 2º LEILÃO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Rio Branco, 500, Loja 7, Praça da

Convivência, Centro, Mossoró/RN

LOTE 27

PROCESSO: 0000437-47.2013.5.21.0011 (1ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: LEONORA ALVES DE OLIVEIRA FRANCA - CPF:

156.383.068-03

EXECUTADO(S): ASSOC DE ASSIST E P A MATE A INF DE GOV

DIX SEPT ROSADO - CNPJ: 08.545.865/0001-45

OBJETO(S): Um imóvel urbano onde funcionou o Hospital APAMIM

-GOV, registrado sob matrícula de nº 984, Livro 2A9, Folhas 60, no

Cartório de Registro de Imóveis de Governardor Dix-Sept Rosado,

localizado na Rua Francisco de Almeida, medindo 2.688m², sendo

470,77m² de área construída, composto por várias salas

características de um hospital, com portas de madeira, piso em

cerâmica antiga, forro de gesso, em deterioração e visível

abandono, avaliado em R$ 332.732,50 (trezentos e trinta e dois

mil setecenos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

VALOR INICIAL: R$ 332.732,50 (trezentos e trinta e dois mil

setecenos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 166.366,25 (cento e sessenta e seis

mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavo)
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LOTE 28

PROCESSO: 0000256-70.2018.5.21.0011 (1ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) - CNPJ: 00.394.460/0001

-41

EXECUTADO(S): JOAO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 405.643.804-

82

OBJETO(S): Uma moto Yamaha/YBR Factor K1, ano 2013/2014,

p l a c a  O W D  5 3 3 9 ,  R E N A V A M  5 9 5 3 4 8 5 6 4 ,  c h a s s i

9C6KE1950E0018878, cor preta, avaliada por R$ 3.600,00 (três

mil e seiscentos reais).

VALOR INICIAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Pátio do Leiloeiro – Rua Bernardino

Martins Veras, 04, Costa e Silva, Mossoró/RN

TAXA DE ARMAZENAMENTO DO BEM APREENDIDO: R$

250,00 (duzentos e cinquenta reais)

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 2ª VARA DO TRABALHO

MOSSORÓ

LOTE 29

PROCESSO: 0000718-58.2017.5.21.0012 (2ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: WEDSON SANTOS SILVA - CPF: 929.654.155-72

EXECUTADO(S): TRANSBET TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

- CNPJ: 07.370.836/0001-27

OBJETO(S): 01 (um) caminhão trator volvo branco 2010/2010 –

cavalo mecânico, fh 40, 4 x 2, com 644.245,4 km, placa NTN

8096/BA, RENAVAM 00224042785, reavaliado em R$ 150.000,00

(cento e cinquenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Estação de Fluidos (Coordenadas

S05°05.344’ O 037°11.100’), Canto do Amaro, Zona Rural,

Mossoró/RN

ÔNUS: Alienação fiduciária em favor do banco Itaú

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 3ª VARA DO TRABALHO

MOSSORÓ

LOTE 30

PROCESSO: 0001338-04.2016.5.21.0013 (3ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: ERIALDO ALVES JÚNIOR

EXECUTADO(S): INDÚSTRIA DE CARROCERIAS SÃO PAULO

LTDA - ME E OUTROS

OBJETO(S): Um gabarito para lateral de caçamba, reavaliado por

R$ 51.100,00 (cinquenta e um mil e cem reais).

VALOR INICIAL: R$ 51.100,00 (cinquenta e um mil e cem reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 25.550,00 (vinte e cinto mil quinhentos e

cinquenta reais)

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Avenida Industrial Dehuel Vieira

Diniz , 1058, Zona Rural, Santa Julia, Mossoro/RN

LOTE 31

PROCESSO: 0102000-88.2007.5.21.0013 (3ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) - CNPJ: 00.394.460/0001

-41

EXECUTADO(S): MULTIFARDAS IND E COM DE CONFECCOES

LTDA - ME - CNPJ:

70.046.842/0001-60

OBJETO(S): 537 (quinhentos e trinta e sete) camisetas em malha

de algodão e poliéster, em cores

variadas, modelos variados (com manga, sem manga, com e sem

gola), tamanhos variados, sendo

que a grande maioria está em regular para bom estado, porém,

muitas estão desbotadas e outras

tantas marcadas por manchas, cujas camisetasavaliadas

individualmente R$ 7,00 (sete reais),

totalizando o valor de R$ 3.759,00 (três mil setecentos e

cinquenta e nove reais).

VALOR INICIAL: R$ 3.759,00 (três mil setecentos e cinquenta e
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nove reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.879,50 (mil oitocentos e setenta e nove

reais e cinquenta centavos)

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Jeremias da Rocha, 165, Santo

Antônio, Mossoró/RN

LOTE 32

PROCESSO: 0012100-55.2011.5.21.0013 (3ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: AUGUSTO SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA -

CPF: 061.089.434-08

EXECUTADO(S): BENIGNO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -

ME - CNPJ: 08.771.611/0001-45

OBJETO(S): 01 (um) veículo FORD/ECOSPORT, placa MYK5841,

RENAVAM 909233608, motorização 2.0 16V, automático, ano/mod.

2006/2007, cor predominante preta. O veículo apresenta fraco

estado de conservação, necessita de reparos na lataria (capô e teto

queimados pela ação climática e vários pontos de ferrugem), de

reparos mecânicos, colocação do vidro dianteiro traseiro (estourou)

e os pneus precisam ser substituídos, avaliado por R$ 11.000,00

(onze mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 11.000,00 (onze mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos

reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Alameda das Carnaubeiras, 833,

Costa e Silva, Mossoró/RN

LOTE 33

PROCESSO: 0113400-65.2008.5.21.0013 (3ª Vara do trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: ANTONIO PEDRO DE LIMA

EXECUTADO(S): MOESAL - MOAGEM DE SAL LIRIO LTDA - ME -

CNPJ: 08.481.160/0001-01

OBJETO(S): 1.942 (mil novecentos e quarenta e dois) fardos de sal

moído 30 x 1 ao preço unitário de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta

centavos), totalizando R$ 12.623,00 (doze mil seiscentos e vinte e

três reais).

VALOR INICIAL: R$ 12.623,00 (doze mil seiscentos e vinte e três

reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 6.311,50 (seis mil trezentos e onze

reais e cinquenta centavos)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rod. BR 304 km 37,3 1020, Abolição,

Mossoró/RN – Próximo à S.G.P. Centro Automotivo de Funilaria

LOTE 34

PROCESSO: 0009500-61.2011.5.21.0013 (3ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: JORGE FERNANDES DA SILVA -  CPF:

048.871.329-30

EXECUTADO(S): CERAMICA BELLO MONTE INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 07.639.997/0001-73

OBJETO(S): Uma prensa rotativa marca Welco, semi automática,

avaliada por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Altura do Km 29 da Rodovia BR 304,

Santa Júlia, Mossoró/RN

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 4ª VARA DO TRABALHO

MOSSORÓ

LOTE 35

PROCESSO: 0210166-43.2014.5.21.0023 (4ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: NOEMIA MOREIRA DIAS - CPF: 230.020.854-72 e

OUTROS

EXECUTADO(S): ASSOC DE PROTECAO E ASSIT A MATERN E

INF DE UMARIZAL - CNPJ: 08.318.339/0001-42

OBJETO(S): Um terreno encravado em Umarizal/RN, situado à Rua

Porcino Costa, S/N (atualmente Avenida Gavião), às margens da

Rodovia RN 117, na saída principal de Umarizal, com todas as ruas

que delimitam sendo asfaltadas, localizado em uma das áreas mias

valorizadas da região, medindo 10.000m² de superfície, murado e

com 02 construções, avaliado em R$ 1.680.000,00 (um milhão

seiscentos e oitenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 1.680.000,00 (um milhão seiscentos e oitenta

mil reais)
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VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil

reais)

LOTE 36

PROCESSO: 0000915-75.2015.5.21.0014 (4ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA -  CPF:

100.235.374-26

EXECUTADO(S): CCR EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ:

08.274.076/0001-17

OBJETO(S): Um veículo Mitsubish, L200, 4x4 GL, ano 2007/2008,

placa MYW 2086, diesel, cor prata, RENAVAM 940210207, cabine

dupla, avaliado em R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos

reais).

VALOR INICIAL: R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos

reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos

reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Vicinal à Av. Wilson rodado / BR-

304, esquina com a Rua Frei Miguelinho, sede da empresa CCR,

Nova Betânia, Mossoró/RN

LOTE 37

PROCESSO: 0001555-78.2015.5.21.0014 (4ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: MARINETE JEANE COSTA - CPF: 011.059.874-18

EXECUTADO(S): R & E RESTAURANTE E CHURRASCARIA

LTDA - ME

OBJETO(S): 37.01) 07 (sete) jogos de mesas com quatro cadeiras

fabricadas em madeira, em bom estado de uso e conservação,

avaliados por R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais);

VALOR INICIAL: R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 315,00 (trezentos e quinze reais)

37.02) Um fogão industrial usado, em regular estado de

conservação, avaliado por R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)

37.03) Um liquidificador, marca ARNO, usado, funcionando

normalmente, avaliado por R$ 50,00 (cinquenta reais);

VALOR INICIAL: R$ 50,00 (cinquenta reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 25,00 (vinte e cinco reais)

37.04) Um microondas marca BRASTEMP, em bom estado de

conservação e funcionamento, avaliado por R$ 200,00 (duzentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 200,00 (duzentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 100,00 (cem reais)

37.05) Um freezer horizontal, cor branca, em bom estado, avaliado

por R$ 500,00 (quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 500,00 (quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 1.630,00 (mil seiscentos e trinta

reais)

VALOR GLOBAL DE 2º LEILÃO: R$ 815,00 (oitocentos e quinze

reais)

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Pedro Velho, 511, Santo

Antônio, Mossoró/RN

LOTE 38

PROCESSO: 0000128-75.2017.5.21.0014 (4ª Vara do Trabalho de

Mossoró)

EXEQUENTE: AVANY DANIEL ALVES - CPF: 010.328.724-89

EXECUTADO(S):  J P PONTES DE LIMA - ME - CNPJ:

07.021.501/0001-01

OBJETO(S): 11.441 (onze mil quatrocentos e quarenta e um) sacos

de sal moído de 25kg cada, cotado a R$ 3,00 (três reais) cada saco,

totalizando R$ 34.323,00 (trinta e quatro mil trezentos e vinte e três

reais).

VALOR INICIAL: R$ 34.323,00 (trinta e quatro mil trezentos e vinte

e três reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 17.161,50 (dezessete mil cento e

sessenta e um reais e cinquenta centavos)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Empresa REMARSAL – Estrada da

Raiz, atrás da Porcelanatti, Mossoró/RN

FEITOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE A VARA DO TRABALHO
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DE CURRAIS NOVOS

LOTE 39

PROCESSO: 0000024-63.2020.5.21.0019 (Vara do Trabalho de

Currais Novos)

EXEQUENTE: JOSÉ VERIANO DE SOUSA

EXECUTADO(S): YOGO JOSE DANTAS DE LIMA - CNPJ:

12.049.549/0001-50

OBJETO(S): Uma máquina para produção de produtos cerâmicos

(maromba) como tijolos, blocos, telhas e afins - marca Natreb com

motor de grande porte acoplado, em estado de conservação apenas

regular, mas funcionando normalmente, avaliado, por estimativa, em

R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 14.000,00 (catorze mil reais)

LOCAL DO BEM: Sítio Xique-Xique, Zona Rural, Carnaúba dos

Dantas/RN

LOTE 40

PROCESSO: 0000314-20.2016.5.21.0019 (Vara do Trabalho de

Currais Novos)

EXEQUENTE: JOSINALDO VIANA PEREIRA - CPF: 076.379.304-

32

EXECUTADO(S): JOSE FRANCISCO DA SILVA FREITAS - ME -

CNPJ: 14.894.767/0001-16

OBJETO(S): 01 (um) maquinário utilizado para produção de

produtos derivados de cerâmica, composto por maromba, Marca

Nandi, 01 motor de 60 cv, uma bomba de vácuo e uma esteira,

ambos em pleno funcionamento e em estado de conservação de

regular a ruim, o que é peculiar a instrumentos com longo tempo de

uso, avaliado o conjunto todo em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil

reais).

VALOR INICIAL: R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Fazenda Santa Terezinha, Zona rural

de Tangará-RN

LOTE 41

PROCESSO: 0000371-04.2017.5.21.0019 (Vara do Trabalho de

Currais Novos)

EXEQUENTE: KAIO HENRIQUE MASCENA DE ANDRADE - CPF:

124.337.514-03

EXECUTADO(S): BOX DA INJECAO COMERCIO DE PECAS E

SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.102.991/0001-25

OBJETO(S): 01 (um) aparelho de Scanner Raven II, utilizado para

detectar falhas no sistema de Injeção eletrônica dos veículos, em

bom estado de uso e conservação, com vários blocos de veículos

liberados programas instalados, nº de série 62019608, avaliado em

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.000,00 (mil reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua São Braz, 249 – Paraíso, Santa cruz

- RN

LOTE 42

PROCESSO: 0026100-91.2001.5.21.0019 (Vara do trabalho de

Currais Novos)

EXEQUENTE: SILVIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF:

020.950.314-90 e outros

E X E C U T A D O ( S ) :  A S S O C I A C A O  C O M U N I T A R I A  D E

DESENVOLVIMENTO DO TRAIRI - CNPJ: 09.079.443/0001-94

OBJETO(S): 01 (um) terreno próprio para construção, situado na

estrada que liga Santa Cruz à cidade de São Bento do Trairi, no

bairro Paraíso, na cidade de Santa Cruz (RN), com limites descritos

na certidão do cartório, medindo uma área de 13.035,00m²,

conforme EPCV, lavrada no Livro 191, fls. 60, em data de

28/02/1997, e registrado sob o n° R–1-5.088, no Livro 2-T, fls. 118,

ficha: 1.304, em 02.05.1997, no 1º Cartório de registro de Imóveis

de Santa Cruz (RN);

01 (um) terreno próprio para construção, situado na estrada que liga

Santa Cruz à cidade de São Bento do Trairi, no bairro Paraíso, na

cidade de Santa Cruz (RN), medindo uma área de 10.005,00m²,

imóvel adquirido por compra feita ao Senhor Manoel Gonçalo

Sobrinho e esposa, conforme EPCV, lavrada no Livro 191, fls. 133,

em data de 24/09/1997, registrada sob o nº. R-5.160, no Livro 2-U,

fls. 07, ficha: 1.392, em 26.09.1997, no 1º Cartório de registro de

Imóveis de Santa Cruz (RN). OBS: Há uma pequena diferença

com relação à área do terreno entre os dados contidos na

certidão do Cartório de Registro de Imóveis e a planta em

anexo, que foi oriunda de um croqui feito para a medição exata
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do terreno, que mostra uma área real e total de 24.034,85m²,

sendo 19.828,35m² a área que compõe o complexo escolar e

4.206,40m² a área que compõe os galpões. DESCRIÇÃO DAS

BENFEITORIAS: Um prédio do tipo escola e atividades culturais

–construído de alvenaria (tijolos), coberto com telhas colonial, sendo

algumas acopladas com forro de gesso, piso todo em cerâmica com

estrutura física subdividida e composta por 14 (catorze) salas (no

caso, utilizadas para atividades sócio-culturais), sala de informática,

sala de vídeo, sala de leitura, sala da diretoria, refeitório, cozinha

equipada com pias inoxidáveis e balcões de granitos, 02 (dois)

banheiros coletivos (destinados aos alunos), 03 (três) banheiros

individuais (utilizados por funcionários) e pátio, onde também são

realizadas atividades culturais, tudo em estado de conservação de

regular a bom, apresentando pequenos desgastes, mas com

estrutura preservada; Duas quadras para prática desportiva, com

estrutura metálica, toda aberta, ambas cobertas com telhas de

alumínio que se encontram deteriorados, em estado de

conservação ruim; Campo de futebol, no barro e amplo

estacionamento, com área considerável; Um galpão (menor)

construído de tijolos (alvenaria), piso em cimento, coberto com

telhas colonial, medindo 23,00m x 10,00m, com uma área total de

230 m², estado de conservação ruim; Um galpão (maior) construído

de tijolos (alvenaria), piso em cimento morto, coberto com telhas de

alumínio, medindo 30,00m x 40,00m, com uma área construída de

1.200m² (um mil e duzentos metros quadrados) e área externa, os

dois galpões e terreno, totalizando 5.000m² (cinco mil metros

quadrados), tudo em regular estado de conservação, sendo que a

área externa apresenta pequenos desgastes, necessitando de nova

pintura e manutenções por longo período fechado. AVALIAÇÃO

DETALHADA DO IMÓVEL: A área total do terreno constatada in

loco, é superior a 23.000m², podendo ser subdividido em duas

áreas específicas: A primeira seria o terreno e benfeitorias que

contemplam os dois galpões (grande e pequeno), com uma área

total de 4.206,40m² e área construída, avaliado em R$ 650.000,00

(seiscentos e cinquenta mil reais) e a segunda seria o terreno e

benfeitorias do complexo escolar, conforme descrição acima, que

contempla uma área extensa de 19.828,35m², com toda as

benfeitorias, avaliado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e

quatrocentos mil reais. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.050.000

(dois milhões e cinquenta mil reais).

VALOR INICIAL: R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil

reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.025.000,00 (um milhão e vinte e

cinco mil reais)

LOTE 43

PROCESSO: 0064900-08.2012.5.21.0019 (Vara do Trabalho de

Currais Novos)

EXEQUENTE: FRANCISCA AQUINO RODRIGUES – CPF:

476.145.284-68

EXECUTADO(S): ANA MARIA DE LIMA CONFECCOES – CNPJ:

08.090.600/0001-08

OBJETO(S): 43.01) Máquina industrial overlock, marca nissin, em

regular estado de conservação, avaliada em R$ 1.300,00 (mil e

trezentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

43.02) Máquina industrial reta, marca MAQI, em regular estado de

conservação, avaliada por R$ 800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

 343.03) Máquina industrial pespontadeira,

marca MAQI, em regular estado de conservação, avaliada em R$

1.500,00 (mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

43.04) Máquina industrial reta, marca MAQI, em regular estado de

conservação, avaliada por R$ 800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

43.05) Máquina industrial reta, marca MAQI, em regular estado de

conservação, avaliada por R$ 1.000,00 (mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.000,00 (mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 500,00 (quinhentos reais)

43.06) Máquina industrial pespontadeira, marca MAQI, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

42.07) Máquina industrial overlock, marca nissin, em regular estado

de conservação, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 751
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

43.08) Máquina industrial interlock, marca lanmax, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

43.09) Máquina industrial travete, marca sun especial, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 700 (setecentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 700,00 (setecentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

43.10) Máquina industrial overlock, marca nissin, em regular estado

de conservação, avaliada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

43.11) Máquina industrial braço, marca lanmax, em regular estado

de conservação, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.000,00 (mil reais)

43.12) Máquina industrial reta, marca MAQI, em regular estado de

conservação, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.000,00 (mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 500,00 (quinhentos reais)

43.13) Máquina industrial galoneira, marca sun especial, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)

43.14) Máquina industrial cós, marca siruba, em regular estado de

conservação, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta

reais)

43.15) Máquina industrial travete, marca sun especial, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 600,00 (seiscentos reais)

43.16) Máquina industrial reta, marca zoje, em regular estado de

conservação, avaliada em R$ 700,00 (setecentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 700,00 (setecentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

43.17) Máquina industrial interlock, marca lanmax, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 900,00 (novecntos reais)

43.18) Máquina industrial pespontadeira, marca MAQI, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.000,00 (mil reais)

43.19) Máquina industrial pespontadeira, marca siruba, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.000,00 (mil reais)

43.20) Máquina industrial travete, marca nissin, em regular estado

de conservação, avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.000,00 (mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 500,00 (quinhentos reais)

43.21) Máquina industrial interlock, marca singer, em regular estado

de conservação, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta

reais)

43.22) Máquina industrial braço, marca lanmax, em regular estado

de conservação, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

43.23) Máquina industrial elastiqueira 12, marca siruba, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 4.800,00 (quatro mil e

oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

43.24) Máquina industrial interlock, marca singer, em regular estado

de conservação, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
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VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

43.25) Máquina industrial pespontadeira, marca singer, em regular

estado de conservação, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

VALOR INICIAL: R$ 2.000,00 (dois mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 1.000,00 (mil reais)

43.26) Máquina industrial reta, marca MAQI, em regular estado de

conservação, avaliada por R$ 800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

43.27) Máquina industrial reta, marca MAQI, necessitando de

pequenos reparos, avaliada por R$ 800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

43.28) Máquina industrial reta elet, marca siruba, necessitando de

pequenos reparos, avaliada por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

43.29) Máquina industr ial  pespontadeira, marca siruba,

necessitando de pequenos reparos, avaliada em R$ 1.800,00 (mil e

oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 900,00 (novecntos reais)

43.30) Máquina industrial interlock, marca lanmax, necessitando de

pequenos reparos, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos

reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 700,00 (setecentos reais)

43.31) Máquina industrial reta, marca singer, necessitando de

pequenos reparos, avaliada por R$ 800,00 (oitocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 800,00 (oitocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

43.32) Máquina industr ial  pespontadeira, marca singer,

necessitando de pequenos reparos, avaliada em R$ 1.400,00 (mil e

quatrocentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 700,00 (setecentos reais)

43.33) Máquina industrial overlock, marca nissin, necessitando de

pequenos reparos, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

VALOR INICIAL: R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 600,00 (seiscentos reais)

VALOR GLOBAL INICIAL: R$ 49.400,00 (quarenta e nove mil e

quatrocentos reais)

VALOR GLOBAL DE 2º LEILÃO: R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e

setecentos reais)

LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua João Pinto de Souza, 268, Centro,

Lajes Pintadas/RN

FEITO EM TRAMITAÇÃO PERANTE A VARA DO TRABALHO DE

GOIANINHA

LOTE 44

PROCESSO: 0000432-95.2013.5.21.0020 (Vara do Trabalho de

Goianinha)

EXEQUENTE: MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA - CPF:

102.083.714-43

EXECUTADO(S): JOSE EDNILSON FERREIRA - ME - CNPJ:

10.702.439/0001-10

OBJETO(S): Um forno elétrico industrial, cor branca, painel de

operações Barcelona, usado, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil

reais - avaliação feita em 2016).

VALOR INICIAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais)

VALOR DE 2º LEILÃO: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos

reais)

LOCALIZAÇÃO DO BEM: RN 003 - De fronte à Igreja Católica,

nome da fachada: Panificadora 3 Corações, Bela Vista, Tibau

do Sul/RN

E, para que chegue ao conhecimento do(s) interessado(s), passou-

se o presente EDITAL, aos 09 dias do mês de setembro do ano de

dois mil e vinte, nesta cidade do Natal, Capital do Estado do Rio

Grande do Norte, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho e disponibilizado nos sites do TRT 21 (www.trt21.jus.br)

e do Leiloeiro oficial (www.lancecertoleiloes.com.br). Eu, Priscilla

Soares de Lima Gatto, Diretora da Divisão de Inteligência, procedi a

sua conferência, com base nas informações transmitidas pelas

Unidades Judiciárias deste Regional.
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CÁCIO OLIVEIRA MANOEL

Juíz do Trabalho Coordenador da DINT/CAEX

SEGUNDA TURMA DE JULGAMENTOS

Acórdão

Processo Nº RORSum-0000662-75.2019.5.21.0005
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE REDE CONECTA SERVICOS DE
REDE S.A

ADVOGADO GUSTAVO ALMEIDA MARINHO(OAB:
22003/BA)

RECORRIDO ALEXANDRE HENRIQUE FIDELES
DO NASCIMENTO

ADVOGADO FREDMAR DA SILVA BATISTA(OAB:
9641-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - REDE CONECTA SERVICOS DE REDE S.A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 0000662-75.2019.5.21.0005 (ED em RORSum)

RELATORA JUÍZA CONVOCADA ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

EMBARGANTE:REDE CONECTA SERVIÇOS DE REDE S.A

ADVOGADO: GUSTAVO ALMEIDA MARINHO

EMBARGADO:ALEXANDRE HENRIQUE FIDELES DO

NASCIMENTO

ADVOGADO: FREDMAR DA SILVA BATISTA

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  C O N T R A D I Ç Õ E S

INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA.

INADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. No caso em tela, percebe-

se que as alegações feitas pela embargante não se enquadram em

nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a pretensão, na

realidade, é de rediscussão da matéria de mérito da causa e de

reexame das provas, o que não é permitido por meio do instrumento

processual ora em análise.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por REDE CONECTA SERVIÇOS

DE REDE S.A em face do v. acórdão de fls.345/356, por meio do

qual a douta 2ª Turma de Julgamentos, por unanimidade, negou

provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, a embargante suscita a inexistência de caráter

protelatório, e discute as razões que deram ensejo, na sua

perspectiva, à justa causa, advertindo que "qualquer imposição

inerente a gradação da pena, do contrário, cotejando o caso

concreto com a literalidade da Lei, torna-se patente que a medida

aplicada foi justa e congruente com o que dispõe a norma cogente."

Nesses termos, pugna pela manifestação desta C. Turma quanto

aos pontos acima avultados a fim de prequestionar a matéria e,

considerando a lídima aplicação da JUSTA CAUSA com fulcro nos

arts. 482, "h", e 158, parágrafo único, "b", ambos da CLT, requer

seja atribuído efeito modificativo aos presentes embargos a fim de

manter a dispensa por justo motivo. (fls.382/391)

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Publicado o acórdão em 15/07/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho, conforme informam os expedientes do PJe, a parte

reclamada protocolizou os embargos de declaração em 21/07/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fls.107/111).

Conheço.

2 - MÉRITO

Argumenta a embargante que "Como já abalizado no v. acórdão, é

incontroverso que o Reclamante, quando da realização de serviço,

deixou de utilizar a linha de vida (cinto de segurança), equipamento

individual de segurança indispensável ao labor em altura, ato faltoso

e grave de indisciplina que ensejou a aplicação da dispensa por

justa causa.". Relata que "a aplicação da dispensa por justo motivo

encontra intima guarida no que dispõe o Consolidado Laboral,

considerando que, repise-se à exaustão, o empregado deixou de

utilizar equipamento indispensável para manutenção de sua

incolumidade física e até mesmo de sua vida quando do exercício

de seu labor.". Nesse sentido, afirma que a "aplicação da medida

não viola a proporcionalidade ou se mostra desarrazoada, do

contrário, acaso a empresa não adotasse a penalidade imposta,

estaria anuindo com práticas claramente contrárias a política de

preservação da vida, o que, por corolário lógico, implicaria em
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desrespeito as medidas de segurança devidas ao empregado,

conforme preceitua o art. 157 da CLT, in verbis:"(fls.387)

Em suma, pretende a "manifestação desta C. Turma quanto aos

pontos acima avultados a fim de prequestionar a matéria e,

considerando a lídima aplicação da JUSTA CAUSA com fulcro nos

arts. 482, "h", e 158, parágrafo único, "b", ambos da CLT, requer

seja atribuído efeito modificativo aos presentes embargos a fim de

manter a dispensa por justo motivo." (fl.391)

À análise.

Os embargos de declaração são o meio idôneo a ensejar o

esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição, o

suprimento da omissão verificada na decisão embargada ou a

retificação no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou

de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil. Têm por escopo integrar a

decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo a garantir

a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na execução do

julgado.

O acórdão embargado abordou, de modo exauriente e

fundamentado, todas as questões suscitadas nos embargos, não

havendo as contradições propagadas.

Com efeito, basta a simples leitura do acórdão para se constatar

que o ju lgado encontra-se coerente e suf ic ientemente

fundamentado, tendo esta Egrégia Turma se pronunciado sobre

toda a matéria, o que afasta a alegação de omissão. A propósito,

transcrevem-se a ementa e parte dos fundamentos do acórdão

turmário:

"JUSTA CAUSA. REVERSÃO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE

GRADAÇÃO DAS PENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. A

penalidade imposta ao reclamante pela não utilização de cinto de

segurança foi a imediata dispensa com justa causa, não tendo

havido a gradação da punição, motivo pelo qual, comungando com

o entendimento posto na sentença, tendo em vista a não aplicação,

pela empresa recorrente, de penalidades disciplinares proporcionais

e gradativas, reputa-se desarrazoada e desproporcional a dispensa

do empregado por justo motivo, com base no art. 482, "h", da CLT."

"É dever do trabalhador executar com zelo, eficiência e dedicação,

as atribuições inerentes à função ocupada, com observância aos

normativos internos da empresa.

Segundo Carrion, justa causa "é o efeito emanado de ato ilícito do

empregado que, violando alguma obrigação legal ou contratual,

explícita ou implícita, permite ao empregador a rescisão do contrato

sem ônus (pagamento de indenizações ou percentual sobre o

depósito . do FGTS, 13º salário e férias, estes dois proporcionais)"

O exame dos fatos que configuram justa causa deve ocorrer de

forma minuciosa, impondo-se ao magistrado verificar a robustez e

consistência da prova existente quanto ao procedimento incorreto

do empregado e o real intuito dessa ação.

O ato faltoso deve ser de natureza extremamente grave, que

impossibilite a continuação do pacto. Como elementos da sua

configuração destacam-se a gravidade da falta cometida, a

proporcionalidade entre a falta e a pena aplicada que deve ser

gradativa, a proibição de dupla punição (bis ), cabendo uma punição

para cada ato faltoso; a não discriminação na punição das mesmas

faltas e in idem a imediatidade da punição.

No caso, não há controvérsia quanto à existência de falta contratual

do empregado, pois o próprio reclamante, na inicial, já admite que

deixou de utilizar o cinto de segurança acoplado à escada, a

chamada "linha de vida". No entanto, o julgador bem ponderou a

questão da readequação do empregado e manutenção do posto de

trabalho.

Sob o arcabouço fático que envolveu a aplicação da pena, tem-se

que a escada utilizada pelo empregado estava apoiada em um

poste de eletrificação urbana e o autor estava sem a chamada "linha

de vida" (cinto de segurança), que se evidencia na fotografia à

fl.136, acostada à defesa e pela própria dicção da petição inicial.

Com efeito, a não utilização do equipamento individual de

segurança para o labor em altura, no caso, embora tenha os seus

contornos de gravidade, não justifica a imediata despedida por justa

causa, como entendeu a empresa. De tal sorte, não se cuida de

minorar a importância de utilização de EPI, que dispensa qualquer

consideração, mas de atender ao caráter pedagógico do poder

disciplinar."

Das transcrições acima, vê-se que o acórdão não possui quaisquer

dos vícios previstos no art. 897-A da CLT, já que encerra

fundamentação específica sobre a questão trazida a exame,

declinando claramente as razões de convencimento para a adoção

da conclusão expressa no julgado.

Na realidade, a embargante, reiterando os mesmos argumentos

trazidos no recurso ordinário, apenas almeja rediscutir o mérito,

para reformar a decisão, o que é defeso em sede de embargos de

declaração.

Nessa esteira, destaca-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se a embargante não se contenta

com o resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio,

pois os embargos de declaração não têm esse escopo.

Relativamente ao prequestionamento, o acórdão atendeu a tal

requisito ao adotar tese sobre todas as matérias e questões postas

à apreciação, sendo desnecessária a referência expressa aos

dispositivos legais invocados. Inteligência da Súmula 297 do TST.

Nego provimento.
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III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000946-92.2019.5.21.0002
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO Fabiano José de Moura(OAB:
6582/RN)

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRIDO INSTITUTO DE PROTECAO E
ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN

ADVOGADO JOSE LOPES DA SILVA NETO(OAB:
5979/RN)

ADVOGADO GRACILIANO DE SOUZA FREITAS
BARRETO(OAB: 6648/RN)

ADVOGADO YVISSON COUTINHO RIBEIRO(OAB:
15104/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A INFANCIA DO
RN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração nº 0000946-92.2019.5.21.0002 (EDROT)

Relatora:
Juíza Convocada Isaura Maria

Barbalho Simonetti

Embargante:
Instituto de Proteção e

Assistência à Infância do RN

Advogados:
Yvisson Coutinho Ribeiro e

outros

Embargado:
Sindicato dos Profissionais de

Enfermagem, Técnicos

Advogado: Fabiano José de Moura

Origem: TRT da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR. PISO

SALARIAL INICIAL. REGULARIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE.

NÃO PROVIDOS.A teor das razões consignadas no Acórdão

embargado, a Corte revisora julgou inexistir ofensa à Constituição

Federal (artigo 7º, inciso IV) na fixação de piso salarial inicial em

múltiplos do salário mínimo, conforme previsto pela Lei nº 3.999/61,

sendo a matéria trazida a julgamento integralmente apreciada e

exposta com adoção de fundamentos suficientes ao manejo de

eventual recurso à instância superior, evidenciando-se das razões

do embargante o equívoco em sustentar argumentação de nítido
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caráter recursal, de impossível apreciação em sede de embargos

declaratórios.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE

PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DO RN em face do

Acórdão proferido pela egrégia 2ª Turma, que deu provimento ao

Recu rso  Ord iná r i o  i n te rpos to  po r  S INDICATO DOS

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DUCHISTAS,

MASSAGISTAS E EMPREGADOS EM CLÍNICAS E CASAS DE

SAÚDE DO ESTADO DO RN - SIPERN nos autos da Reclamação

Trabalhista ajuizada em desfavor do ora embargante.

Suscita o reclamado a ocorrência de omissão quanto à

interpretação divergente dada pelos demais Tribunais Regionais

acerca da impossibilidade de indexação do piso da categoria

profissional ao salário mínimo arguida no recurso, pretendendo seja

sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a

matéria e eventual atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Ante o teor das razões da embargante, reputa-se desnecessária a

manifestação da parte embargada.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - Admissibilidade

Publicado o Acórdão em 29/07/2020 (quarta-feira), conforme

certidão de fls. 520, o embargante apresentou suas razões em

04/08/2020, dentro do prazo legal. A representação está regular.

Conheço dos Embargos de Declaração.

2 - Mérito

O reclamado embargante aponta a ocorrência de omissão no

julgado, a teor do artigo 1.022, § único, inciso II, do CPC, alegando

que não houve manifestação quanto à interpretação dada pelos

diversos Tribunais Regionais do Trabalho sobre a matéria, que

confrontaria o entendimento exarado no Acórdão ora embargado.

Argumenta ser necessário que a Corte se manifeste quanto à

mudança de compreensão dos tribunais trabalhistas na perspectiva

de que "a Lei nº 3.999/61 estabelece piso salarial com base em

múltiplos do salário mínimo e não determina índice fixo de

correção do referido piso" e, portanto, indexaria ao salário

mínimo, pois "se utiliza do novo valor do salário mínimo a cada ano

para determinar o novo piso da categoria", incorrendo assim em

ofensa à vedação constitucional. Nesse sentido, renova teses

defensivas invocando o preceito do artigo 7º, inciso IV, da

Constituição Federal e o teor da Súmula Vinculante n.º 4, além de

jurisprudência que entende ser favorável à sua tese, fazendo

referência, ainda, à superação da OJ n.º 71 da SBDI-1 do TST.

Requer, assim, expressa manifestação desta Corte quanto a

"argumentos fundamentais" relativos à impossibilidade de

indexação ao salário mínimo, com possível atribuição de efeitos

modificativos aos presentes embargos.

Sem razão.

A simples leitura do Acórdão embargado revela a ausência de

qualquer vício passível de correção mediante embargos

declaratórios, pois houve integral apreciação da matéria trazida a

esta instância recursal, com exposição de claras e diretas razões de

decidir, não havendo que se falar em omissão de manifestação

acerca da mudança de interpretação da matéria por diversos

Tribunais Regionais do Trabalho.

Com efeito, constata-se dos fundamentos do julgado ora

embargado que a Corte resolveu que a fixação de piso salarial

inicial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº

3.999/61, não guarda incompatibilidade com o artigo 7º, inciso IV,

da Constituição Federal, pois a proibição contida no preceito

constitucional se limita à utilização do salário mínimo como

indexador de reajustes, o que não ocorre no caso dos autos.

Uma vez fixada a interpretação dada ao dispositivo constitucional e

a ausência de vinculação para reajustamento salarial, descabe

pretender manifestação expressa quanto à interpretação dada à

matéria por órgãos julgadores distintos, pois representa apenas

valoração subjetiva daquele órgão, sem efeito vinculante, não se

constituindo em argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão

adotada no Acórdão.

Nesse passo, a argumentação aduzida não corresponde a hipótese

de omissão da apreciação de ponto ou questão em julgamento,

evidenciando-se das alegações do embargante a pretensão de

reapreciação da demanda, ao reiterar razões para defender o

equívoco da apreciação proferida pela Corte, adentrando, assim,

em aspecto de mérito de impossível apreciação mediante Embargos

de Declaração.

Ressalte-se, outrossim, que nos termos em que foi proferido o

Acórdão ora embargado, não se vislumbra hipótese de acolhimento

d o s  E m b a r g o s  d e  D e c l a r a ç ã o ,  s e q u e r  a  t í t u l o  d e

prequestionamento, haja vista a existência de tese explícita sobre a

matéria.

Nego provimento aos Embargos de Declaração.
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III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000058-97.2019.5.21.0043
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRENTE HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE
NATAL LTDA

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO JORDANA DE FREITAS VIDAL(OAB:
31749/CE)

RECORRIDO SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRIDO HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE
NATAL LTDA

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO JORDANA DE FREITAS VIDAL(OAB:
31749/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE NATAL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000058-97.2019.5.21.0043 (EDROT)

Embargante: Hospital Antônio Prudente de Natal Ltda.

Advogados: Jordana de Freitas Vidal e outro

Embargado: Sindicato dos Profissionais de Enfermagem,

Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais

e Casas de Saúde do RN - SIPERN

Advogado: Allan Wagner Gomes Ferreira

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma explicitou, de forma clara e

fundamentada, as suas razões de decidir, em conformidade com o

seu livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,

não servindo os embargos de declaração para rediscutir

entendimento e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DE NATAL LTDA., nos

autos da ação ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE

ENFERMAGEM, TÉCNICOS, DUCHISTAS, MASSAGISTAS E

EMPREGADOS EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE DO RN -
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SIPERN.

Relata a embargante que o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP. VP e

CGJT foi editado em 19 de março de 2020 e consta, em seu art. 11,

que entrará imediatamente em vigor. Com isso, alega ser

desnecessária a sua publicação para que possa surtir os seus

efeitos, tendo início a suspensão dos prazos processuais a partir de

19/03/2020, e não em 20/03/2020. Com isso, defende que o recurso

ordinário é tempestivo. Prequestiona a afronta ao artigo 8º, do CPC;

artigo 5º, LV, da CF/88; artigo 5º, XXXV, da CF/88; artigo 895, I, da

CLT e os artigos 3º, §2º e 11º do Ato Conjunto CSJT.GP.VP e

CGJT nº 1.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação do acórdão em

06/08/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 13/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fls. 70/74 e 732)

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Relata a embargante que o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP. VP e

CGJT foi editado em 19 de março de 2020 e consta, em seu art. 11,

que entrará imediatamente em vigor. Com isso, alega ser

desnecessária a sua publicação para que possa surtir os seus

efeitos, tendo início a suspensão dos prazos processuais a partir de

19/03/2020, e não em 20/03/2020. Ressalta que as medidas de

contenção ao COVID justificam a urgência adotada e os efeitos

imediatos da suspensão processual. Diante isso, defende que o

recurso ordinário é tempestivo. Prequestiona a afronta ao artigo 8º,

do CPC; artigo 5º, LV, da CF/88; artigo 5º, XXXV, da CF/88; artigo

895, I, da CLT e os artigos 3º, §2º e 11º do Ato Conjunto

CSJT.GP.VP e CGJT nº 1.

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/15 admitem os embargos

de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade

e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma explicitou, de forma clara e

fundamentada, as suas razões de decidir, em conformidade com o

seu livre convencimento motivado.

Ressalta-se que a questões pertinentes à suspensão dos prazos

processuais e o início da vigência do Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP.

VP e CGJT foram devidamente abordadas ao longo da

fundamentação do julgado embargado, in verbis (fls. 936/937):

"1.2. Do recurso ordinário do Hospital Antônio Prudente Ltda.

Publicação da sentença em 18/03/2020 (DEJT) e interposição do

recurso ordinário em 13/05/2020. Representação regular (fl. 70/74 e

732). Custas processuais e depósito recursal recolhidos (fls.

703/706 e 921/923).

Contudo, o recurso não merece conhecimento.

Em consonância com o art. 895, alínea "a", da CLT, o recurso

ordinário deve ser interposto no prazo de 8 dias. Noutro lado, o art.

775 da CLT determina que os prazos devem ser contados em dias

úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do

vencimento.

Nesse diapasão, observa-se que a sentença (fls. 770/778) fora

divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em

17/03/2020, considerando-se publicada em 18/03/2020.

Neste ponto, insta esclarecer que, em razão das medidas de

contenção ao COVID19, houve a suspensão dos prazos

processuais no âmbito deste Tribunal Regional no interstício de

20/03/2020 a 30/04/2020, conforme Ato TRT-GP21 040/2020, de 20

de março de 2020.

Destarte, considerando o início da contagem em 19/03/2020, o

prazo de oito dias úteis e a suspensão dos prazos processuais de

20/03/2020 a 30/04/2020, retomando a contagem pelo que resta em

04/05/2020, o dies ad quem para interposição do recurso ordinário

coincidiu com a data de 12/05/2020.

Convém registrar que o Ato TRT-GP21 037/2020, vigente nos dias

18 e 19/03/2020, suspendeu a realização de "audiências nas Varas

do Trabalho, nos CEJUSCs, na DINT, sessões de hasta pública e

sessões presenciais do Tribunal Pleno e das Turmas de

Julgamento", mas conservou indene a contagem dos prazos

processuais, conforme expresso em seu art. 2º, caput, e §3º.

No mesmo norte, o Ato Conjunto CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 1 e a

Resolução nº 313 do CNJ, em que pese editados em 19 de março

de 2020, foram publicados em 20/03/2020, data a partir da qual

passaram a vigorar e respaldar, também, a suspensão dos prazos

processuais neste Egrégio Tribunal Regional.

Com isso, não há como prosperar a assertiva recursal de que a

suspensão dos prazos processuais neste Tribunal Regional teve

início em 19/03/2020.

Portanto, sobressaindo o dies ad quem do prazo recursal em

12/05/2020 e protocolizado o apelo em 13/05/2020 (fl. 905), não há

como conhecer do recurso ordinário interposto pelo Hospital Antônio

Prudente Ltda por intempestivo.

Recurso ordinário não conhecido." (Grifo acrescido)

Com efeito, embora o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP.VP e CGJT

tenha sido editado em 19/03/2020, fora publicado em 20/03/2020,
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momento a partir do qual tem início os seus efeitos, consoante

exegese do art. 1º da Lei de Introdução às normas do Direito

Brasileiro e art. 4º, caput e §3º, da Lei nº 11.419/06.

Com isso, ao dispor, em seu art. 11, que "este ato entra

imediatamente em vigor", outra não pode ser interpretação senão a

de que os seus efeitos jurídicos têm início imediatamente após a

publicação, momento em que seu conteúdo passa a ser de

conhecimento público.

Aliás, contaria a lógica e o fim a que se propõe o ato normativo

(evitar a disseminação do Covid 19) entender que os seus efeitos

têm incidência a partir de 19/03/2020, quando já exaurido o dia e

praticados todos os atos processuais pertinentes a essa data.

Portanto, tendo a suspensão dos prazos processuais início em

20/03/2020, à luz do Ato TRT-GP21 040/2020, do Ato Conjunto

CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 1 e da Resolução nº 313 do CNJ, é o

recurso ordinário interposto pela parte embargante extemporâneo,

conforme bem delineado no acórdão embargado.

Isto posto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou

erro material a ser sanado por esta Turma, sobressaindo o

inconformismo da embargante quanto à decisão proferida, não

servindo os embargos de declaração para rediscutir entendimento e

buscar a reforma do julgado.

Por fim, havendo tese explícita sobre as matérias debatidas, não se

faz necessário que a decisão embargada contenha referência aos

dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive para fins de

prequestionamento, consoante sedimentado na Súmula 297, I, do

TST e OJ nº 118 da SDI-1 do TST.

Não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000058-97.2019.5.21.0043
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRENTE HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE
NATAL LTDA

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO JORDANA DE FREITAS VIDAL(OAB:
31749/CE)

RECORRIDO SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRIDO HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE
NATAL LTDA

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO JORDANA DE FREITAS VIDAL(OAB:
31749/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E E EM HOSP E C DE S
DO RN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000058-97.2019.5.21.0043 (EDROT)

Embargante: Hospital Antônio Prudente de Natal Ltda.
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Advogados: Jordana de Freitas Vidal e outro

Embargado: Sindicato dos Profissionais de Enfermagem,

Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais

e Casas de Saúde do RN - SIPERN

Advogado: Allan Wagner Gomes Ferreira

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma explicitou, de forma clara e

fundamentada, as suas razões de decidir, em conformidade com o

seu livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,

não servindo os embargos de declaração para rediscutir

entendimento e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DE NATAL LTDA., nos

autos da ação ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE

ENFERMAGEM, TÉCNICOS, DUCHISTAS, MASSAGISTAS E

EMPREGADOS EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE DO RN -

SIPERN.

Relata a embargante que o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP. VP e

CGJT foi editado em 19 de março de 2020 e consta, em seu art. 11,

que entrará imediatamente em vigor. Com isso, alega ser

desnecessária a sua publicação para que possa surtir os seus

efeitos, tendo início a suspensão dos prazos processuais a partir de

19/03/2020, e não em 20/03/2020. Com isso, defende que o recurso

ordinário é tempestivo. Prequestiona a afronta ao artigo 8º, do CPC;

artigo 5º, LV, da CF/88; artigo 5º, XXXV, da CF/88; artigo 895, I, da

CLT e os artigos 3º, §2º e 11º do Ato Conjunto CSJT.GP.VP e

CGJT nº 1.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação do acórdão em

06/08/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 13/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fls. 70/74 e 732)

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Relata a embargante que o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP. VP e

CGJT foi editado em 19 de março de 2020 e consta, em seu art. 11,

que entrará imediatamente em vigor. Com isso, alega ser

desnecessária a sua publicação para que possa surtir os seus

efeitos, tendo início a suspensão dos prazos processuais a partir de

19/03/2020, e não em 20/03/2020. Ressalta que as medidas de

contenção ao COVID justificam a urgência adotada e os efeitos

imediatos da suspensão processual. Diante isso, defende que o

recurso ordinário é tempestivo. Prequestiona a afronta ao artigo 8º,

do CPC; artigo 5º, LV, da CF/88; artigo 5º, XXXV, da CF/88; artigo

895, I, da CLT e os artigos 3º, §2º e 11º do Ato Conjunto

CSJT.GP.VP e CGJT nº 1.

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/15 admitem os embargos

de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade

e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma explicitou, de forma clara e

fundamentada, as suas razões de decidir, em conformidade com o

seu livre convencimento motivado.

Ressalta-se que a questões pertinentes à suspensão dos prazos

processuais e o início da vigência do Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP.

VP e CGJT foram devidamente abordadas ao longo da

fundamentação do julgado embargado, in verbis (fls. 936/937):

"1.2. Do recurso ordinário do Hospital Antônio Prudente Ltda.

Publicação da sentença em 18/03/2020 (DEJT) e interposição do

recurso ordinário em 13/05/2020. Representação regular (fl. 70/74 e

732). Custas processuais e depósito recursal recolhidos (fls.

703/706 e 921/923).

Contudo, o recurso não merece conhecimento.

Em consonância com o art. 895, alínea "a", da CLT, o recurso

ordinário deve ser interposto no prazo de 8 dias. Noutro lado, o art.

775 da CLT determina que os prazos devem ser contados em dias

úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do

vencimento.

Nesse diapasão, observa-se que a sentença (fls. 770/778) fora

divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em

17/03/2020, considerando-se publicada em 18/03/2020.

Neste ponto, insta esclarecer que, em razão das medidas de
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contenção ao COVID19, houve a suspensão dos prazos

processuais no âmbito deste Tribunal Regional no interstício de

20/03/2020 a 30/04/2020, conforme Ato TRT-GP21 040/2020, de 20

de março de 2020.

Destarte, considerando o início da contagem em 19/03/2020, o

prazo de oito dias úteis e a suspensão dos prazos processuais de

20/03/2020 a 30/04/2020, retomando a contagem pelo que resta em

04/05/2020, o dies ad quem para interposição do recurso ordinário

coincidiu com a data de 12/05/2020.

Convém registrar que o Ato TRT-GP21 037/2020, vigente nos dias

18 e 19/03/2020, suspendeu a realização de "audiências nas Varas

do Trabalho, nos CEJUSCs, na DINT, sessões de hasta pública e

sessões presenciais do Tribunal Pleno e das Turmas de

Julgamento", mas conservou indene a contagem dos prazos

processuais, conforme expresso em seu art. 2º, caput, e §3º.

No mesmo norte, o Ato Conjunto CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 1 e a

Resolução nº 313 do CNJ, em que pese editados em 19 de março

de 2020, foram publicados em 20/03/2020, data a partir da qual

passaram a vigorar e respaldar, também, a suspensão dos prazos

processuais neste Egrégio Tribunal Regional.

Com isso, não há como prosperar a assertiva recursal de que a

suspensão dos prazos processuais neste Tribunal Regional teve

início em 19/03/2020.

Portanto, sobressaindo o dies ad quem do prazo recursal em

12/05/2020 e protocolizado o apelo em 13/05/2020 (fl. 905), não há

como conhecer do recurso ordinário interposto pelo Hospital Antônio

Prudente Ltda por intempestivo.

Recurso ordinário não conhecido." (Grifo acrescido)

Com efeito, embora o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP.VP e CGJT

tenha sido editado em 19/03/2020, fora publicado em 20/03/2020,

momento a partir do qual tem início os seus efeitos, consoante

exegese do art. 1º da Lei de Introdução às normas do Direito

Brasileiro e art. 4º, caput e §3º, da Lei nº 11.419/06.

Com isso, ao dispor, em seu art. 11, que "este ato entra

imediatamente em vigor", outra não pode ser interpretação senão a

de que os seus efeitos jurídicos têm início imediatamente após a

publicação, momento em que seu conteúdo passa a ser de

conhecimento público.

Aliás, contaria a lógica e o fim a que se propõe o ato normativo

(evitar a disseminação do Covid 19) entender que os seus efeitos

têm incidência a partir de 19/03/2020, quando já exaurido o dia e

praticados todos os atos processuais pertinentes a essa data.

Portanto, tendo a suspensão dos prazos processuais início em

20/03/2020, à luz do Ato TRT-GP21 040/2020, do Ato Conjunto

CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 1 e da Resolução nº 313 do CNJ, é o

recurso ordinário interposto pela parte embargante extemporâneo,

conforme bem delineado no acórdão embargado.

Isto posto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou

erro material a ser sanado por esta Turma, sobressaindo o

inconformismo da embargante quanto à decisão proferida, não

servindo os embargos de declaração para rediscutir entendimento e

buscar a reforma do julgado.

Por fim, havendo tese explícita sobre as matérias debatidas, não se

faz necessário que a decisão embargada contenha referência aos

dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive para fins de

prequestionamento, consoante sedimentado na Súmula 297, I, do

TST e OJ nº 118 da SDI-1 do TST.

Não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora
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NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000275-37.2018.5.21.0024
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE RURAL RIO PRODUTOS AGRICOLAS
EIRELI

ADVOGADO LUIS CARLOS DA SILVA
JUNIOR(OAB: 21723/GO)

RECORRIDO JOSE TIAGO SILVA DE JESUS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RURAL RIO PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000275-37.2018.5.21.0024 (EDRORSum)

Embargante: Rural Rio Produtos Agrícolas Eireli.

Advogado: Luís Carlos da Silva Junior

Embargado: José Tiago Silva de Jesus

Advogados: Aldine Maria Barbosa da Fonseca Barreto e outro

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não servindo

os embargos de declaração para revolver fatos e provas, rediscutir

o mérito da lide e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário oposto

por RURAL RIO PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, nos autos de

reclamação trabalhista ajuizada por JOSÉ TIAGO SILVA DE

JESUS.

Aduz a embargante que há omissão no acórdão desta Turma, uma

vez que não se manifestou expressamente sobre a violação aos

artigos 2º, 3º, 651, 818, inciso I, da CLT, artigos 373, inciso I e 485,

VI, do CPC, e aos princípios constitucionais da ampla defesa e

contraditório. Sustenta que a Vara do Trabalho de Macau é

incompetente para processar e julgar o feito, a teor do art. 651 da

CLT, assim como houve cerceamento de defesa ao não ser

apreciado o seu pedido de carta precatória para oitiva de

testemunha. Ressalta que é parte ilegítima para figurar no polo

passivo, pois o autor jamais lhe prestou serviços nos moldes dos

arts. 2º e 3º da CLT, sequer se inserindo no seu objeto social a

construção de civil em que atua o trabalhador. Afirma que o autor

não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a

existência do vínculo alegado. Por tais razões, requer o provimento

dos declaratórios.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação da decisão em

06/08/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 10/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fl. 21).

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Aduz a embargante que há omissão no acórdão desta Turma, uma

vez que não se manifestou expressamente sobre a violação aos

artigos 2º, 3º, 651, 818, inciso I, da CLT, artigos 373, inciso I e 485,

VI, do CPC, e aos princípios constitucionais da ampla defesa e

contraditório. Sustenta que a Vara do Trabalho de Macau é

incompetente para processar e julgar o feito, a teor do art. 651 da

CLT, assim como houve cerceamento de defesa ao não ser

apreciado o seu pedido de carta precatória para oitiva de

testemunha. Ressalta que é parte ilegítima para figurar no polo

passivo, pois o autor jamais lhe prestou serviços nos moldes dos

arts. 2º e 3º da CLT, sequer se inserindo no seu objeto social a

construção de civil em que atua o trabalhador. Afirma que o autor

não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a

existência do vínculo alegado. Por tais razões, requer o provimento

dos declaratórios.
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À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/15 admitem os embargos

de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade

e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado.

Ressalte-se que as questões pertinentes à competência territorial

da Vara do Trabalho de Macau/RN, a legitimidade passiva da

embargante e o cerceamento de defesa foram exaustivamente

abordadas ao longo da fundamentação do acórdão embargado, que

apreciou os fundamentos invocados pela embargante, consoante

revela o trecho do julgado adiante transcrito (fls. 367/370):

"2.1. Competência territorial.

Suscita a recorrente a incompetência da Vara do Trabalho de

Macau, uma vez que os serviços foram prestados na cidade de Rio

Verde/GO, atraindo o disposto no art. 651 da CLT.

À análise.

O art. 651, caput, da CLT estabelece a regra geral de que "a

competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade

onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao

empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no

estrangeiro", hipótese que afastaria a competência do Juízo a quo

para apreciar a demanda.

Todavia, a Carta Constitucional de 1988 inseriu o amplo acesso à

Justiça como direito fundamental ao estabelecer que a "lei não

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a

direito", complementando com a cláusula segundo a qual "o Estado

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem insuficiência de recursos".

Assim sendo, o disposto no artigo 651 da CLT deve ser interpretado

de modo a concretizar os direitos e garantias fundamentais

insculpidos na Constituição da República, não havendo como se

admitir que a apreciação da pretensão do trabalhador seja

inviabilizada pela interpretação literal do artigo 651 da CLT,

deixando de lado o seu alcance teleológico, histórico e

constitucional, que visa à concretização do princípio constitucional

da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV,

da CRFB.

Assim, se a distância entre o domicí l io do reclamante

(Pendências/RN) e o local da prestação dos serviços (Rio

Verde/GO) apresenta-se como um obstáculo ao efetivo acesso à

justiça do trabalhador, sobretudo quando em estado de desemprego

e sem perceber suas verbas rescisórias, mostra-se legítimo mitigar

o rigor da regra de competência insculpida "caput" do artigo 651 da

CLT.

Deste modo, considero possível ampliar a competência insculpida

no art. 651, §1º, da CLT, permitindo ao trabalhador o ajuizamento

da ação no local do seu domicílio quando flagrante a inviabilidade

de demandar no local da prestação dos serviços.

Neste sentido, precedentes do c. TST:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA NO

FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. I - O Colegiado Regional

adotou tese no sentido de que a norma do artigo 651 da CLT não

pode ser interpretada de modo a erigir regra excludente do acesso

do Poder Judiciário, ressaltando o prejuízo que sofreria a agravada,

caso fosse compelida a se deslocar de seu domicílio, em

Piancó/PB, para o local onde foi contratada e prestou serviços, em

São Paulo/SP, acarretando-lhe despesas que não poderia suportar.

II - a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o

artigo 651 da CLT deve ser interpretado à luz do princípio insculpido

no artigo 5º, XXXV, da Constituição, de modo que não pode ser

r igorosamente apl icado de forma a impedir  ou onerar

demasiadamente o acesso à jurisdição. Precedentes. III - Com isso,

avulta a convicção sobre o acerto da decisão agravada, pois o

recurso de revista não desafiava processamento à guisa de violação

artigo 651 da CLT, por óbice do artigo 896, § 7º, da CLT e da

Súmula nº 333/TST, pela qual os precedentes desta Corte foram

erigidos à condição de requisitos negativos de admissibilidade do

apelo extraordinário. (...)

(AIRR - 130393-80.2014.5.13.0019 , Relator Ministro: Antonio José

de Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 10/08/2016, 5ª Turma,

Data de Publicação: DEJT 19/08/2016).

(...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL - AJUIZAMENTO DA

RECLAMAÇÃO NO DOMICÍLIO DO RECLAMANTE - ACESSO À

JUSTIÇA Este Eg. Tribunal Superior acumula julgados no sentido

da possibilidade de fixação da competência na Vara do Trabalho do

local do domicílio do reclamante, quando inviabilizado o ajuizamento

da Reclamação Trabalhista no foro em que firmado o contrato ou no

da prestação dos serviços, em atenção à hipossuficiência do

trabalhador e aos princípios constitucionais do amplo acesso à

Justiça, da razoabilidade e da eficiência. Julgados. (...)

(RR - 1806-74.2014.5.03.0033, Relatora Ministra: Maria Cristina

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 29/06/2016, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 01/07/2016)

Portanto, ante a hipossuficiência econômica do trabalhador e os

princípios da proteção e da dignidade da pessoa humana, deve-se

prestigiar o amplo acesso à justiça e reconhecer a competência da

Vara do Trabalho de Macau, em consonância com o art. 5º, XXXV,
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da Constituição da República.

Mantém-se indene a decisão de primeiro grau.

Não provido.

2.2. Ilegitimidade passiva.

Diz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma

vez que desconhece a contratualidade proclamada pelo reclamante,

jamais tendo sido sua empregadora.

Sem razão.

Seguindo as diretrizes da teoria da asserção, as condições da ação

são aferidas em abstrato, a partir das alegações constantes da

petição inicial. Assim, tendo a parte autora indicado a empresa ré

como parte legitima a viabilizar a sua pretensão, ao menos no plano

abstrato e processual, verifica-se a legitimidade.

A procedência ou não do vínculo empregatício suscitado pelo autor

é questão de mérito e, nessa oportunidade, deverá ser analisada.

Não provido.

2.3. Nulidade processual. Cerceamento de defesa.

Invoca a recorrente nulidade processual por cerceamento de

defesa, uma vez que não apreciado o pedido de expedição de carta

precatória para oitiva de testemunha.

Ao exame.

Em contestação, a empresa demandada requereu que fosse

"determinada a expedição de carta precatória endereçada a Vara do

Trabalho de Rio Verde-Go, para oitiva da testemunha KARLA

SOARES SILVA, brasileira, casada, portadora do CPF nº

879.971.771-91, com endereço profissional na cidade de Rio Verde-

Go, na Avenida Presidente Vargas, nº 2.673, Jardim Goiás" (fl. 138).

Não obstante, por ocasião da audiência de instrução, foi registrado

em ata que "as partes não têm outras provas a produzir. Fica

encerrada a instrução processual" (fl. 169), sem que tenha havido

protestos ou registro de qualquer insurgência da recorrente.

Assim, tendo a parte quedado inerte, sem renovar a intenção de

produzir a prova testemunhal, e sendo registrado em ata o

desinteresse em outras provas, anuindo ao encerramento da

instrução processual, sobressai a desistência da parte quanto a

expedição de carta precatória vindicada na contestação.

Aliás, na esteira do art. 795 da CLT, as nulidades no Processo do

Trabalho devem ser arguidas na primeira vez em que as partes

tiverem de falar em audiência ou nos autos.

Destarte, tendo a reclamada silenciado quando do encerramento da

instrução processual e o registro de não ter outras provas a

produzir, não se faz mais possível invocar a nulidade processual

após o julgamento lhe ter sido desfavorável, tendo em vista a

preclusão da matéria e o princípio da boa-fé processual.

Portanto, diante das circunstâncias que exsurgem dos autos, não se

divisa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não

havendo como prosperar a nulidade processual invocada pela

recorrente.

Não provido."

De igual sorte, foram expostas as razões pelas quais entendeu esta

Turma, a partir da análise das provas produzidas nos autos, que

estão presentes os pressupostos fático-jurídicos necessários à

declaração do vínculo empregatício entre o autor e a embargante,

consoante excerto a seguir transcrito (fls. 370/373):

"2.4. Vínculo empregatício. Recuperação judicial.

(...)

O vínculo empregatício exsurge quando presentes os seus

pressupostos fático-jurídicos, isto é, serviço prestado por pessoa

física, com onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e

subordinação, nos moldes do arts. 2º e 3º da CLT.

Assim, diante do princípio da primazia da realidade ou contrato-

realidade, torna-se irrelevante o envoltório formal pelo qual foi

firmado o contrato, pois deve prevalecer a realidade dos fatos,

autorizando a descaracterização da pactuada relação civil de

prestação de serviços, desde que no cumprimento do contrato

despontem, concretamente, todos os elementos da relação de

emprego.

In casu, o reclamante relata na petição inicial que prestou serviços

em favor da empresa ré, na função de soldador, com a presença de

todos os requisitos da relação de emprego (fls. 02/03).

Em contestação (fls. 113/140), a reclama alega que desconhece o

reclamante e que esse jamais lhe prestou serviços. Ressaltou que a

função exercida pelo autor não se enquadra em sua atividade

econômica, pois não atua na área de construção civil. Alega inexistir

os pressupostos delineados nos arts. 2º e 3º da CLT.

Nesse cenário, para melhor elucidar a questão, convém transcrever

os depoimentos prestados na ata de audiência adotada como prova

emprestada (fls. 171/172):

Depoimento pessoal do(a) reclamante: "que o Sr. Roíldes foi a

pessoa que o contratou; que o referido Sr. Roildes pediu para o

encarregado chamar o depoente para formar uma equipe e

trabalhar para ele; que a propriedade é uma fazenda do Sr. Roildes;

que a fazenda pertencia à Rural Rio; que na placa da fazenda

indicava o nome da empresa reclamada; que o acerto foi o

pagamento de uma diária de R$ 100,00, recebendo os valores a

cada 15 dias; que recebia em torno de R$ 1.400,00 a cada 15 dias;

que o Sr. Roildes falou que iria assinar a CTPS do depoente, bem

como que o tempo de obra seria de aproximadamente 5 meses; que

trabalhou apenas três meses e foi mandado embora; que foi

contratado para fazer montagem dos silos, secadores e elevadores,

bem como construções civis no local da fazenda; que ainda fazia

serviços gerais; que recebia ordens do Sr. Carioca, encarregado, e
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do Sr. Euripson, gerente da fazenda; que também recebeu ordens

do Sr. Roildes; que trabalhava das 07h00min às 12h00min e das

13h00min às 17h00min, de domingo a domingo; que recebia seu

pagamento do Sr. Carioca; que o Sr. Carioca já fez o depósito na

conta de sua cunhada, Sra. Carla Poliana; que o depoente nunca foi

na sede da empresa reclamada; que a sede da empresa ficava em

Rio Verde".

Depoimento pessoal do preposto da(s) reclamada(s): "que o

depoente trabalha na parte administrativa da empresa; que trabalha

na sede em Rio Verde; que a fazenda dos Açudes pertence ao Sr.

Arlan desde de 2015; que o Sr. Roildes não estava fazendo nenhum

tipo de construção, nem alugava os silos da fazenda dos açudes;

que não conhece o Sr. Carioca; que o Sr. Roildes frequentou a

fazenda até 2015; que o reclamante nunca trabalhou para a

reclamada, não prestando qualquer serviço para a empresa; que o

depoente não possui sua CTPS assinada; que trabalha na empresa

desde 2013; que o depoente presta serviço na parte de recuperação

de crédito; que o depoente possui uma empresa; que não existia

nenhuma serviço da Rural Rio na fazenda Açudes".

Primeira testemunha do reclamante: JOSÉ TIAGO SILVA DE

JESUS, nascido em 11/01/1988, SOLDADOR, RG 002616993,

residente e domiciliado(a) na RUA Manoel Jacombe, s/n Murungu,

d is t r i to  de Pendênc ias ,  Pendênc ias  RN.  Adver t ida  e

compromissada. Depoimento: "que trabalhou na reclamada, do

início do ano, trabalhando por cerca de três meses; que trabalhou

na função de soldador; que a reclamada estava construindo alguns

silos para guardar sementes de soja e milho; que foi chamado pelo

Sr. Carioca, encarregado da empresa Rural Rio; que não sabe dizer

o nome do Carioca; que recebia ordens do Sr. Carioca; que o dono

da fazenda era o Sr. Roildson; que o dono da fazenda explicou que

iriam passar cinco meses e garantiu que iriam receber corretamente

seus direitos; que no final, de uma hora para outra, ele os mandou

embora e não pagou nada; que trabalhava de domingo a domingo e

que durante o período de três meses não saiu da fazenda; que o Sr.

Carioca é quem trazia do dinheiro; que o Sr. Roildson mandava o

Sr. Carioca na fazenda; que não assinava nenhum recibo, nem

registrava ponto; que além da função de soldador, ainda fazia

alguns serviços gerais na fazenda; que trabalhava das 07h00min às

17h00min de domingo a domingo; que na obra trabalhavam cerca

de 30 pessoas, sendo cinco do Rio Grande do Norte; que nunca foi

na sede da empresa; que havia uma placa de identificação com o

nome "Fazenda Açude Rural Rio";

Do exposto, depreende-se que o depoimento da parte e da

testemunha são uníssonos ao afirmar que foram chamados a

trabalhar pelo "Sr. Carioca" e que este era encarregado da Rural

Rio, recebendo suas ordens do Sr. Roildes. Além disso, registram

que o imóvel rural era de propriedade da empresa e que havia placa

identificando a Fazenda como de titularidade da Rural Rio.

Por sua vez, a recorrente confirma que o Sr. Roildes é o seu sócio

proprietário, o que corrobora os depoimentos prestados quanto à

consecução das benfeitorias sob a administração da empresa Rural

Rio.

Lado outro, com esteio no princípio da conexão, verifica-se que foi

exped ida  ca r ta  p reca tó r i a  no  P rocesso  n º  000272-

82.2018.5.21.0024 (naqueles autos, Id. bb7fdd3), na qual fora

determinada diligência por meio de Oficial de Justiça para

evidenciar in loco a situação vivenciada no local do trabalho, cuja

certidão é citada na sentença e transcrita na íntegra no recurso

ordinário da parte (fls. 233/235).

Desse modo, observa-se que o Oficial de Justiça, ao indagar

pessoas da região, esses informaram desconhecer fazenda de

propriedade do Sr. Roildes, mas descreveram o local de trabalho do

reclamante como a antiga fazenda da empresa Rural Rio, o que é

apto a infirmar o argumento recursal de que a propriedade era

exclusivamente do sócio proprietário e desvinculada da pessoa

jurídica da recorrente.

Neste aspecto, importa enfatizar que, diante do princípio da

primazia da realidade, tem-se irrelevante a circunstância de a

propriedade estar registrada em nome de diversa pessoa, uma vez

que a prova oral colhida evidencia que o reclamante laborou em

obra dirigida pela empresa Rural Rio, por meio de seu sócio

proprietário Sr. Roildes e o encarregado "Sr. Carioca".

Além disso, apesar de a certidão exarada pelo Oficial de Justiça

relatar que o Sr. Neuber informa que o Sr. Roildes vendeu a

propriedade e que a obra fora realizada a pedido do novo

proprietário, igualmente noticia que a fazenda continua recebendo

os insumos da empresa Rural Rio e que existem diversas placas ao

longo da propriedade com a logomarca da demandada.

Com isso, exsurge que o imóvel rural, mesmo após a transmissão

de sua propriedade, continuou mantendo estreitos laços com a

Rural Rio, o que torna crível os depoimentos prestados em Juízo de

que a obra fora administrada pela recorrente.

Aliás, se a fazenda e a obra estivessem completamente dissociadas

da reclamada, constituindo-se as placas em mera publicidade dos

insumos fornecidos, não teria como os depoentes conhecerem o

nome do sócio proprietário da empresa ré e os depoimentos serem

uniformes ao aduzir que era esse quem dirigia e coordenava a

construção dos silos.

Ademais, embora a demanda não atue na área de construção civil,

evidencia-se que os silos estavam sendo edificados com o escopo o

armazenamento de grãos e insumos, providência esta que se

coaduna com os meios necessários a viabilizar as atividades
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empresariais da recorrente.

Portanto, do conjunto fático-probatório dos autos, sobressai a

prestação de serv iços do rec lamante em obra sob a

responsabilidade da empresa Rural Rios, de domingo a domingo,

mediante contraprestação, o que denota a não eventualidade e a

onerosidade.

Além disso, os serviços eram prestados seguindo as orientações

repassadas pelo sócio (Sr. Roildes) e encarregado ("Sr. Carioca")

da empresa Rural Rios e não há notícia de que o reclamante

poderia fazer-se substituir no labor, revelando a existência de

subordinação e pessoalidade.

Isto posto, presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de

emprego, nos moldes do art. 2º e 3º da CLT, irretocável a sentença

que declarou o vínculo empregatício e, ato contínuo, condenou a

recorrente a proceder à anotação do contrato na CTPS do autor e

ao  pagamento  das  verbas  con t ra tua is  e  resc isó r ias

cor respondentes . "

Por fim, havendo tese explícita sobre as matérias debatidas, não se

faz necessário que a decisão embargada contenha referência aos

dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes,

inclusive para fins de prequestionamento, consoante sedimentado

na Súmula 297, I, do TST e OJ nº 118 da SDI-1 do TST.

Isto posto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a

ser sanada por esta Turma, sobressaindo o inconformismo da parte

quanto à decisão proferida, não servindo os embargos de

declaração para rediscutir o mérito da lide, revolver fatos e provas e

buscar a reforma do julgado.

Não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000114-32.2019.5.21.0011
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE CIMSAL COM E IND DE MOAGEM E
REFINACAO STA CECILIA LTDA

ADVOGADO JOSÉ TARCÍSIO JERÔNIMO(OAB:
1803-D/RN)

RECORRIDO ADRIANO ALVES LEONES

ADVOGADO HUGO VICTOR GOMES VENANCIO
MELO(OAB: 14941/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CIMSAL COM E IND DE MOAGEM E REFINACAO STA
CECILIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000114-32.2019.5.21.0011 (ROT)

Embargante: CIMSAL - Comércio e Indústria de Moagem e

Refinação Santa Cecília Ltda.

Advogado: José Tarcísio Jerônimo

Embargado: Adriano Alves Leones

Advogado: Hugo Victor Gomes Venâncio Melo

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não servindo

os embargos de declaração para revolver fatos e provas, rediscutir

o mérito da lide e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário oposto

por CIMSAL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOAGEM E

REFINAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA., nos autos de reclamação

trabalhista ajuizada por ADRIANO ALVES LEONES.

Aduz a embargante que há omissão no acórdão desta Turma, uma

vez que não se manifestou sobre a competência do INSS para

verificar e declarar a ocorrência ou não do nexo técnico

epidemiológico entre o trabalho e a doença, conforme art. 21-A da

Lei nº 8213/91. Ressalta, outrossim, que a prova testemunhal

confronta o laudo pericial em diversos pontos, solicitando o

pronunciamento desta Corte sobre "(a) que a empresa fornecia e

fiscalizava o uso de equipamento de proteção individual; (b) que a

empresa não fornece cinto ergonômico, porque não tem certificado

de aprovação dos órgãos responsáveis; (c) que somente pode

fornecer EPI com CA (d) que o reclamante participou de palestras

sobre segurança e saúde do trabalho; (e) que era realizado o

carregamento de sacos de 25 e 30 kg, a uma distância de menos de

um metro da máquina de valvulamento e balança".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação da decisão em

03/08/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 10/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fl. 45).

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Aduz a embargante que há omissão no acórdão desta Turma, uma

vez que não se manifestou sobre a competência do INSS para

verificar e declarar a ocorrência ou não do nexo técnico

epidemiológico entre o trabalho e a doença, conforme art. 21-A da

Lei nº 8213/91. Ressalta, outrossim, que a prova testemunhal

confronta o laudo pericial em diversos pontos, solicitando o

pronunciamento desta Corte sobre "(a) que a empresa fornecia e

fiscalizava o uso de equipamento de proteção individual; (b) que a

empresa não fornece cinto ergonômico, porque não tem certificado

de aprovação dos órgãos responsáveis; (c) que somente pode

fornecer EPI com CA (d) que o reclamante participou de palestras

sobre segurança e saúde do trabalho; (e) que era realizado o

carregamento de sacos de 25 e 30 kg, a uma distância de menos de

um metro da máquina de valvulamento e balança".

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/15 admitem os embargos

de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade

e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado.

Ressalte-se que a questão pertinente à necessidade de o

reclamante ser previamente submetido à perícia do INSS e afastado

em benefício previdenciário fora abordada ao longo da

fundamentação, consoante excerto a seguir transcrito (fls.

1350/1351):

"De início, observa-se que os documentos carreados aos autos, em

especial o histórico de consultas e a ressonância magnética,

evidenciam que o reclamante apresentou lesão e dor na coluna

durante a vigência do contrato de trabalho firmado entre as partes

(fls. 38/41).

De outro lado, os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO emitidos

pela empresa (fls. 107/109) apresentam que a atividade laboral

desenvolvida pelo autor apresenta risco ergonômico em razão de

postura inadequada.

O laudo médico pericial (fls. 366/378) constatou que o autor "é

portador de transtornos de discos lombares e de outros discos

intervertebrais, patologia enumerada no CID 10 por M 51. Não

obstante a isso, o autor foi acometido de dor lombar baixa, patologia

enumerada no CID 10 por M 54.5." (fl. 372) e concluiu que "há

concausa entre as atividades desenvolvidas e o quadro de dor

lombar. Houve incapacidade temporária e total para o trabalho. Não

há incapacidade no momento de realização do exame médico
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pericial" (fl. 373).

Em sua fundamentação, ressalta que "a empresa reclamada

reconhece o risco ergonômico no atestado de saúde ocupacional -

ASO (ID. c042fb2, 36f9a3a e 36f9a3a), mas não apresentou

nenhuma medida para controlar o risco." (fl. 372).

Insta registrar que o laudo pericial apresenta-se claro e explicita a

exaustão as razões de seu convencimento, sendo a conclusão

sedimentada no exame médico do reclamante, na análise do

histórico clínico e exames apresentados, além da averiguação das

condições e riscos da atividade desenvolvida.

Com isso, não se vislumbra elementos nos autos capazes de

fragilizar o trabalho desenvolvido pelo expert e, por conseguinte,

infirmar a conclusão pericial no sentido de que o labor contribuiu

para o surgimento/agravamento da patologia, uma vez que

demandava o transporte de peso em postura ergonômica

inadequada, conforme se extrai da documentação acostada aos

autos (fls. 107/109).

Neste ponto, insta esclarecer que para a caracterização da doença

ocupacional, mostra-se suficiente a presença de nexo concausal

com as atividades laborais, não sendo necessário que o trabalho

tenha se mostrado causa exclusiva para o desenvolvimento da

lesão, mas apenas que tenha contribuído para a sua eclosão ou

agravamento, conforme largamente admitido na jurisprudência e

expressamente insculpido nos arts. 20, II, e 21, I, da Lei 8.213/91, in

verbis:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo

anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada

atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo

Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou

desencadeada em função de condições especiais em que o

trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante

da relação mencionada no inciso I.

(...)

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos

desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a

causa única, haja contribuído diretamente para a morte do

segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o

trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua

recuperação;

Nesse diapasão, embora o laudo pericial constate que as lesões

nos discos da coluna (CID 10 por M 51) têm origem degenerativa,

aponta que o labor fora fator contributivo para a eclosão e

agravamento da lombalgia (CID 10 por M 54.5), o que se equipara a

acidente de trabalho, a teor do art. 21 da Lei 8.213/91.

Portanto, sobressaindo a existência de doença ocupacional

equiparada a acidente de trabalho, tem a parte autora o direito à

garantia provisória no emprego pelo prazo de doze meses, com

fulcro no art. 118 da Lei 8.213/91:

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida,

pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato

de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença

acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

Ressalta-se que o fato de o reclamante não ter sido previamente

afastado em benefício acidentário não pode servir como obstáculo à

aquisição do direito à garantia provisória no emprego, uma vez que

a natureza ocupacional da doença somente foi dirimida em juízo e

após a extinção do contrato de trabalho. Neste sentido, expressa a

Súmula nº 378, II, do TST:

SUM-378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO

TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. (inserido o item III) -

Res. 185/2012 - DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o

direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a

cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o

afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do

auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida,

doença profissional que guarde relação de causalidade com a

execução do contrato de emprego.

III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo

determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de

acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91." (grifo

acrescido)

De igual sorte, o nexo causal com as atividades laborais e a culpa

da empresa no infortúnio foram analisados à luz de todos os

elementos probatórios dos autos, especialmente considerando as

atividades desempenhadas pelo trabalhador em cotejo com a

etiologia da doença, o momento de sua deflagração e os riscos

ergonômicos reconhecidos nos Atestados de Saúde Ocupacional -

ASO, sem que se vislumbre a adoção de qualquer medida patronal

capaz de dissuadir ou minimizar os riscos e, consequentemente,

evitar o desenvolvimento da lesão. Transcreve-se (fls. 482/483 e

486):

"De início, observa-se que os documentos carreados aos autos, em

especial o histórico de consultas e a ressonância magnética,

evidenciam que o reclamante apresentou lesão e dor na coluna

durante a vigência do contrato de trabalho firmado entre as partes

(fls. 38/41).
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De outro lado, os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO emitidos

pela empresa (fls. 107/109) apresentam que a atividade laboral

desenvolvida pelo autor apresenta risco ergonômico em razão de

postura inadequada.

O laudo médico pericial (fls. 366/378) constatou que o autor "é

portador de transtornos de discos lombares e de outros discos

intervertebrais, patologia enumerada no CID 10 por M 51. Não

obstante a isso, o autor foi acometido de dor lombar baixa, patologia

enumerada no CID 10 por M 54.5." (fl. 372) e concluiu que "há

concausa entre as atividades desenvolvidas e o quadro de dor

lombar. Houve incapacidade temporária e total para o trabalho. Não

há incapacidade no momento de realização do exame médico

pericial" (fl. 373).

Em sua fundamentação, ressalta que "a empresa reclamada

reconhece o risco ergonômico no atestado de saúde ocupacional -

ASO (ID. c042fb2, 36f9a3a e 36f9a3a), mas não apresentou

nenhuma medida para controlar o risco." (fl. 372).

Insta registrar que o laudo pericial apresenta-se claro e explicita a

exaustão as razões de seu convencimento, sendo a conclusão

sedimentada no exame médico do reclamante, na análise do

histórico clínico e exames apresentados, além da averiguação das

condições e riscos da atividade desenvolvida.

Com isso, não se vislumbra elementos nos autos capazes de

fragilizar o trabalho desenvolvido pelo expert e, por conseguinte,

infirmar a conclusão pericial no sentido de que o labor contribuiu

para o surgimento/agravamento da patologia, uma vez que

demandava o transporte de peso em postura ergonômica

inadequada, conforme se extrai da documentação acostada aos

autos (fls. 107/109).

(...)

Consoante exposto no tópico precedente, o laudo pericial constatou

que o reclamante é portador de transtornos de discos lombares e de

outros discos intervertebrais, além de lombalgia, tendo os serviços

prestados em favor da empresa contribuído para o desenvolvimento

doença, haja vista o labor com levantamento de peso em posição

ergonômica inadequada.

Destarte, em que pese a enfermidade ser influenciada por fatores

diversos, tal como predisposição pessoal e idade, sobressai

clarividente que as atividades desenvolvidas em favor da reclamada

contribuíram para eclosão e agravamento da doença.

Assim, encontra-se devidamente comprovado nos autos a doença

do reclamante e o nexo concausal com as atividades laborais,

assim como a culpa da empresa, uma vez que não ofertou um

ambiente de trabalho hígido, em especial por ter permanecido inerte

diante do risco ergonômico proveniente da atividade, em

dissonância com o disposto nos arts. 157, II, e 166 da CLT." (grifos

acrescidos)

Neste ponto, insta salientar que houve expressa manifestação na

decisão embargada quanto aos EPI's fornecidos e a ineficácia

destes para elidir os riscos que ensejaram a lesão que acomete o

autor, in verbis:

"Convém registrar que os EPI's fornecidos pela recorrente (Protetor

auricular tipo plug, máscara, bota, touca e fardamento - fls. 111/112

e 368) não são adequados e eficazes para proteger o trabalhador

contra o risco ergonômico proveniente do levantamento de peso em

postura inadequada, razão pela qual não se mostra suficiente a

infirmar a culpa da empresa pela enfermidade desenvolvida pelo

autor."

Diante do exposto, tem-se irrelevante a infirmar a conclusão do

julgado que a empresa tenha promovido palestras de segurança ou

que o peso carregado esteja dentro dos limites legais e em curta

distância, pois permaneceu o trabalhador se ativando em postura

ergonômica inadequada para o carregamento de peso,

circunstância que atuou como concausa para a eclosão da lesão.

Do mesmo modo, não foi o julgado lastreado na ausência de cinto

ergonômico, mas sim na inexistência de métodos capazes de

sanear o risco ocupacional e evitar o desenvolvimento da doença,

em dissonância com o teor dos arts. 157, II, e 166 da CLT.

No mais, tratando-se de questões técnicas e científicas, as provas

testemunhais produzidas, circunscritas a descrever o labor

realizado, não tem o condão de sobrepujar o laudo pericial e os

Atestados de Saúde Ocupacional produzidos pela própria

demandada quanto aos riscos existentes no ambiente de trabalho e

as consequências advindas à saúde do trabalhador.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a

ser sanada por esta Turma, sobressaindo o inconformismo da parte

quanto à decisão proferida, não servindo os embargos de

declaração para rediscutir o mérito da lide, revolver fatos e provas e

buscar a reforma do julgado.

Por fim, havendo tese explícita sobre as matérias debatidas, não se

faz necessário que a decisão embargada contenha referência aos

dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes,

inclusive para fins de prequestionamento, consoante sedimentado

na Súmula 297, I, do TST e OJ nº 118 da SDI-1 do TST.

Não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a
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Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000275-37.2018.5.21.0024
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE RURAL RIO PRODUTOS AGRICOLAS
EIRELI

ADVOGADO LUIS CARLOS DA SILVA
JUNIOR(OAB: 21723/GO)

RECORRIDO JOSE TIAGO SILVA DE JESUS

ADVOGADO ALDINE MARIA BARBOSA DA
FONSECA BARRETO(OAB:
13641/RN)

ADVOGADO LUIZ ANTONIO GREGORIO
BARRETO(OAB: 10213/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE TIAGO SILVA DE JESUS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000275-37.2018.5.21.0024 (EDRORSum)

Embargante: Rural Rio Produtos Agrícolas Eireli.

Advogado: Luís Carlos da Silva Junior

Embargado: José Tiago Silva de Jesus

Advogados: Aldine Maria Barbosa da Fonseca Barreto e outro

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não servindo

os embargos de declaração para revolver fatos e provas, rediscutir

o mérito da lide e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário oposto

por RURAL RIO PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, nos autos de

reclamação trabalhista ajuizada por JOSÉ TIAGO SILVA DE

JESUS.

Aduz a embargante que há omissão no acórdão desta Turma, uma

vez que não se manifestou expressamente sobre a violação aos

artigos 2º, 3º, 651, 818, inciso I, da CLT, artigos 373, inciso I e 485,

VI, do CPC, e aos princípios constitucionais da ampla defesa e

contraditório. Sustenta que a Vara do Trabalho de Macau é

incompetente para processar e julgar o feito, a teor do art. 651 da

CLT, assim como houve cerceamento de defesa ao não ser

apreciado o seu pedido de carta precatória para oitiva de

testemunha. Ressalta que é parte ilegítima para figurar no polo

passivo, pois o autor jamais lhe prestou serviços nos moldes dos

arts. 2º e 3º da CLT, sequer se inserindo no seu objeto social a

construção de civil em que atua o trabalhador. Afirma que o autor
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não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a

existência do vínculo alegado. Por tais razões, requer o provimento

dos declaratórios.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação da decisão em

06/08/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 10/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fl. 21).

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Aduz a embargante que há omissão no acórdão desta Turma, uma

vez que não se manifestou expressamente sobre a violação aos

artigos 2º, 3º, 651, 818, inciso I, da CLT, artigos 373, inciso I e 485,

VI, do CPC, e aos princípios constitucionais da ampla defesa e

contraditório. Sustenta que a Vara do Trabalho de Macau é

incompetente para processar e julgar o feito, a teor do art. 651 da

CLT, assim como houve cerceamento de defesa ao não ser

apreciado o seu pedido de carta precatória para oitiva de

testemunha. Ressalta que é parte ilegítima para figurar no polo

passivo, pois o autor jamais lhe prestou serviços nos moldes dos

arts. 2º e 3º da CLT, sequer se inserindo no seu objeto social a

construção de civil em que atua o trabalhador. Afirma que o autor

não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a

existência do vínculo alegado. Por tais razões, requer o provimento

dos declaratórios.

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/15 admitem os embargos

de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade

e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado.

Ressalte-se que as questões pertinentes à competência territorial

da Vara do Trabalho de Macau/RN, a legitimidade passiva da

embargante e o cerceamento de defesa foram exaustivamente

abordadas ao longo da fundamentação do acórdão embargado, que

apreciou os fundamentos invocados pela embargante, consoante

revela o trecho do julgado adiante transcrito (fls. 367/370):

"2.1. Competência territorial.

Suscita a recorrente a incompetência da Vara do Trabalho de

Macau, uma vez que os serviços foram prestados na cidade de Rio

Verde/GO, atraindo o disposto no art. 651 da CLT.

À análise.

O art. 651, caput, da CLT estabelece a regra geral de que "a

competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade

onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao

empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no

estrangeiro", hipótese que afastaria a competência do Juízo a quo

para apreciar a demanda.

Todavia, a Carta Constitucional de 1988 inseriu o amplo acesso à

Justiça como direito fundamental ao estabelecer que a "lei não

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a

direito", complementando com a cláusula segundo a qual "o Estado

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem insuficiência de recursos".

Assim sendo, o disposto no artigo 651 da CLT deve ser interpretado

de modo a concretizar os direitos e garantias fundamentais

insculpidos na Constituição da República, não havendo como se

admitir que a apreciação da pretensão do trabalhador seja

inviabilizada pela interpretação literal do artigo 651 da CLT,

deixando de lado o seu alcance teleológico, histórico e

constitucional, que visa à concretização do princípio constitucional

da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV,

da CRFB.

Assim, se a distância entre o domicí l io do reclamante

(Pendências/RN) e o local da prestação dos serviços (Rio

Verde/GO) apresenta-se como um obstáculo ao efetivo acesso à

justiça do trabalhador, sobretudo quando em estado de desemprego

e sem perceber suas verbas rescisórias, mostra-se legítimo mitigar

o rigor da regra de competência insculpida "caput" do artigo 651 da

CLT.

Deste modo, considero possível ampliar a competência insculpida

no art. 651, §1º, da CLT, permitindo ao trabalhador o ajuizamento

da ação no local do seu domicílio quando flagrante a inviabilidade

de demandar no local da prestação dos serviços.

Neste sentido, precedentes do c. TST:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA NO

FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. I - O Colegiado Regional

adotou tese no sentido de que a norma do artigo 651 da CLT não

pode ser interpretada de modo a erigir regra excludente do acesso

do Poder Judiciário, ressaltando o prejuízo que sofreria a agravada,

caso fosse compelida a se deslocar de seu domicílio, em

Piancó/PB, para o local onde foi contratada e prestou serviços, em

São Paulo/SP, acarretando-lhe despesas que não poderia suportar.

II - a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o
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artigo 651 da CLT deve ser interpretado à luz do princípio insculpido

no artigo 5º, XXXV, da Constituição, de modo que não pode ser

r igorosamente apl icado de forma a impedir  ou onerar

demasiadamente o acesso à jurisdição. Precedentes. III - Com isso,

avulta a convicção sobre o acerto da decisão agravada, pois o

recurso de revista não desafiava processamento à guisa de violação

artigo 651 da CLT, por óbice do artigo 896, § 7º, da CLT e da

Súmula nº 333/TST, pela qual os precedentes desta Corte foram

erigidos à condição de requisitos negativos de admissibilidade do

apelo extraordinário. (...)

(AIRR - 130393-80.2014.5.13.0019 , Relator Ministro: Antonio José

de Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 10/08/2016, 5ª Turma,

Data de Publicação: DEJT 19/08/2016).

(...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL - AJUIZAMENTO DA

RECLAMAÇÃO NO DOMICÍLIO DO RECLAMANTE - ACESSO À

JUSTIÇA Este Eg. Tribunal Superior acumula julgados no sentido

da possibilidade de fixação da competência na Vara do Trabalho do

local do domicílio do reclamante, quando inviabilizado o ajuizamento

da Reclamação Trabalhista no foro em que firmado o contrato ou no

da prestação dos serviços, em atenção à hipossuficiência do

trabalhador e aos princípios constitucionais do amplo acesso à

Justiça, da razoabilidade e da eficiência. Julgados. (...)

(RR - 1806-74.2014.5.03.0033, Relatora Ministra: Maria Cristina

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 29/06/2016, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 01/07/2016)

Portanto, ante a hipossuficiência econômica do trabalhador e os

princípios da proteção e da dignidade da pessoa humana, deve-se

prestigiar o amplo acesso à justiça e reconhecer a competência da

Vara do Trabalho de Macau, em consonância com o art. 5º, XXXV,

da Constituição da República.

Mantém-se indene a decisão de primeiro grau.

Não provido.

2.2. Ilegitimidade passiva.

Diz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma

vez que desconhece a contratualidade proclamada pelo reclamante,

jamais tendo sido sua empregadora.

Sem razão.

Seguindo as diretrizes da teoria da asserção, as condições da ação

são aferidas em abstrato, a partir das alegações constantes da

petição inicial. Assim, tendo a parte autora indicado a empresa ré

como parte legitima a viabilizar a sua pretensão, ao menos no plano

abstrato e processual, verifica-se a legitimidade.

A procedência ou não do vínculo empregatício suscitado pelo autor

é questão de mérito e, nessa oportunidade, deverá ser analisada.

Não provido.

2.3. Nulidade processual. Cerceamento de defesa.

Invoca a recorrente nulidade processual por cerceamento de

defesa, uma vez que não apreciado o pedido de expedição de carta

precatória para oitiva de testemunha.

Ao exame.

Em contestação, a empresa demandada requereu que fosse

"determinada a expedição de carta precatória endereçada a Vara do

Trabalho de Rio Verde-Go, para oitiva da testemunha KARLA

SOARES SILVA, brasileira, casada, portadora do CPF nº

879.971.771-91, com endereço profissional na cidade de Rio Verde-

Go, na Avenida Presidente Vargas, nº 2.673, Jardim Goiás" (fl. 138).

Não obstante, por ocasião da audiência de instrução, foi registrado

em ata que "as partes não têm outras provas a produzir. Fica

encerrada a instrução processual" (fl. 169), sem que tenha havido

protestos ou registro de qualquer insurgência da recorrente.

Assim, tendo a parte quedado inerte, sem renovar a intenção de

produzir a prova testemunhal, e sendo registrado em ata o

desinteresse em outras provas, anuindo ao encerramento da

instrução processual, sobressai a desistência da parte quanto a

expedição de carta precatória vindicada na contestação.

Aliás, na esteira do art. 795 da CLT, as nulidades no Processo do

Trabalho devem ser arguidas na primeira vez em que as partes

tiverem de falar em audiência ou nos autos.

Destarte, tendo a reclamada silenciado quando do encerramento da

instrução processual e o registro de não ter outras provas a

produzir, não se faz mais possível invocar a nulidade processual

após o julgamento lhe ter sido desfavorável, tendo em vista a

preclusão da matéria e o princípio da boa-fé processual.

Portanto, diante das circunstâncias que exsurgem dos autos, não se

divisa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não

havendo como prosperar a nulidade processual invocada pela

recorrente.

Não provido."

De igual sorte, foram expostas as razões pelas quais entendeu esta

Turma, a partir da análise das provas produzidas nos autos, que

estão presentes os pressupostos fático-jurídicos necessários à

declaração do vínculo empregatício entre o autor e a embargante,

consoante excerto a seguir transcrito (fls. 370/373):

"2.4. Vínculo empregatício. Recuperação judicial.

(...)

O vínculo empregatício exsurge quando presentes os seus

pressupostos fático-jurídicos, isto é, serviço prestado por pessoa

física, com onerosidade, pessoalidade, não eventualidade e

subordinação, nos moldes do arts. 2º e 3º da CLT.

Assim, diante do princípio da primazia da realidade ou contrato-

realidade, torna-se irrelevante o envoltório formal pelo qual foi

firmado o contrato, pois deve prevalecer a realidade dos fatos,
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autorizando a descaracterização da pactuada relação civil de

prestação de serviços, desde que no cumprimento do contrato

despontem, concretamente, todos os elementos da relação de

emprego.

In casu, o reclamante relata na petição inicial que prestou serviços

em favor da empresa ré, na função de soldador, com a presença de

todos os requisitos da relação de emprego (fls. 02/03).

Em contestação (fls. 113/140), a reclama alega que desconhece o

reclamante e que esse jamais lhe prestou serviços. Ressaltou que a

função exercida pelo autor não se enquadra em sua atividade

econômica, pois não atua na área de construção civil. Alega inexistir

os pressupostos delineados nos arts. 2º e 3º da CLT.

Nesse cenário, para melhor elucidar a questão, convém transcrever

os depoimentos prestados na ata de audiência adotada como prova

emprestada (fls. 171/172):

Depoimento pessoal do(a) reclamante: "que o Sr. Roíldes foi a

pessoa que o contratou; que o referido Sr. Roildes pediu para o

encarregado chamar o depoente para formar uma equipe e

trabalhar para ele; que a propriedade é uma fazenda do Sr. Roildes;

que a fazenda pertencia à Rural Rio; que na placa da fazenda

indicava o nome da empresa reclamada; que o acerto foi o

pagamento de uma diária de R$ 100,00, recebendo os valores a

cada 15 dias; que recebia em torno de R$ 1.400,00 a cada 15 dias;

que o Sr. Roildes falou que iria assinar a CTPS do depoente, bem

como que o tempo de obra seria de aproximadamente 5 meses; que

trabalhou apenas três meses e foi mandado embora; que foi

contratado para fazer montagem dos silos, secadores e elevadores,

bem como construções civis no local da fazenda; que ainda fazia

serviços gerais; que recebia ordens do Sr. Carioca, encarregado, e

do Sr. Euripson, gerente da fazenda; que também recebeu ordens

do Sr. Roildes; que trabalhava das 07h00min às 12h00min e das

13h00min às 17h00min, de domingo a domingo; que recebia seu

pagamento do Sr. Carioca; que o Sr. Carioca já fez o depósito na

conta de sua cunhada, Sra. Carla Poliana; que o depoente nunca foi

na sede da empresa reclamada; que a sede da empresa ficava em

Rio Verde".

Depoimento pessoal do preposto da(s) reclamada(s): "que o

depoente trabalha na parte administrativa da empresa; que trabalha

na sede em Rio Verde; que a fazenda dos Açudes pertence ao Sr.

Arlan desde de 2015; que o Sr. Roildes não estava fazendo nenhum

tipo de construção, nem alugava os silos da fazenda dos açudes;

que não conhece o Sr. Carioca; que o Sr. Roildes frequentou a

fazenda até 2015; que o reclamante nunca trabalhou para a

reclamada, não prestando qualquer serviço para a empresa; que o

depoente não possui sua CTPS assinada; que trabalha na empresa

desde 2013; que o depoente presta serviço na parte de recuperação

de crédito; que o depoente possui uma empresa; que não existia

nenhuma serviço da Rural Rio na fazenda Açudes".

Primeira testemunha do reclamante: JOSÉ TIAGO SILVA DE

JESUS, nascido em 11/01/1988, SOLDADOR, RG 002616993,

residente e domiciliado(a) na RUA Manoel Jacombe, s/n Murungu,

d is t r i to  de Pendênc ias ,  Pendênc ias  RN.  Adver t ida  e

compromissada. Depoimento: "que trabalhou na reclamada, do

início do ano, trabalhando por cerca de três meses; que trabalhou

na função de soldador; que a reclamada estava construindo alguns

silos para guardar sementes de soja e milho; que foi chamado pelo

Sr. Carioca, encarregado da empresa Rural Rio; que não sabe dizer

o nome do Carioca; que recebia ordens do Sr. Carioca; que o dono

da fazenda era o Sr. Roildson; que o dono da fazenda explicou que

iriam passar cinco meses e garantiu que iriam receber corretamente

seus direitos; que no final, de uma hora para outra, ele os mandou

embora e não pagou nada; que trabalhava de domingo a domingo e

que durante o período de três meses não saiu da fazenda; que o Sr.

Carioca é quem trazia do dinheiro; que o Sr. Roildson mandava o

Sr. Carioca na fazenda; que não assinava nenhum recibo, nem

registrava ponto; que além da função de soldador, ainda fazia

alguns serviços gerais na fazenda; que trabalhava das 07h00min às

17h00min de domingo a domingo; que na obra trabalhavam cerca

de 30 pessoas, sendo cinco do Rio Grande do Norte; que nunca foi

na sede da empresa; que havia uma placa de identificação com o

nome "Fazenda Açude Rural Rio";

Do exposto, depreende-se que o depoimento da parte e da

testemunha são uníssonos ao afirmar que foram chamados a

trabalhar pelo "Sr. Carioca" e que este era encarregado da Rural

Rio, recebendo suas ordens do Sr. Roildes. Além disso, registram

que o imóvel rural era de propriedade da empresa e que havia placa

identificando a Fazenda como de titularidade da Rural Rio.

Por sua vez, a recorrente confirma que o Sr. Roildes é o seu sócio

proprietário, o que corrobora os depoimentos prestados quanto à

consecução das benfeitorias sob a administração da empresa Rural

Rio.

Lado outro, com esteio no princípio da conexão, verifica-se que foi

exped ida  ca r ta  p reca tó r i a  no  P rocesso  n º  000272-

82.2018.5.21.0024 (naqueles autos, Id. bb7fdd3), na qual fora

determinada diligência por meio de Oficial de Justiça para

evidenciar in loco a situação vivenciada no local do trabalho, cuja

certidão é citada na sentença e transcrita na íntegra no recurso

ordinário da parte (fls. 233/235).

Desse modo, observa-se que o Oficial de Justiça, ao indagar

pessoas da região, esses informaram desconhecer fazenda de

propriedade do Sr. Roildes, mas descreveram o local de trabalho do

reclamante como a antiga fazenda da empresa Rural Rio, o que é
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apto a infirmar o argumento recursal de que a propriedade era

exclusivamente do sócio proprietário e desvinculada da pessoa

jurídica da recorrente.

Neste aspecto, importa enfatizar que, diante do princípio da

primazia da realidade, tem-se irrelevante a circunstância de a

propriedade estar registrada em nome de diversa pessoa, uma vez

que a prova oral colhida evidencia que o reclamante laborou em

obra dirigida pela empresa Rural Rio, por meio de seu sócio

proprietário Sr. Roildes e o encarregado "Sr. Carioca".

Além disso, apesar de a certidão exarada pelo Oficial de Justiça

relatar que o Sr. Neuber informa que o Sr. Roildes vendeu a

propriedade e que a obra fora realizada a pedido do novo

proprietário, igualmente noticia que a fazenda continua recebendo

os insumos da empresa Rural Rio e que existem diversas placas ao

longo da propriedade com a logomarca da demandada.

Com isso, exsurge que o imóvel rural, mesmo após a transmissão

de sua propriedade, continuou mantendo estreitos laços com a

Rural Rio, o que torna crível os depoimentos prestados em Juízo de

que a obra fora administrada pela recorrente.

Aliás, se a fazenda e a obra estivessem completamente dissociadas

da reclamada, constituindo-se as placas em mera publicidade dos

insumos fornecidos, não teria como os depoentes conhecerem o

nome do sócio proprietário da empresa ré e os depoimentos serem

uniformes ao aduzir que era esse quem dirigia e coordenava a

construção dos silos.

Ademais, embora a demanda não atue na área de construção civil,

evidencia-se que os silos estavam sendo edificados com o escopo o

armazenamento de grãos e insumos, providência esta que se

coaduna com os meios necessários a viabilizar as atividades

empresariais da recorrente.

Portanto, do conjunto fático-probatório dos autos, sobressai a

prestação de serv iços do rec lamante em obra sob a

responsabilidade da empresa Rural Rios, de domingo a domingo,

mediante contraprestação, o que denota a não eventualidade e a

onerosidade.

Além disso, os serviços eram prestados seguindo as orientações

repassadas pelo sócio (Sr. Roildes) e encarregado ("Sr. Carioca")

da empresa Rural Rios e não há notícia de que o reclamante

poderia fazer-se substituir no labor, revelando a existência de

subordinação e pessoalidade.

Isto posto, presentes os pressupostos fático-jurídicos da relação de

emprego, nos moldes do art. 2º e 3º da CLT, irretocável a sentença

que declarou o vínculo empregatício e, ato contínuo, condenou a

recorrente a proceder à anotação do contrato na CTPS do autor e

ao  pagamento  das  verbas  con t ra tua is  e  resc isó r ias

cor respondentes . "

Por fim, havendo tese explícita sobre as matérias debatidas, não se

faz necessário que a decisão embargada contenha referência aos

dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes,

inclusive para fins de prequestionamento, consoante sedimentado

na Súmula 297, I, do TST e OJ nº 118 da SDI-1 do TST.

Isto posto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a

ser sanada por esta Turma, sobressaindo o inconformismo da parte

quanto à decisão proferida, não servindo os embargos de

declaração para rediscutir o mérito da lide, revolver fatos e provas e

buscar a reforma do julgado.

Não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.
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INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000662-75.2019.5.21.0005
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE REDE CONECTA SERVICOS DE
REDE S.A

ADVOGADO GUSTAVO ALMEIDA MARINHO(OAB:
22003/BA)

RECORRIDO ALEXANDRE HENRIQUE FIDELES
DO NASCIMENTO

ADVOGADO FREDMAR DA SILVA BATISTA(OAB:
9641-B/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXANDRE HENRIQUE FIDELES DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 0000662-75.2019.5.21.0005 (ED em RORSum)

RELATORA JUÍZA CONVOCADA ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

EMBARGANTE:REDE CONECTA SERVIÇOS DE REDE S.A

ADVOGADO: GUSTAVO ALMEIDA MARINHO

EMBARGADO:ALEXANDRE HENRIQUE FIDELES DO

NASCIMENTO

ADVOGADO: FREDMAR DA SILVA BATISTA

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  C O N T R A D I Ç Õ E S

INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA.

INADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. No caso em tela, percebe-

se que as alegações feitas pela embargante não se enquadram em

nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a pretensão, na

realidade, é de rediscussão da matéria de mérito da causa e de

reexame das provas, o que não é permitido por meio do instrumento

processual ora em análise.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por REDE CONECTA SERVIÇOS

DE REDE S.A em face do v. acórdão de fls.345/356, por meio do

qual a douta 2ª Turma de Julgamentos, por unanimidade, negou

provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora embargante.

Em suas razões, a embargante suscita a inexistência de caráter

protelatório, e discute as razões que deram ensejo, na sua

perspectiva, à justa causa, advertindo que "qualquer imposição

inerente a gradação da pena, do contrário, cotejando o caso

concreto com a literalidade da Lei, torna-se patente que a medida

aplicada foi justa e congruente com o que dispõe a norma cogente."

Nesses termos, pugna pela manifestação desta C. Turma quanto

aos pontos acima avultados a fim de prequestionar a matéria e,

considerando a lídima aplicação da JUSTA CAUSA com fulcro nos

arts. 482, "h", e 158, parágrafo único, "b", ambos da CLT, requer

seja atribuído efeito modificativo aos presentes embargos a fim de

manter a dispensa por justo motivo. (fls.382/391)

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Publicado o acórdão em 15/07/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho, conforme informam os expedientes do PJe, a parte

reclamada protocolizou os embargos de declaração em 21/07/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fls.107/111).

Conheço.

2 - MÉRITO

Argumenta a embargante que "Como já abalizado no v. acórdão, é

incontroverso que o Reclamante, quando da realização de serviço,

deixou de utilizar a linha de vida (cinto de segurança), equipamento

individual de segurança indispensável ao labor em altura, ato faltoso

e grave de indisciplina que ensejou a aplicação da dispensa por

justa causa.". Relata que "a aplicação da dispensa por justo motivo

encontra intima guarida no que dispõe o Consolidado Laboral,

considerando que, repise-se à exaustão, o empregado deixou de

utilizar equipamento indispensável para manutenção de sua

incolumidade física e até mesmo de sua vida quando do exercício

de seu labor.". Nesse sentido, afirma que a "aplicação da medida

não viola a proporcionalidade ou se mostra desarrazoada, do

contrário, acaso a empresa não adotasse a penalidade imposta,

estaria anuindo com práticas claramente contrárias a política de

preservação da vida, o que, por corolário lógico, implicaria em

desrespeito as medidas de segurança devidas ao empregado,

conforme preceitua o art. 157 da CLT, in verbis:"(fls.387)

Em suma, pretende a "manifestação desta C. Turma quanto aos
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pontos acima avultados a fim de prequestionar a matéria e,

considerando a lídima aplicação da JUSTA CAUSA com fulcro nos

arts. 482, "h", e 158, parágrafo único, "b", ambos da CLT, requer

seja atribuído efeito modificativo aos presentes embargos a fim de

manter a dispensa por justo motivo." (fl.391)

À análise.

Os embargos de declaração são o meio idôneo a ensejar o

esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição, o

suprimento da omissão verificada na decisão embargada ou a

retificação no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou

de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil. Têm por escopo integrar a

decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo a garantir

a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na execução do

julgado.

O acórdão embargado abordou, de modo exauriente e

fundamentado, todas as questões suscitadas nos embargos, não

havendo as contradições propagadas.

Com efeito, basta a simples leitura do acórdão para se constatar

que o ju lgado encontra-se coerente e suf ic ientemente

fundamentado, tendo esta Egrégia Turma se pronunciado sobre

toda a matéria, o que afasta a alegação de omissão. A propósito,

transcrevem-se a ementa e parte dos fundamentos do acórdão

turmário:

"JUSTA CAUSA. REVERSÃO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE

GRADAÇÃO DAS PENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. A

penalidade imposta ao reclamante pela não utilização de cinto de

segurança foi a imediata dispensa com justa causa, não tendo

havido a gradação da punição, motivo pelo qual, comungando com

o entendimento posto na sentença, tendo em vista a não aplicação,

pela empresa recorrente, de penalidades disciplinares proporcionais

e gradativas, reputa-se desarrazoada e desproporcional a dispensa

do empregado por justo motivo, com base no art. 482, "h", da CLT."

"É dever do trabalhador executar com zelo, eficiência e dedicação,

as atribuições inerentes à função ocupada, com observância aos

normativos internos da empresa.

Segundo Carrion, justa causa "é o efeito emanado de ato ilícito do

empregado que, violando alguma obrigação legal ou contratual,

explícita ou implícita, permite ao empregador a rescisão do contrato

sem ônus (pagamento de indenizações ou percentual sobre o

depósito . do FGTS, 13º salário e férias, estes dois proporcionais)"

O exame dos fatos que configuram justa causa deve ocorrer de

forma minuciosa, impondo-se ao magistrado verificar a robustez e

consistência da prova existente quanto ao procedimento incorreto

do empregado e o real intuito dessa ação.

O ato faltoso deve ser de natureza extremamente grave, que

impossibilite a continuação do pacto. Como elementos da sua

configuração destacam-se a gravidade da falta cometida, a

proporcionalidade entre a falta e a pena aplicada que deve ser

gradativa, a proibição de dupla punição (bis ), cabendo uma punição

para cada ato faltoso; a não discriminação na punição das mesmas

faltas e in idem a imediatidade da punição.

No caso, não há controvérsia quanto à existência de falta contratual

do empregado, pois o próprio reclamante, na inicial, já admite que

deixou de utilizar o cinto de segurança acoplado à escada, a

chamada "linha de vida". No entanto, o julgador bem ponderou a

questão da readequação do empregado e manutenção do posto de

trabalho.

Sob o arcabouço fático que envolveu a aplicação da pena, tem-se

que a escada utilizada pelo empregado estava apoiada em um

poste de eletrificação urbana e o autor estava sem a chamada "linha

de vida" (cinto de segurança), que se evidencia na fotografia à

fl.136, acostada à defesa e pela própria dicção da petição inicial.

Com efeito, a não utilização do equipamento individual de

segurança para o labor em altura, no caso, embora tenha os seus

contornos de gravidade, não justifica a imediata despedida por justa

causa, como entendeu a empresa. De tal sorte, não se cuida de

minorar a importância de utilização de EPI, que dispensa qualquer

consideração, mas de atender ao caráter pedagógico do poder

disciplinar."

Das transcrições acima, vê-se que o acórdão não possui quaisquer

dos vícios previstos no art. 897-A da CLT, já que encerra

fundamentação específica sobre a questão trazida a exame,

declinando claramente as razões de convencimento para a adoção

da conclusão expressa no julgado.

Na realidade, a embargante, reiterando os mesmos argumentos

trazidos no recurso ordinário, apenas almeja rediscutir o mérito,

para reformar a decisão, o que é defeso em sede de embargos de

declaração.

Nessa esteira, destaca-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se a embargante não se contenta

com o resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio,

pois os embargos de declaração não têm esse escopo.

Relativamente ao prequestionamento, o acórdão atendeu a tal

requisito ao adotar tese sobre todas as matérias e questões postas

à apreciação, sendo desnecessária a referência expressa aos

dispositivos legais invocados. Inteligência da Súmula 297 do TST.

Nego provimento.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de
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declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000946-92.2019.5.21.0002
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO Fabiano José de Moura(OAB:
6582/RN)

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRIDO INSTITUTO DE PROTECAO E
ASSISTENCIA A INFANCIA DO RN

ADVOGADO JOSE LOPES DA SILVA NETO(OAB:
5979/RN)

ADVOGADO GRACILIANO DE SOUZA FREITAS
BARRETO(OAB: 6648/RN)

ADVOGADO YVISSON COUTINHO RIBEIRO(OAB:
15104/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E E EM HOSP E C DE S
DO RN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração nº 0000946-92.2019.5.21.0002 (EDROT)

Relatora:
Juíza Convocada Isaura Maria

Barbalho Simonetti

Embargante:
Instituto de Proteção e

Assistência à Infância do RN

Advogados:
Yvisson Coutinho Ribeiro e

outros

Embargado:
Sindicato dos Profissionais de

Enfermagem, Técnicos

Advogado: Fabiano José de Moura

Origem: TRT da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR. PISO

SALARIAL INICIAL. REGULARIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE.

NÃO PROVIDOS.A teor das razões consignadas no Acórdão

embargado, a Corte revisora julgou inexistir ofensa à Constituição

Federal (artigo 7º, inciso IV) na fixação de piso salarial inicial em

múltiplos do salário mínimo, conforme previsto pela Lei nº 3.999/61,

sendo a matéria trazida a julgamento integralmente apreciada e

exposta com adoção de fundamentos suficientes ao manejo de

eventual recurso à instância superior, evidenciando-se das razões

do embargante o equívoco em sustentar argumentação de nítido

caráter recursal, de impossível apreciação em sede de embargos

declaratórios.

Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
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I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por INSTITUTO DE

PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DO RN em face do

Acórdão proferido pela egrégia 2ª Turma, que deu provimento ao

Recu rso  Ord iná r i o  i n te rpos to  po r  S INDICATO DOS

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DUCHISTAS,

MASSAGISTAS E EMPREGADOS EM CLÍNICAS E CASAS DE

SAÚDE DO ESTADO DO RN - SIPERN nos autos da Reclamação

Trabalhista ajuizada em desfavor do ora embargante.

Suscita o reclamado a ocorrência de omissão quanto à

interpretação divergente dada pelos demais Tribunais Regionais

acerca da impossibilidade de indexação do piso da categoria

profissional ao salário mínimo arguida no recurso, pretendendo seja

sanada a omissão apontada, com manifestação expressa sobre a

matéria e eventual atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

Ante o teor das razões da embargante, reputa-se desnecessária a

manifestação da parte embargada.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - Admissibilidade

Publicado o Acórdão em 29/07/2020 (quarta-feira), conforme

certidão de fls. 520, o embargante apresentou suas razões em

04/08/2020, dentro do prazo legal. A representação está regular.

Conheço dos Embargos de Declaração.

2 - Mérito

O reclamado embargante aponta a ocorrência de omissão no

julgado, a teor do artigo 1.022, § único, inciso II, do CPC, alegando

que não houve manifestação quanto à interpretação dada pelos

diversos Tribunais Regionais do Trabalho sobre a matéria, que

confrontaria o entendimento exarado no Acórdão ora embargado.

Argumenta ser necessário que a Corte se manifeste quanto à

mudança de compreensão dos tribunais trabalhistas na perspectiva

de que "a Lei nº 3.999/61 estabelece piso salarial com base em

múltiplos do salário mínimo e não determina índice fixo de

correção do referido piso" e, portanto, indexaria ao salário

mínimo, pois "se utiliza do novo valor do salário mínimo a cada ano

para determinar o novo piso da categoria", incorrendo assim em

ofensa à vedação constitucional. Nesse sentido, renova teses

defensivas invocando o preceito do artigo 7º, inciso IV, da

Constituição Federal e o teor da Súmula Vinculante n.º 4, além de

jurisprudência que entende ser favorável à sua tese, fazendo

referência, ainda, à superação da OJ n.º 71 da SBDI-1 do TST.

Requer, assim, expressa manifestação desta Corte quanto a

"argumentos fundamentais" relativos à impossibilidade de

indexação ao salário mínimo, com possível atribuição de efeitos

modificativos aos presentes embargos.

Sem razão.

A simples leitura do Acórdão embargado revela a ausência de

qualquer vício passível de correção mediante embargos

declaratórios, pois houve integral apreciação da matéria trazida a

esta instância recursal, com exposição de claras e diretas razões de

decidir, não havendo que se falar em omissão de manifestação

acerca da mudança de interpretação da matéria por diversos

Tribunais Regionais do Trabalho.

Com efeito, constata-se dos fundamentos do julgado ora

embargado que a Corte resolveu que a fixação de piso salarial

inicial em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei nº

3.999/61, não guarda incompatibilidade com o artigo 7º, inciso IV,

da Constituição Federal, pois a proibição contida no preceito

constitucional se limita à utilização do salário mínimo como

indexador de reajustes, o que não ocorre no caso dos autos.

Uma vez fixada a interpretação dada ao dispositivo constitucional e

a ausência de vinculação para reajustamento salarial, descabe

pretender manifestação expressa quanto à interpretação dada à

matéria por órgãos julgadores distintos, pois representa apenas

valoração subjetiva daquele órgão, sem efeito vinculante, não se

constituindo em argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão

adotada no Acórdão.

Nesse passo, a argumentação aduzida não corresponde a hipótese

de omissão da apreciação de ponto ou questão em julgamento,

evidenciando-se das alegações do embargante a pretensão de

reapreciação da demanda, ao reiterar razões para defender o

equívoco da apreciação proferida pela Corte, adentrando, assim,

em aspecto de mérito de impossível apreciação mediante Embargos

de Declaração.

Ressalte-se, outrossim, que nos termos em que foi proferido o

Acórdão ora embargado, não se vislumbra hipótese de acolhimento

d o s  E m b a r g o s  d e  D e c l a r a ç ã o ,  s e q u e r  a  t í t u l o  d e

prequestionamento, haja vista a existência de tese explícita sobre a

matéria.

Nego provimento aos Embargos de Declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.
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Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000058-97.2019.5.21.0043
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRENTE HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE
NATAL LTDA

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO JORDANA DE FREITAS VIDAL(OAB:
31749/CE)

RECORRIDO SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRIDO HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE
NATAL LTDA

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO JORDANA DE FREITAS VIDAL(OAB:
31749/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E E EM HOSP E C DE S
DO RN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000058-97.2019.5.21.0043 (EDROT)

Embargante: Hospital Antônio Prudente de Natal Ltda.

Advogados: Jordana de Freitas Vidal e outro

Embargado: Sindicato dos Profissionais de Enfermagem,

Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais

e Casas de Saúde do RN - SIPERN

Advogado: Allan Wagner Gomes Ferreira

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma explicitou, de forma clara e

fundamentada, as suas razões de decidir, em conformidade com o

seu livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,

não servindo os embargos de declaração para rediscutir

entendimento e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DE NATAL LTDA., nos

autos da ação ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE

ENFERMAGEM, TÉCNICOS, DUCHISTAS, MASSAGISTAS E

EMPREGADOS EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE DO RN -

SIPERN.

Relata a embargante que o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP. VP e

CGJT foi editado em 19 de março de 2020 e consta, em seu art. 11,
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que entrará imediatamente em vigor. Com isso, alega ser

desnecessária a sua publicação para que possa surtir os seus

efeitos, tendo início a suspensão dos prazos processuais a partir de

19/03/2020, e não em 20/03/2020. Com isso, defende que o recurso

ordinário é tempestivo. Prequestiona a afronta ao artigo 8º, do CPC;

artigo 5º, LV, da CF/88; artigo 5º, XXXV, da CF/88; artigo 895, I, da

CLT e os artigos 3º, §2º e 11º do Ato Conjunto CSJT.GP.VP e

CGJT nº 1.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação do acórdão em

06/08/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 13/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fls. 70/74 e 732)

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Relata a embargante que o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP. VP e

CGJT foi editado em 19 de março de 2020 e consta, em seu art. 11,

que entrará imediatamente em vigor. Com isso, alega ser

desnecessária a sua publicação para que possa surtir os seus

efeitos, tendo início a suspensão dos prazos processuais a partir de

19/03/2020, e não em 20/03/2020. Ressalta que as medidas de

contenção ao COVID justificam a urgência adotada e os efeitos

imediatos da suspensão processual. Diante isso, defende que o

recurso ordinário é tempestivo. Prequestiona a afronta ao artigo 8º,

do CPC; artigo 5º, LV, da CF/88; artigo 5º, XXXV, da CF/88; artigo

895, I, da CLT e os artigos 3º, §2º e 11º do Ato Conjunto

CSJT.GP.VP e CGJT nº 1.

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/15 admitem os embargos

de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade

e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma explicitou, de forma clara e

fundamentada, as suas razões de decidir, em conformidade com o

seu livre convencimento motivado.

Ressalta-se que a questões pertinentes à suspensão dos prazos

processuais e o início da vigência do Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP.

VP e CGJT foram devidamente abordadas ao longo da

fundamentação do julgado embargado, in verbis (fls. 936/937):

"1.2. Do recurso ordinário do Hospital Antônio Prudente Ltda.

Publicação da sentença em 18/03/2020 (DEJT) e interposição do

recurso ordinário em 13/05/2020. Representação regular (fl. 70/74 e

732). Custas processuais e depósito recursal recolhidos (fls.

703/706 e 921/923).

Contudo, o recurso não merece conhecimento.

Em consonância com o art. 895, alínea "a", da CLT, o recurso

ordinário deve ser interposto no prazo de 8 dias. Noutro lado, o art.

775 da CLT determina que os prazos devem ser contados em dias

úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do

vencimento.

Nesse diapasão, observa-se que a sentença (fls. 770/778) fora

divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em

17/03/2020, considerando-se publicada em 18/03/2020.

Neste ponto, insta esclarecer que, em razão das medidas de

contenção ao COVID19, houve a suspensão dos prazos

processuais no âmbito deste Tribunal Regional no interstício de

20/03/2020 a 30/04/2020, conforme Ato TRT-GP21 040/2020, de 20

de março de 2020.

Destarte, considerando o início da contagem em 19/03/2020, o

prazo de oito dias úteis e a suspensão dos prazos processuais de

20/03/2020 a 30/04/2020, retomando a contagem pelo que resta em

04/05/2020, o dies ad quem para interposição do recurso ordinário

coincidiu com a data de 12/05/2020.

Convém registrar que o Ato TRT-GP21 037/2020, vigente nos dias

18 e 19/03/2020, suspendeu a realização de "audiências nas Varas

do Trabalho, nos CEJUSCs, na DINT, sessões de hasta pública e

sessões presenciais do Tribunal Pleno e das Turmas de

Julgamento", mas conservou indene a contagem dos prazos

processuais, conforme expresso em seu art. 2º, caput, e §3º.

No mesmo norte, o Ato Conjunto CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 1 e a

Resolução nº 313 do CNJ, em que pese editados em 19 de março

de 2020, foram publicados em 20/03/2020, data a partir da qual

passaram a vigorar e respaldar, também, a suspensão dos prazos

processuais neste Egrégio Tribunal Regional.

Com isso, não há como prosperar a assertiva recursal de que a

suspensão dos prazos processuais neste Tribunal Regional teve

início em 19/03/2020.

Portanto, sobressaindo o dies ad quem do prazo recursal em

12/05/2020 e protocolizado o apelo em 13/05/2020 (fl. 905), não há

como conhecer do recurso ordinário interposto pelo Hospital Antônio

Prudente Ltda por intempestivo.

Recurso ordinário não conhecido." (Grifo acrescido)

Com efeito, embora o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP.VP e CGJT

tenha sido editado em 19/03/2020, fora publicado em 20/03/2020,

momento a partir do qual tem início os seus efeitos, consoante

exegese do art. 1º da Lei de Introdução às normas do Direito

Brasileiro e art. 4º, caput e §3º, da Lei nº 11.419/06.
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Com isso, ao dispor, em seu art. 11, que "este ato entra

imediatamente em vigor", outra não pode ser interpretação senão a

de que os seus efeitos jurídicos têm início imediatamente após a

publicação, momento em que seu conteúdo passa a ser de

conhecimento público.

Aliás, contaria a lógica e o fim a que se propõe o ato normativo

(evitar a disseminação do Covid 19) entender que os seus efeitos

têm incidência a partir de 19/03/2020, quando já exaurido o dia e

praticados todos os atos processuais pertinentes a essa data.

Portanto, tendo a suspensão dos prazos processuais início em

20/03/2020, à luz do Ato TRT-GP21 040/2020, do Ato Conjunto

CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 1 e da Resolução nº 313 do CNJ, é o

recurso ordinário interposto pela parte embargante extemporâneo,

conforme bem delineado no acórdão embargado.

Isto posto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou

erro material a ser sanado por esta Turma, sobressaindo o

inconformismo da embargante quanto à decisão proferida, não

servindo os embargos de declaração para rediscutir entendimento e

buscar a reforma do julgado.

Por fim, havendo tese explícita sobre as matérias debatidas, não se

faz necessário que a decisão embargada contenha referência aos

dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive para fins de

prequestionamento, consoante sedimentado na Súmula 297, I, do

TST e OJ nº 118 da SDI-1 do TST.

Não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000058-97.2019.5.21.0043
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRENTE HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE
NATAL LTDA

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO JORDANA DE FREITAS VIDAL(OAB:
31749/CE)

RECORRIDO SIND DOS PROFIS DE ENF T D M E
E EM HOSP E C DE S DO RN

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RECORRIDO HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE
NATAL LTDA

ADVOGADO FRANCISCO DE ASSIS COSTA
BARROS(OAB: 2469/RN)

ADVOGADO JORDANA DE FREITAS VIDAL(OAB:
31749/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE DE NATAL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000058-97.2019.5.21.0043 (EDROT)

Embargante: Hospital Antônio Prudente de Natal Ltda.

Advogados: Jordana de Freitas Vidal e outro

Embargado: Sindicato dos Profissionais de Enfermagem,

Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais

e Casas de Saúde do RN - SIPERN
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Advogado: Allan Wagner Gomes Ferreira

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma explicitou, de forma clara e

fundamentada, as suas razões de decidir, em conformidade com o

seu livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,

não servindo os embargos de declaração para rediscutir

entendimento e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por HOSPITAL ANTÔNIO PRUDENTE DE NATAL LTDA., nos

autos da ação ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE

ENFERMAGEM, TÉCNICOS, DUCHISTAS, MASSAGISTAS E

EMPREGADOS EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE DO RN -

SIPERN.

Relata a embargante que o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP. VP e

CGJT foi editado em 19 de março de 2020 e consta, em seu art. 11,

que entrará imediatamente em vigor. Com isso, alega ser

desnecessária a sua publicação para que possa surtir os seus

efeitos, tendo início a suspensão dos prazos processuais a partir de

19/03/2020, e não em 20/03/2020. Com isso, defende que o recurso

ordinário é tempestivo. Prequestiona a afronta ao artigo 8º, do CPC;

artigo 5º, LV, da CF/88; artigo 5º, XXXV, da CF/88; artigo 895, I, da

CLT e os artigos 3º, §2º e 11º do Ato Conjunto CSJT.GP.VP e

CGJT nº 1.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação do acórdão em

06/08/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 13/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fls. 70/74 e 732)

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Relata a embargante que o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP. VP e

CGJT foi editado em 19 de março de 2020 e consta, em seu art. 11,

que entrará imediatamente em vigor. Com isso, alega ser

desnecessária a sua publicação para que possa surtir os seus

efeitos, tendo início a suspensão dos prazos processuais a partir de

19/03/2020, e não em 20/03/2020. Ressalta que as medidas de

contenção ao COVID justificam a urgência adotada e os efeitos

imediatos da suspensão processual. Diante isso, defende que o

recurso ordinário é tempestivo. Prequestiona a afronta ao artigo 8º,

do CPC; artigo 5º, LV, da CF/88; artigo 5º, XXXV, da CF/88; artigo

895, I, da CLT e os artigos 3º, §2º e 11º do Ato Conjunto

CSJT.GP.VP e CGJT nº 1.

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/15 admitem os embargos

de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade

e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma explicitou, de forma clara e

fundamentada, as suas razões de decidir, em conformidade com o

seu livre convencimento motivado.

Ressalta-se que a questões pertinentes à suspensão dos prazos

processuais e o início da vigência do Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP.

VP e CGJT foram devidamente abordadas ao longo da

fundamentação do julgado embargado, in verbis (fls. 936/937):

"1.2. Do recurso ordinário do Hospital Antônio Prudente Ltda.

Publicação da sentença em 18/03/2020 (DEJT) e interposição do

recurso ordinário em 13/05/2020. Representação regular (fl. 70/74 e

732). Custas processuais e depósito recursal recolhidos (fls.

703/706 e 921/923).

Contudo, o recurso não merece conhecimento.

Em consonância com o art. 895, alínea "a", da CLT, o recurso

ordinário deve ser interposto no prazo de 8 dias. Noutro lado, o art.

775 da CLT determina que os prazos devem ser contados em dias

úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do

vencimento.

Nesse diapasão, observa-se que a sentença (fls. 770/778) fora

divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em

17/03/2020, considerando-se publicada em 18/03/2020.

Neste ponto, insta esclarecer que, em razão das medidas de

contenção ao COVID19, houve a suspensão dos prazos

processuais no âmbito deste Tribunal Regional no interstício de

20/03/2020 a 30/04/2020, conforme Ato TRT-GP21 040/2020, de 20

de março de 2020.
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Destarte, considerando o início da contagem em 19/03/2020, o

prazo de oito dias úteis e a suspensão dos prazos processuais de

20/03/2020 a 30/04/2020, retomando a contagem pelo que resta em

04/05/2020, o dies ad quem para interposição do recurso ordinário

coincidiu com a data de 12/05/2020.

Convém registrar que o Ato TRT-GP21 037/2020, vigente nos dias

18 e 19/03/2020, suspendeu a realização de "audiências nas Varas

do Trabalho, nos CEJUSCs, na DINT, sessões de hasta pública e

sessões presenciais do Tribunal Pleno e das Turmas de

Julgamento", mas conservou indene a contagem dos prazos

processuais, conforme expresso em seu art. 2º, caput, e §3º.

No mesmo norte, o Ato Conjunto CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 1 e a

Resolução nº 313 do CNJ, em que pese editados em 19 de março

de 2020, foram publicados em 20/03/2020, data a partir da qual

passaram a vigorar e respaldar, também, a suspensão dos prazos

processuais neste Egrégio Tribunal Regional.

Com isso, não há como prosperar a assertiva recursal de que a

suspensão dos prazos processuais neste Tribunal Regional teve

início em 19/03/2020.

Portanto, sobressaindo o dies ad quem do prazo recursal em

12/05/2020 e protocolizado o apelo em 13/05/2020 (fl. 905), não há

como conhecer do recurso ordinário interposto pelo Hospital Antônio

Prudente Ltda por intempestivo.

Recurso ordinário não conhecido." (Grifo acrescido)

Com efeito, embora o Ato Conjunto nº 001 CSJT.GP.VP e CGJT

tenha sido editado em 19/03/2020, fora publicado em 20/03/2020,

momento a partir do qual tem início os seus efeitos, consoante

exegese do art. 1º da Lei de Introdução às normas do Direito

Brasileiro e art. 4º, caput e §3º, da Lei nº 11.419/06.

Com isso, ao dispor, em seu art. 11, que "este ato entra

imediatamente em vigor", outra não pode ser interpretação senão a

de que os seus efeitos jurídicos têm início imediatamente após a

publicação, momento em que seu conteúdo passa a ser de

conhecimento público.

Aliás, contaria a lógica e o fim a que se propõe o ato normativo

(evitar a disseminação do Covid 19) entender que os seus efeitos

têm incidência a partir de 19/03/2020, quando já exaurido o dia e

praticados todos os atos processuais pertinentes a essa data.

Portanto, tendo a suspensão dos prazos processuais início em

20/03/2020, à luz do Ato TRT-GP21 040/2020, do Ato Conjunto

CSJT.GP. VP e CGJT. Nº 1 e da Resolução nº 313 do CNJ, é o

recurso ordinário interposto pela parte embargante extemporâneo,

conforme bem delineado no acórdão embargado.

Isto posto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou

erro material a ser sanado por esta Turma, sobressaindo o

inconformismo da embargante quanto à decisão proferida, não

servindo os embargos de declaração para rediscutir entendimento e

buscar a reforma do julgado.

Por fim, havendo tese explícita sobre as matérias debatidas, não se

faz necessário que a decisão embargada contenha referência aos

dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive para fins de

prequestionamento, consoante sedimentado na Súmula 297, I, do

TST e OJ nº 118 da SDI-1 do TST.

Não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria
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Processo Nº ROT-0000114-32.2019.5.21.0011
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE CIMSAL COM E IND DE MOAGEM E
REFINACAO STA CECILIA LTDA

ADVOGADO JOSÉ TARCÍSIO JERÔNIMO(OAB:
1803-D/RN)

RECORRIDO ADRIANO ALVES LEONES

ADVOGADO HUGO VICTOR GOMES VENANCIO
MELO(OAB: 14941/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADRIANO ALVES LEONES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000114-32.2019.5.21.0011 (ROT)

Embargante: CIMSAL - Comércio e Indústria de Moagem e

Refinação Santa Cecília Ltda.

Advogado: José Tarcísio Jerônimo

Embargado: Adriano Alves Leones

Advogado: Hugo Victor Gomes Venâncio Melo

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não servindo

os embargos de declaração para revolver fatos e provas, rediscutir

o mérito da lide e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário oposto

por CIMSAL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOAGEM E

REFINAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA., nos autos de reclamação

trabalhista ajuizada por ADRIANO ALVES LEONES.

Aduz a embargante que há omissão no acórdão desta Turma, uma

vez que não se manifestou sobre a competência do INSS para

verificar e declarar a ocorrência ou não do nexo técnico

epidemiológico entre o trabalho e a doença, conforme art. 21-A da

Lei nº 8213/91. Ressalta, outrossim, que a prova testemunhal

confronta o laudo pericial em diversos pontos, solicitando o

pronunciamento desta Corte sobre "(a) que a empresa fornecia e

fiscalizava o uso de equipamento de proteção individual; (b) que a

empresa não fornece cinto ergonômico, porque não tem certificado

de aprovação dos órgãos responsáveis; (c) que somente pode

fornecer EPI com CA (d) que o reclamante participou de palestras

sobre segurança e saúde do trabalho; (e) que era realizado o

carregamento de sacos de 25 e 30 kg, a uma distância de menos de

um metro da máquina de valvulamento e balança".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação da decisão em

03/08/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 10/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular (fl. 45).

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Aduz a embargante que há omissão no acórdão desta Turma, uma

vez que não se manifestou sobre a competência do INSS para

verificar e declarar a ocorrência ou não do nexo técnico

epidemiológico entre o trabalho e a doença, conforme art. 21-A da

Lei nº 8213/91. Ressalta, outrossim, que a prova testemunhal

confronta o laudo pericial em diversos pontos, solicitando o

pronunciamento desta Corte sobre "(a) que a empresa fornecia e

fiscalizava o uso de equipamento de proteção individual; (b) que a

empresa não fornece cinto ergonômico, porque não tem certificado

de aprovação dos órgãos responsáveis; (c) que somente pode

fornecer EPI com CA (d) que o reclamante participou de palestras

sobre segurança e saúde do trabalho; (e) que era realizado o

carregamento de sacos de 25 e 30 kg, a uma distância de menos de

um metro da máquina de valvulamento e balança".

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC/15 admitem os embargos

de declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade

e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e
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fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado.

Ressalte-se que a questão pertinente à necessidade de o

reclamante ser previamente submetido à perícia do INSS e afastado

em benefício previdenciário fora abordada ao longo da

fundamentação, consoante excerto a seguir transcrito (fls.

1350/1351):

"De início, observa-se que os documentos carreados aos autos, em

especial o histórico de consultas e a ressonância magnética,

evidenciam que o reclamante apresentou lesão e dor na coluna

durante a vigência do contrato de trabalho firmado entre as partes

(fls. 38/41).

De outro lado, os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO emitidos

pela empresa (fls. 107/109) apresentam que a atividade laboral

desenvolvida pelo autor apresenta risco ergonômico em razão de

postura inadequada.

O laudo médico pericial (fls. 366/378) constatou que o autor "é

portador de transtornos de discos lombares e de outros discos

intervertebrais, patologia enumerada no CID 10 por M 51. Não

obstante a isso, o autor foi acometido de dor lombar baixa, patologia

enumerada no CID 10 por M 54.5." (fl. 372) e concluiu que "há

concausa entre as atividades desenvolvidas e o quadro de dor

lombar. Houve incapacidade temporária e total para o trabalho. Não

há incapacidade no momento de realização do exame médico

pericial" (fl. 373).

Em sua fundamentação, ressalta que "a empresa reclamada

reconhece o risco ergonômico no atestado de saúde ocupacional -

ASO (ID. c042fb2, 36f9a3a e 36f9a3a), mas não apresentou

nenhuma medida para controlar o risco." (fl. 372).

Insta registrar que o laudo pericial apresenta-se claro e explicita a

exaustão as razões de seu convencimento, sendo a conclusão

sedimentada no exame médico do reclamante, na análise do

histórico clínico e exames apresentados, além da averiguação das

condições e riscos da atividade desenvolvida.

Com isso, não se vislumbra elementos nos autos capazes de

fragilizar o trabalho desenvolvido pelo expert e, por conseguinte,

infirmar a conclusão pericial no sentido de que o labor contribuiu

para o surgimento/agravamento da patologia, uma vez que

demandava o transporte de peso em postura ergonômica

inadequada, conforme se extrai da documentação acostada aos

autos (fls. 107/109).

Neste ponto, insta esclarecer que para a caracterização da doença

ocupacional, mostra-se suficiente a presença de nexo concausal

com as atividades laborais, não sendo necessário que o trabalho

tenha se mostrado causa exclusiva para o desenvolvimento da

lesão, mas apenas que tenha contribuído para a sua eclosão ou

agravamento, conforme largamente admitido na jurisprudência e

expressamente insculpido nos arts. 20, II, e 21, I, da Lei 8.213/91, in

verbis:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo

anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou

desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada

atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo

Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou

desencadeada em função de condições especiais em que o

trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante

da relação mencionada no inciso I.

(...)

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos

desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a

causa única, haja contribuído diretamente para a morte do

segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o

trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua

recuperação;

Nesse diapasão, embora o laudo pericial constate que as lesões

nos discos da coluna (CID 10 por M 51) têm origem degenerativa,

aponta que o labor fora fator contributivo para a eclosão e

agravamento da lombalgia (CID 10 por M 54.5), o que se equipara a

acidente de trabalho, a teor do art. 21 da Lei 8.213/91.

Portanto, sobressaindo a existência de doença ocupacional

equiparada a acidente de trabalho, tem a parte autora o direito à

garantia provisória no emprego pelo prazo de doze meses, com

fulcro no art. 118 da Lei 8.213/91:

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida,

pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato

de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença

acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

Ressalta-se que o fato de o reclamante não ter sido previamente

afastado em benefício acidentário não pode servir como obstáculo à

aquisição do direito à garantia provisória no emprego, uma vez que

a natureza ocupacional da doença somente foi dirimida em juízo e

após a extinção do contrato de trabalho. Neste sentido, expressa a

Súmula nº 378, II, do TST:

SUM-378 ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO

TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. (inserido o item III) -

Res. 185/2012 - DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o

direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a
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cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado.

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o

afastamento superior a 15 dias e a conseqüente percepção do

auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida,

doença profissional que guarde relação de causalidade com a

execução do contrato de emprego.

III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo

determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de

acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91." (grifo

acrescido)

De igual sorte, o nexo causal com as atividades laborais e a culpa

da empresa no infortúnio foram analisados à luz de todos os

elementos probatórios dos autos, especialmente considerando as

atividades desempenhadas pelo trabalhador em cotejo com a

etiologia da doença, o momento de sua deflagração e os riscos

ergonômicos reconhecidos nos Atestados de Saúde Ocupacional -

ASO, sem que se vislumbre a adoção de qualquer medida patronal

capaz de dissuadir ou minimizar os riscos e, consequentemente,

evitar o desenvolvimento da lesão. Transcreve-se (fls. 482/483 e

486):

"De início, observa-se que os documentos carreados aos autos, em

especial o histórico de consultas e a ressonância magnética,

evidenciam que o reclamante apresentou lesão e dor na coluna

durante a vigência do contrato de trabalho firmado entre as partes

(fls. 38/41).

De outro lado, os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO emitidos

pela empresa (fls. 107/109) apresentam que a atividade laboral

desenvolvida pelo autor apresenta risco ergonômico em razão de

postura inadequada.

O laudo médico pericial (fls. 366/378) constatou que o autor "é

portador de transtornos de discos lombares e de outros discos

intervertebrais, patologia enumerada no CID 10 por M 51. Não

obstante a isso, o autor foi acometido de dor lombar baixa, patologia

enumerada no CID 10 por M 54.5." (fl. 372) e concluiu que "há

concausa entre as atividades desenvolvidas e o quadro de dor

lombar. Houve incapacidade temporária e total para o trabalho. Não

há incapacidade no momento de realização do exame médico

pericial" (fl. 373).

Em sua fundamentação, ressalta que "a empresa reclamada

reconhece o risco ergonômico no atestado de saúde ocupacional -

ASO (ID. c042fb2, 36f9a3a e 36f9a3a), mas não apresentou

nenhuma medida para controlar o risco." (fl. 372).

Insta registrar que o laudo pericial apresenta-se claro e explicita a

exaustão as razões de seu convencimento, sendo a conclusão

sedimentada no exame médico do reclamante, na análise do

histórico clínico e exames apresentados, além da averiguação das

condições e riscos da atividade desenvolvida.

Com isso, não se vislumbra elementos nos autos capazes de

fragilizar o trabalho desenvolvido pelo expert e, por conseguinte,

infirmar a conclusão pericial no sentido de que o labor contribuiu

para o surgimento/agravamento da patologia, uma vez que

demandava o transporte de peso em postura ergonômica

inadequada, conforme se extrai da documentação acostada aos

autos (fls. 107/109).

(...)

Consoante exposto no tópico precedente, o laudo pericial constatou

que o reclamante é portador de transtornos de discos lombares e de

outros discos intervertebrais, além de lombalgia, tendo os serviços

prestados em favor da empresa contribuído para o desenvolvimento

doença, haja vista o labor com levantamento de peso em posição

ergonômica inadequada.

Destarte, em que pese a enfermidade ser influenciada por fatores

diversos, tal como predisposição pessoal e idade, sobressai

clarividente que as atividades desenvolvidas em favor da reclamada

contribuíram para eclosão e agravamento da doença.

Assim, encontra-se devidamente comprovado nos autos a doença

do reclamante e o nexo concausal com as atividades laborais,

assim como a culpa da empresa, uma vez que não ofertou um

ambiente de trabalho hígido, em especial por ter permanecido inerte

diante do risco ergonômico proveniente da atividade, em

dissonância com o disposto nos arts. 157, II, e 166 da CLT." (grifos

acrescidos)

Neste ponto, insta salientar que houve expressa manifestação na

decisão embargada quanto aos EPI's fornecidos e a ineficácia

destes para elidir os riscos que ensejaram a lesão que acomete o

autor, in verbis:

"Convém registrar que os EPI's fornecidos pela recorrente (Protetor

auricular tipo plug, máscara, bota, touca e fardamento - fls. 111/112

e 368) não são adequados e eficazes para proteger o trabalhador

contra o risco ergonômico proveniente do levantamento de peso em

postura inadequada, razão pela qual não se mostra suficiente a

infirmar a culpa da empresa pela enfermidade desenvolvida pelo

autor."

Diante do exposto, tem-se irrelevante a infirmar a conclusão do

julgado que a empresa tenha promovido palestras de segurança ou

que o peso carregado esteja dentro dos limites legais e em curta

distância, pois permaneceu o trabalhador se ativando em postura

ergonômica inadequada para o carregamento de peso,

circunstância que atuou como concausa para a eclosão da lesão.

Do mesmo modo, não foi o julgado lastreado na ausência de cinto

ergonômico, mas sim na inexistência de métodos capazes de

sanear o risco ocupacional e evitar o desenvolvimento da doença,
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em dissonância com o teor dos arts. 157, II, e 166 da CLT.

No mais, tratando-se de questões técnicas e científicas, as provas

testemunhais produzidas, circunscritas a descrever o labor

realizado, não tem o condão de sobrepujar o laudo pericial e os

Atestados de Saúde Ocupacional produzidos pela própria

demandada quanto aos riscos existentes no ambiente de trabalho e

as consequências advindas à saúde do trabalhador.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a

ser sanada por esta Turma, sobressaindo o inconformismo da parte

quanto à decisão proferida, não servindo os embargos de

declaração para rediscutir o mérito da lide, revolver fatos e provas e

buscar a reforma do julgado.

Por fim, havendo tese explícita sobre as matérias debatidas, não se

faz necessário que a decisão embargada contenha referência aos

dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes,

inclusive para fins de prequestionamento, consoante sedimentado

na Súmula 297, I, do TST e OJ nº 118 da SDI-1 do TST.

Não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000296-43.2018.5.21.0014
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMANUEL SAVIO LOPES PEREIRA

ADVOGADO ANDERSON ARAUJO GALLIZA(OAB:
6762/RN)

RECORRIDO BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA

ADVOGADO ISABELA VALENTIM ALVES(OAB:
173253/RJ)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 0000296-

43.2018.5.21.0014

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Emanuel Sávio Lopes Pereira

Advogado: Anderson Araujo Galliza

Embargado: Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A

Advogada: Luciana Maria de Medeiros Silva

Embargado: Baker Hughes do Brasil Ltda

Advogada: Isabela Valentim Alves

Origem: TRT da 21ª Região - 2ª Turma

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

O intuito do embargante é de rediscussão e de reexame de

matérias que, além de preclusas de suscitação nestes segundos

embargos, escapam ao âmbito de abrangência dos declaratórios,

recurso de natureza horizontal, cuja destinação legal é suplantar
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vícios do julgado, nos limites e termos previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC, o que inexiste na hipótese.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE

PROTELATÓRIOS. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE LEGAL.

I - O agir do embargante, ao interpor estes segundos embargos de

declaração, constitui em conduta protelatória ao curso regular do

feito, valendo ponderar que todos os participantes do processo têm

o dever de lealdade que, dentre outros, inclui o de não suscitar

incidentes ou atos procrastinatórios à razoável duração do

processo.

II - A duração razoável do processo insere-se dentre os direitos e

garantias fundamentais, além de constituir poder dever do juiz,

consoante preconizam, respectivamente, as normas contidas no

inciso LXXVIII do art. 5º da CRFB e no inciso II do art. 139 do CPC.

III - Assim, condena-se o embargante a pagar ao embargado multa

de 1% do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2º do

art. 1.026 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do

trabalho.

Embargos conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por EMANUEL SAVIO LOPES PEREIRA em face do v. acórdão

proferido pela 2ª Turma deste Regional nos autos de reclamação

trabalhista proposta em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S A

PETROBRAS e BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA.

O reclamante, nas razões de embargos (fls. 1931/1935), aponta

contradição no julgado relativamente à apreciação dos pedidos

dispostos nas alíneas "g", "h" e "i" da inicial, considerando o

enquadramento do reclamante no regime de trabalho regido pela

Lei 5.811/72.

É o relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO

1- Admissibilidade

Ciência da decisão do v. acórdão em 06/05/2020 e os embargos de

declaração foram opostos em 08/05/2020 (fls. 1931/1935), portanto,

tempestivamente. Representação regular (fl. 59).

Conheço dos embargos de declaração.

2. Mérito

2.1. Contradição. Lei. 5.811/72 . Horas Extras. Dobras.

O reclamante sustenta que este Colegiado, ao proferir julgamento

em sede de embargos de declaração, reconheceu o enquadramento

do embargante na jornada e regime de trabalho previstos na Lei

5.811/72, mas, em contrapartida, não conferiu efeitos modificativos

aos declaratórios, o que caracteriza a presença de contradição a

ensejar a apresentação destes novos embargos. Acrescenta que a

consequência lógica do reconhecimento do citado enquadramento é

o deferimento dos pedidos contidos nas alíneas "g", "h" e "i" da

inicial. Com esteio em tais argumentos, pede seja sanado o vício

com vistas à integração do julgado.

Ao exame.

Nos termos do artigo 1.022 do artigo Código de Processo Civil, os

embargos de declaração têm cabimento quando há na decisão

omissão, obscuridade, contradição ou erro material, dispondo o

artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho que:

"Caberãoembargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso".

No i tem "3" dos embargos declaratór ios anter iormente

apresentados, o reclamante, ora embargante, apontou omissão no

acórdão, sob o argumento de que o colegiado não analisara o pleito

contido na alínea "d" da petição inicial:

"d) o reconhecimento do enquadramento do reclamante ao regime

de sobreaviso, regido por Lei Especial (Lei 5.811/72, art. 5º),

durante todo o período contratual onde exerceu as funções de

operador de equipamentos e supervisor operacional (15.06.2007 a

07.05.2016), ante, os fundamentos jurídicos supra relatados";

Na petição dos declaratórios antes interpostos, o reclamante

argumentou que:

"22. Melhor explicitando, conforme exaustivamente relatado na peça

inaugural, o regime de sobreaviso, somente é autorizado para

aqueles que se encontrem nas hipóteses previstas no art. 5º do

normativo: (a) responsabilidade de supervisão das operações da

indústria do petróleo; (b) engajamento em trabalhos de geologia de

poço; (c) apoio operacional às atividades da indústria do petróleo no

mar ou em áreas distantes ou de difícil acesso, imprescindível à

continuidade operacional.

(...)

27 Desta feita, nota-se indubitavelmente o enquadramento do

embargante no regime de sobreaviso quando exerceu a atividade

de operador de equipamentos (15.06.2007 a 30.11.2008) e, após,

ao ser promovido a supervisor operacional (01.12.2008 a
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07.05.2016), regulado por legislação especial da categoria,

percebendo inclusive o referido adicional de sobreaviso na

proporção de 20% (vinte por cento) do salário base quando ocupou

a primeira função, sendo indevidamente suprimido após a promoção

funcional, conforme explicitado na reclamatória, ante incorporação

desde adicional ao salário base (salário complessivo).

Assim, em face das contradições e omissões do julgado, requer se

digne Vossa Excelência, em acolher os presentes embargos de

declaração, apreciando os pedidos dispostos nas alíneas "b" , "d" e

"f"e na sua integralidade, reconhecendo o enquadramento do

reclamante ao regime regido pela Lei 5.811/72, integração do

adicional de transferência na base de cálculo do adicional de

periculosidade, ora deferido e concessão do adicional de

sobreaviso, ante o regime especial e a irregularidade do pagamento

global de tal adicional no salário base (salário complessivo),

espelhando assim a mais lídima justiça."

Esta egrégia Turma, ao analisar a omissão apontada pelo

embargante naqueles embargos, prolatou julgamento unânime,

sendo imperiosa a transcrição de parte do acórdão ora embargado:

"2.4. Omissão. Regime de Trabalho. Lei 5.811/72.

O reclamante insiste que o colegiado foi omisso ao não

analisar o seu enquadramento na sistemática de jornadas e

períodos de repousos previstos na Lei 5.811/72. Assevera,

inclusive, que a reclamada corroborou sua tese, de que o exercício

do cargo de confiança implica nas jornadas e repousos previstos na

lei especial, porque atividade de apoio/supervisão da indústria do

petróleo desenvolvida na sonda. Com esteio em tais argumentos

reitera o pedido quanto ao pagamento do adicional de

sobreaviso no percentual de 20% do salário base.

Com efeito, o colegiado não se pronunciou expressamente

acerca do pedido de enquadramento de jornada e regime de

trabalho previstos na Lei 5.811/72, mas consignou que o

demandante não fazia jus à percepção do adicional de

sobreaviso porque as normas coletivas carreadas aos autos

restringem o pagamento à proporção do labor prestado nessa

condição.

Nesse ponto, oportuno observar que as normas coletivas do

período imprescrito (fls. 289/345) estabelecem em que

situações serão aplicáveis as jornadas e regimes de trabalho

previstos na Lei 5.811/72 e, no caso específico do adicional de

sobreaviso, o colegiado entendeu que o reclamante não

comprovou o labor nessa condição.

Portanto, o colegiado não afastou o regramento contido na Lei

5.811/72 mas, prestigiando os instrumentos coletivos de

trabalho, aplicou as regras ali contidas quanto as jornadas e

regimes de trabalho.

Deste modo, prestados os esclarecimentos, não há qualquer

efeito modificativo.

(...)

Acórdão

Isto posto, em Sessão Extraordinária Virtual realizada nesta data,

sob  a  Pres idênc ia  do(a)Exce len t íss imo(a)  Senhor (a )

Desembargador(a) Eridson João Fernandes Medeiros, com a

presença da Excelentíssima Senhora Juíza Isaura Maria Barbalho

Simonetti (Relatora), do(a) (s)Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es)

Desembargador(a)(s) Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e

do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª

Região, Dr (a) Fábio Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos pelas

partes, reclamante e Baker. Mérito: por unanimidade, negar

provimento aos embargos opostos pela BAKER.  Por

unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos pelo

reclamante para, sanando omissão, prestar esclarecimentos acerca

do pedido do autor quanto ao enquadramento na jornada e regime

de trabalho previstos na Lei 5.811/72, sem contudo, implicar em

qualquer efeito modificativo ao acórdão embargado.

Pela simples leitura de partes do acórdão embargado, acima

transcritas, conclui-se que inexiste a omissão apontada, sendo

expresso o julgado ao indeferir o pleito de adicional de sobreaviso

por entender que "Nesse ponto, oportuno observar que as

normas coletivas do período imprescrito (fls. 289/345)

estabelecem em que situações serão aplicáveis as jornadas e

regimes de trabalho previstos na Lei 5.811/72 e, no caso

específico do adicional de sobreaviso, o colegiado entendeu

que o reclamante não comprovou o labor nessa condição.

Portanto, o colegiado não afastou o regramento contido na Lei

5.811/72 mas, prestigiando os instrumentos coletivos de

trabalho, aplicou as regras ali contidas quanto às jornadas e

regimes de trabalho".

Ademais, com o manejo destes segundos embargos de declaração,

resta clara a tentativa do embargante de induzir a erro este

Colegiado, pois maliciosamente se refere à existência de vício -

contradição - quanto à sistemática de jornadas e períodos de

repousos com vistas ao deferimento do pedido de horas extras, o

que não foi objeto dos primeiros embargos que versaram apenas

sobre omissão quanto ao adicional de sobreaviso. A propósito, a

pretensão recursal do embargante acerca das horas extras - pleitos

inseridos nas alíneas "g", "h" e "i" da inicial - foram analisadas, de
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forma fundamentada e exauriente, no v. acórdão (fls. 1259/1274) e,

não tendo sido veiculada nos embargos anteriores, torna-se

preclusa sua arguição nestes segundos declaratórios.

Portanto, o intuito do embargante é de rediscussão e de reexame

de matérias que, além de preclusas de suscitação nestes segundos

embargos, escapam ao âmbito de abrangência dos declaratórios,

recurso de natureza horizontal, cuja destinação legal é suplantar

vícios do julgado, nos limites e termos previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC, o que inexiste na hipótese.

O agir do embargante, ao interpor estes segundos embargos de

declaração, constitui em conduta protelatória ao curso regular do

feito, valendo ponderar que todos os participantes do processo têm

o dever de lealdade que, dentre outros, inclui o de não suscitar

incidentes ou atos procrastinatórios à razoável duração do

processo.

A duração razoável do processo insere-se dentre os direitos e

garantias fundamentais, além de constituir poder dever do juiz,

consoante preconizam, respectivamente, as normas contidas no

inciso LXXVIII do art. 5º da CRFB e no inciso II do art. 139 do CPC:

Art. 5º.

inciso LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste

Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo;

Assim, condena-se o embargante a pagar ao embargado multa de

1% do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2º do art.

1.026 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho:

Art. 1.026.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de

declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não

excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração e

condeno o embargante no pagamento de multa de 1% do valor

atualizado da causa, a ser revertida em prol do embargado.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento, condenando o embargante no pagamento de

multa de 1% do valor atualizado da causa, a ser revertida em prol

do embargado.

Mantido o valor da condenação para fins estritamente processuais.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração,

condenando o embargante no pagamento de multa de 1% do valor

atualizado da causa, a ser revertida em prol do embargado. Mantido

o valor da condenação para fins estritamente processuais.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000296-43.2018.5.21.0014
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMANUEL SAVIO LOPES PEREIRA

ADVOGADO ANDERSON ARAUJO GALLIZA(OAB:
6762/RN)

RECORRIDO BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA

ADVOGADO ISABELA VALENTIM ALVES(OAB:
173253/RJ)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS
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ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMANUEL SAVIO LOPES PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 0000296-

43.2018.5.21.0014

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Emanuel Sávio Lopes Pereira

Advogado: Anderson Araujo Galliza

Embargado: Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A

Advogada: Luciana Maria de Medeiros Silva

Embargado: Baker Hughes do Brasil Ltda

Advogada: Isabela Valentim Alves

Origem: TRT da 21ª Região - 2ª Turma

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

O intuito do embargante é de rediscussão e de reexame de

matérias que, além de preclusas de suscitação nestes segundos

embargos, escapam ao âmbito de abrangência dos declaratórios,

recurso de natureza horizontal, cuja destinação legal é suplantar

vícios do julgado, nos limites e termos previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC, o que inexiste na hipótese.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE

PROTELATÓRIOS. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE LEGAL.

I - O agir do embargante, ao interpor estes segundos embargos de

declaração, constitui em conduta protelatória ao curso regular do

feito, valendo ponderar que todos os participantes do processo têm

o dever de lealdade que, dentre outros, inclui o de não suscitar

incidentes ou atos procrastinatórios à razoável duração do

processo.

II - A duração razoável do processo insere-se dentre os direitos e

garantias fundamentais, além de constituir poder dever do juiz,

consoante preconizam, respectivamente, as normas contidas no

inciso LXXVIII do art. 5º da CRFB e no inciso II do art. 139 do CPC.

III - Assim, condena-se o embargante a pagar ao embargado multa

de 1% do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2º do

art. 1.026 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do

trabalho.

Embargos conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por EMANUEL SAVIO LOPES PEREIRA em face do v. acórdão

proferido pela 2ª Turma deste Regional nos autos de reclamação

trabalhista proposta em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S A

PETROBRAS e BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA.

O reclamante, nas razões de embargos (fls. 1931/1935), aponta

contradição no julgado relativamente à apreciação dos pedidos

dispostos nas alíneas "g", "h" e "i" da inicial, considerando o

enquadramento do reclamante no regime de trabalho regido pela

Lei 5.811/72.

É o relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO

1- Admissibilidade

Ciência da decisão do v. acórdão em 06/05/2020 e os embargos de

declaração foram opostos em 08/05/2020 (fls. 1931/1935), portanto,

tempestivamente. Representação regular (fl. 59).

Conheço dos embargos de declaração.

2. Mérito

2.1. Contradição. Lei. 5.811/72 . Horas Extras. Dobras.

O reclamante sustenta que este Colegiado, ao proferir julgamento

em sede de embargos de declaração, reconheceu o enquadramento

do embargante na jornada e regime de trabalho previstos na Lei

5.811/72, mas, em contrapartida, não conferiu efeitos modificativos

aos declaratórios, o que caracteriza a presença de contradição a

ensejar a apresentação destes novos embargos. Acrescenta que a

consequência lógica do reconhecimento do citado enquadramento é

o deferimento dos pedidos contidos nas alíneas "g", "h" e "i" da

inicial. Com esteio em tais argumentos, pede seja sanado o vício

com vistas à integração do julgado.

Ao exame.

Nos termos do artigo 1.022 do artigo Código de Processo Civil, os

embargos de declaração têm cabimento quando há na decisão

omissão, obscuridade, contradição ou erro material, dispondo o

artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho que:

"Caberãoembargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira
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audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso".

No i tem "3" dos embargos declaratór ios anter iormente

apresentados, o reclamante, ora embargante, apontou omissão no

acórdão, sob o argumento de que o colegiado não analisara o pleito

contido na alínea "d" da petição inicial:

"d) o reconhecimento do enquadramento do reclamante ao regime

de sobreaviso, regido por Lei Especial (Lei 5.811/72, art. 5º),

durante todo o período contratual onde exerceu as funções de

operador de equipamentos e supervisor operacional (15.06.2007 a

07.05.2016), ante, os fundamentos jurídicos supra relatados";

Na petição dos declaratórios antes interpostos, o reclamante

argumentou que:

"22. Melhor explicitando, conforme exaustivamente relatado na peça

inaugural, o regime de sobreaviso, somente é autorizado para

aqueles que se encontrem nas hipóteses previstas no art. 5º do

normativo: (a) responsabilidade de supervisão das operações da

indústria do petróleo; (b) engajamento em trabalhos de geologia de

poço; (c) apoio operacional às atividades da indústria do petróleo no

mar ou em áreas distantes ou de difícil acesso, imprescindível à

continuidade operacional.

(...)

27 Desta feita, nota-se indubitavelmente o enquadramento do

embargante no regime de sobreaviso quando exerceu a atividade

de operador de equipamentos (15.06.2007 a 30.11.2008) e, após,

ao ser promovido a supervisor operacional (01.12.2008 a

07.05.2016), regulado por legislação especial da categoria,

percebendo inclusive o referido adicional de sobreaviso na

proporção de 20% (vinte por cento) do salário base quando ocupou

a primeira função, sendo indevidamente suprimido após a promoção

funcional, conforme explicitado na reclamatória, ante incorporação

desde adicional ao salário base (salário complessivo).

Assim, em face das contradições e omissões do julgado, requer se

digne Vossa Excelência, em acolher os presentes embargos de

declaração, apreciando os pedidos dispostos nas alíneas "b" , "d" e

"f"e na sua integralidade, reconhecendo o enquadramento do

reclamante ao regime regido pela Lei 5.811/72, integração do

adicional de transferência na base de cálculo do adicional de

periculosidade, ora deferido e concessão do adicional de

sobreaviso, ante o regime especial e a irregularidade do pagamento

global de tal adicional no salário base (salário complessivo),

espelhando assim a mais lídima justiça."

Esta egrégia Turma, ao analisar a omissão apontada pelo

embargante naqueles embargos, prolatou julgamento unânime,

sendo imperiosa a transcrição de parte do acórdão ora embargado:

"2.4. Omissão. Regime de Trabalho. Lei 5.811/72.

O reclamante insiste que o colegiado foi omisso ao não

analisar o seu enquadramento na sistemática de jornadas e

períodos de repousos previstos na Lei 5.811/72. Assevera,

inclusive, que a reclamada corroborou sua tese, de que o exercício

do cargo de confiança implica nas jornadas e repousos previstos na

lei especial, porque atividade de apoio/supervisão da indústria do

petróleo desenvolvida na sonda. Com esteio em tais argumentos

reitera o pedido quanto ao pagamento do adicional de

sobreaviso no percentual de 20% do salário base.

Com efeito, o colegiado não se pronunciou expressamente

acerca do pedido de enquadramento de jornada e regime de

trabalho previstos na Lei 5.811/72, mas consignou que o

demandante não fazia jus à percepção do adicional de

sobreaviso porque as normas coletivas carreadas aos autos

restringem o pagamento à proporção do labor prestado nessa

condição.

Nesse ponto, oportuno observar que as normas coletivas do

período imprescrito (fls. 289/345) estabelecem em que

situações serão aplicáveis as jornadas e regimes de trabalho

previstos na Lei 5.811/72 e, no caso específico do adicional de

sobreaviso, o colegiado entendeu que o reclamante não

comprovou o labor nessa condição.

Portanto, o colegiado não afastou o regramento contido na Lei

5.811/72 mas, prestigiando os instrumentos coletivos de

trabalho, aplicou as regras ali contidas quanto as jornadas e

regimes de trabalho.

Deste modo, prestados os esclarecimentos, não há qualquer

efeito modificativo.

(...)

Acórdão

Isto posto, em Sessão Extraordinária Virtual realizada nesta data,

sob  a  Pres idênc ia  do(a)Exce len t íss imo(a)  Senhor (a )

Desembargador(a) Eridson João Fernandes Medeiros, com a

presença da Excelentíssima Senhora Juíza Isaura Maria Barbalho

Simonetti (Relatora), do(a) (s)Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es)

Desembargador(a)(s) Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e

do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª

Região, Dr (a) Fábio Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos pelas

partes, reclamante e Baker. Mérito: por unanimidade, negar

provimento aos embargos opostos pela BAKER.  Por
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unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos pelo

reclamante para, sanando omissão, prestar esclarecimentos acerca

do pedido do autor quanto ao enquadramento na jornada e regime

de trabalho previstos na Lei 5.811/72, sem contudo, implicar em

qualquer efeito modificativo ao acórdão embargado.

Pela simples leitura de partes do acórdão embargado, acima

transcritas, conclui-se que inexiste a omissão apontada, sendo

expresso o julgado ao indeferir o pleito de adicional de sobreaviso

por entender que "Nesse ponto, oportuno observar que as

normas coletivas do período imprescrito (fls. 289/345)

estabelecem em que situações serão aplicáveis as jornadas e

regimes de trabalho previstos na Lei 5.811/72 e, no caso

específico do adicional de sobreaviso, o colegiado entendeu

que o reclamante não comprovou o labor nessa condição.

Portanto, o colegiado não afastou o regramento contido na Lei

5.811/72 mas, prestigiando os instrumentos coletivos de

trabalho, aplicou as regras ali contidas quanto às jornadas e

regimes de trabalho".

Ademais, com o manejo destes segundos embargos de declaração,

resta clara a tentativa do embargante de induzir a erro este

Colegiado, pois maliciosamente se refere à existência de vício -

contradição - quanto à sistemática de jornadas e períodos de

repousos com vistas ao deferimento do pedido de horas extras, o

que não foi objeto dos primeiros embargos que versaram apenas

sobre omissão quanto ao adicional de sobreaviso. A propósito, a

pretensão recursal do embargante acerca das horas extras - pleitos

inseridos nas alíneas "g", "h" e "i" da inicial - foram analisadas, de

forma fundamentada e exauriente, no v. acórdão (fls. 1259/1274) e,

não tendo sido veiculada nos embargos anteriores, torna-se

preclusa sua arguição nestes segundos declaratórios.

Portanto, o intuito do embargante é de rediscussão e de reexame

de matérias que, além de preclusas de suscitação nestes segundos

embargos, escapam ao âmbito de abrangência dos declaratórios,

recurso de natureza horizontal, cuja destinação legal é suplantar

vícios do julgado, nos limites e termos previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC, o que inexiste na hipótese.

O agir do embargante, ao interpor estes segundos embargos de

declaração, constitui em conduta protelatória ao curso regular do

feito, valendo ponderar que todos os participantes do processo têm

o dever de lealdade que, dentre outros, inclui o de não suscitar

incidentes ou atos procrastinatórios à razoável duração do

processo.

A duração razoável do processo insere-se dentre os direitos e

garantias fundamentais, além de constituir poder dever do juiz,

consoante preconizam, respectivamente, as normas contidas no

inciso LXXVIII do art. 5º da CRFB e no inciso II do art. 139 do CPC:

Art. 5º.

inciso LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste

Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo;

Assim, condena-se o embargante a pagar ao embargado multa de

1% do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2º do art.

1.026 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho:

Art. 1.026.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de

declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não

excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração e

condeno o embargante no pagamento de multa de 1% do valor

atualizado da causa, a ser revertida em prol do embargado.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento, condenando o embargante no pagamento de

multa de 1% do valor atualizado da causa, a ser revertida em prol

do embargado.

Mantido o valor da condenação para fins estritamente processuais.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração,

condenando o embargante no pagamento de multa de 1% do valor

atualizado da causa, a ser revertida em prol do embargado. Mantido
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o valor da condenação para fins estritamente processuais.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000414-10.2018.5.21.0017
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE FRANCISCA DINIZ DE ARAUJO

ADVOGADO JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS
FILHO(OAB: 5696/RN)

ADVOGADO JONASIO VIEIRA DE
MEDEIROS(OAB: 12549/RN)

RECORRIDO MUNICIPIO DE CAICO

RECORRIDO FUNDACAO HOSPITALAR DR
CARLINDO DANTAS

ADVOGADO ANDERSON GUSTAVO LINS DE
OLIVEIRA CRUZ(OAB: 9306/RN)

ADVOGADO ELAYNE GERSYCA DE SALES
SILVA(OAB: 13578/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - FUNDACAO HOSPITALAR DR CARLINDO DANTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso ordinário nº 0000414-

10.2018.5.21.0017

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Francisca Diniz de Araújo

Advogado: Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho

Recorrida: Fundação Hospitalar Dr. Carlindo Dantas

Advogado: Elayne Gersyca de Sales Silva

Recorrido: Município de Caicó

Origem: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

ATENDIDO. NÃO PROVIDOS.

Adotada tese explícita sobre o tema devolvido à apreciação do

Órgão Colegiado, é desnecessária a referência expressa aos

dispositivos legais e constitucionais, em consonância com a OJ nº

118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST. A

alegação de violação aos incisos XIII, XIV do artigo 5º da

Constituição Federal, artigos 4º, 59, 60, 70, 71 e 74 da CLT e

Súmula 368 do C. TST não autoriza a mobilização dos embargos de

declaração, posto que tais dispositivos não foram adotados pelo

Juízo de 1º grau, de forma a atrair a obrigação de apreciação por

esta Corte revisora, além do que sequer foram invocados na petição

inicial tampouco nas razões de recurso da reclamante. Assim, não

há que se falar em omissão.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por FRANCISCA DINIZ DE ARAÚJO contra o acórdão proferido por

esta egrégia 2ª Turma, que deu provimento parcial ao recurso

interposto nos autos da reclamação trabalhista proposta pela

embargante em face da reclamada FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR.

CARLINDO DANTAS e MUNICÍPIO DE CAICÓ.

A embargante, em suas razões, alega que o acórdão embargado,

ao indeferir as horas extras pleiteadas, mesmo diante do

reconhecimento do tempo à disposição do empregador, incorreu em

violação aos incisos XIII, XIV do artigo 5º da Constituição Federal,

aos artigos 4º, 59, 60, 70, 71 e 74 da CLT e à Súmula 368 do C.

TST.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Embargos tempestivos. Ciente do acórdão em 09/07/2020 (quinta-

feira), por meio do sistema PJe, a embargante apresentou os

embargos de declaração em 16/07/2020 (quinta-feira), dentro do

p r a z o  l e g a l .  R e p r e s e n t a ç ã o  r e g u l a r  ( p r o c u r a ç ã o  e

s u b s t a b e l e c i m e n t o  -  I d  a c 5 e f 6 e  e  3 9 d 8 d 2 2 ) .

Conheço dos embargos de declaração.

2. Mérito

A embargante, em suas razões, alega que o acórdão embargado,

ao indeferir as horas extras pleiteadas, mesmo diante do

reconhecimento do tempo à disposição do empregador, incorreu em

violação aos incisos XIII, XIV do artigo 5º da Constituição Federal,
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aos artigos 4º, 59, 60, 70, 71 e 74 da CLT e à Súmula 368 do C.

TST.

Sem razão, no entanto.

No direito processual, os embargos de declaração são o meio

idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da

contradição, o suprimento da omissão verificada na decisão

embargada ou a retificação no exame dos pressupostos extrínsecos

do recurso ou de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A

da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil. Tem por escopo

integrar a decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo

a garantir a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na

execução do julgado.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso ordinário em

relação ao tema do labor em sobrejornada, adotando os seguintes

fundamentos:

"Pede a recorrente o reconhecimento da jornada trazida na inicial,

que afirma que o labor se desenvolvia em escala de 24 x 72.

Argumenta que iniciava o labor às 7h da manhã de um dia,

terminado às 7h da manhã do outro, com apenas 15 minutos de

intervalo para refeição e descanso, uma única vez. Destaca que a

ré deixou de juntar os cartões de ponto respectivos, entendendo

fazer jus, portanto, às horas extras excedentes da 8ª diária, às 2

horas extras pela ausência de intervalo intrajornada, adicional

noturno, bem como, adicional de 100% nas horas extraordinárias, e

de 200% para os feriados laborados, conforme preveriam as CCTs

e os respectivos reflexos.

Inicialmente, vale esclarecer que, de fato, a reclamada não

coleciona os respectivos cartões de ponto. A ausência do controle,

efetivamente, faria incidir a presunção trazida na Súmula nº 338, I,

do TST, considerando-se verdadeira a jornada defendida na inicial.

Ocorre, no entanto, que a falta na documentação não resulta

automaticamente em condenação da reclamada, mas em mera

presunção relativa, afastável pela análise dos demais elementos do

processo, conforme propugnado na súmula em questão.

Cabe em primeiro momento pontuar que não é novidade para este

Relator a presença de diversos processos contra a reclamada e

contra o Município de Caicó, em que, em razão da gerência

realizada quando da liquidação da fundação, através da Junta

Interventora, houve a quitação de diversas parcelas, sem no

entanto, em vários feitos, os respectivos réus juntarem aos

processos as documentações adequadas, o que demonstra a falta

de organização da entidade e de quem a administrava.

Ocorre, no entanto, que o próprio patrono do obreiro é

representante de diversos empregados que também litigam contra

as rés, de modo que é de pleno conhecimento deste o fato de que,

possivelmente, estariam ausentes vários documentos, de modo que

os cartões de ponto provavelmente não seriam colecionados.

Assim, em juízo de aparência, o que se tem é que a tese da

obreira apresentada na inicial já estava pautada no conhecimento

prévio da possível ausência documentos de controle de jornada,

sendo certo que os horários por ela defendidos não poderiam ser

elididos por elementos que já sabia inexistentes. Tal constatação,

por si só já fragiliza a tese operária.

Ainda que assim não fosse, a própria testemunha da autora não

afirma categoricamente que a demandante cumpria a jornada

defendida, uma vez que meramente informa que a própria depoente

é quem se submeteria à jornada em questão, pelo que a autora, em

tese, somente teria cumprido labor neste regime de escala no

período em que atuou no Centro Cirúrgico, vejamos: "que sua

jornada era de 24 x 72h; que a depoente tem conhecimento de que

a reclamante trabalhou no centro cirúrgico de setembro a dezembro

de 2014, na jornada de 24 x 72".

Ocorre, entretanto, que é notório e patenteque nenhuma pessoa

permanece por 24 horas ininterruptas prestando serviços, com

apenas uma única pausa de descanso de quinze minutos, como

defende a recorrente, sobretudo como a reclamante, que atuou em

favor da parte ré, como auxiliar e técnica de enfermagem (arts. 374,

I e 375, CPC/15), por diversos anos.

O que se tem, então, é que, em que se pese a presunção pela

ausência dos cartões, não há qualquer outro elemento no feito que

indique cabalmente que a obreira efetivamente atuava em jornada

tão extenuante.

Em verdade, a jornada descrita na inicial, para um labor

desenvolvido por tantos anos, é passível de questionamentos,

podendo ser considerada, inclusive, como inverossímil já que é

quase sobre-humana, sendo claro que é improvável que a obreira

tenha laborado todos esses anos sem o adequado descanso

intrajornada e sem qualquer descanso em sua escala, como

feriados ou férias, da forma por ela defendida no recurso.

Tal situação de exagero enfraquece, novamente, a tese da exordial,

especialmente quando não há outro elemento de prova, sendo certo

que a presunção não subsiste diante deste contexto, sendo este

também o entendimento do C. TST e outros Regionais sobre o

assunto, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. HORAS

EXTRAS. CONFISSÃO FICTA. JORNADA INVEROSSÍMIL

DECLINADA NA PETIÇÃO INICIAL. I. A presunção de veracidade

dos fatos, decorrente da confissão ficta, é relativa e deve ser

ponderada sob o prisma do princípio da razoabilidade. II. No

caso em exame, verifica-se que o Tribunal Regional delimitou a

jornada declinada na inicial com fundamento no princípio da

razoabilidade e na aplicação das regras de experiência comum, nos
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termos do art. 375 do NCPC (art. 335 do CPC/73), uma vez que, de

fato, a jornada delineada na inicial não é plausível.III. Aplicável à

hipótese também a norma do art. 345, IV, do NCPC, no sentido de

que a revelia não produz seus efeitos quando "as alegações de fato

formuladas pelo autor forem inverossímeis". IV. Agravo de

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (TST -

AIRR: 7552220145030035, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data

de Publicação: DEJT 24/03/2017)

RECURSO DE REVISTA. MOTORISTA DE CAMINHÃO. JORNADA

INVEROSSÍMIL DESCRITA NA EXORDIAL. Recurso calcado em

divergência jurisprudencial, violação de dispositivo de lei e

contrariedade à Súmula 338, I, do TST. O e. Tribunal Regional

excluiu o reclamante da exceção prevista no art. 62 da CLT, I,

da CLT, assentando que a ré não se desobrigou de fiscalizar a

jornada, ainda que de forma indireta, considerando os termos da Lei

nº 12.619/2012 e da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Não obstante, concluiu que a jornada de trabalho como

descrita pelo reclamante é exagerada e inverossímil, na medida

em que não é crível que o ser humano possa se ativar durante vinte

e quatro horas sem descanso, mantendo a sentença que julgou

improcedentes os pedidos declinados na inicial. Ainda, por atribuir

ao reclamante o encargo probatório quanto à possibilidade de

controle direto e indireto da jornada, nos termos do art. 818 da

CLT, e este não ter dele se desvencilhado, negou o direito às

horas extras pleiteadas e demais consectários.Dessa forma, não

há falar em violação do art. 74, § 2º, da CLT, tampouco em

contrariedade à Súmula 338, I, do TST. Inespecífico o aresto

colacionado às fls. 393-395, porquanto traz o entendimento de que

houve prova do labor extraordinário, o que não ocorreu no caso

concreto. Recurso de revista não conhecido. (TST - RR:

24187820135230101, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte,

Data de Julgamento: 16/11/2016, 3ª Turma, Data de Publicação:

DEJT 18/11/2016)

JORNADA INVEROSSÍMIL. O princípio da primazia da realidade

e da persuasão racional, consubstanciados na livre apreciação

da prova impõem a rejeição dos horários declinados na inicial,

por se tratar  de jornada inverossímil . (TRT-1 -  RO:

01003181020175010012 RJ, Relator:  CELIO JUACABA

CAVALCANTE, Data de Julgamento: 13/11/2018, Gabinete do

Desembargador Célio Juaçaba Cavalcante, Data de Publicação:

01/12/2018)

Assim, não sendo crível que efetivamente prestasse 24 horas de

labor, quase ininterruptos, conforme alegado pela reclamante por

tantos anos, também não resta cabalmente comprovado o

desrespeito ao intervalo intrajornada e à hora noturna reduzida pela

parte ré, havendo, inclusive, expressa indicação na CTPS da

obreira sobre a observância da legislação em elação a este último

título.

Acrescento, em relação ao intervalo, que a jornada em escala, em

regra, não implica em labor constante, mas em uma mera escala de

disponibilidade, ativando-se o trabalhador quando necessário, de

forma intercalada. Esta conclusão se alinha com a busca da

verdade real, princípio de relevante aplicação no Processo do

Trabalho (art. 9º, CLT).

Desse modo, considerando que o trabalho era entremeado de

pausas, reforça-se a rejeição do pedido de pagamento de horas

extras em razão de suposta supressão dos intervalos intrajornada.

No que se refere aos feriados, há de se observar que o pedido

realizado na inicial é meramente genérico, já que requereu, caso

não houvesse a juntada dos cartões de ponto (o que sabidamente

aconteceria, como já explicado), pretendeu todos os feriados

existentes, sejam eles nacionais, estaduais e municipais.

Tal pretensão, nem de longe se coaduna com a realidade

experimentada, sendo certo que diante da generalização da

pretensão, bem como pelo fato de não haver qualquer indício, ainda

que mínimo, de prova de trabalho nestes dias, nego provimento ao

recurso sobre o tema."

Da transcrição do julgamento, verifica-se que houve a devida

apreciação das matérias trazidas pela embargante, de modo que

não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício que mereça

ser sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais decidiu pela manutenção

da decisão de primeiro grau relativamente ao tema horas extras.

A alegação de violação aos incisos XIII, XIV do artigo 5º da

Constituição Federal, aos artigos 4º, 59, 60, 70, 71 e 74 da CLT e à

Súmula 368 do C. TST não autoriza o manejo dos embargos de

declaração, posto que tais dispositivos não foram adotados pelo

Juízo de 1º grau, de forma a atrair a obrigação de apreciação por

esta Corte revisora, além do que sequer foram invocados na petição

inicial tampouco nas razões de recurso da reclamante. Por

conseguinte, não há que se falar em omissão.

Portanto, houve integral apreciação da matéria trazida a Juízo pela

recorrente e expressa manifestação das razões de convencimento

deste órgão, de forma clara e direta, reputando-se regularmente

apreciado o recurso ordinário.

Dessa forma, adotada tese explícita sobre o tema devolvido à

apreciação do Órgão Colegiado, mostra-se desnecessária a

referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais

invocados, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula

nº 297, inciso I, ambas do TST, a seguir transcritas:

OJ  118 .  PREQUESTIONAMENTO.  TESE EXPLÍCITA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 (inserida em 20.11.1997)
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Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

SÚMULA 297. PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE.

CONFIGURAÇÃO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e

21.11.2003

I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000296-43.2018.5.21.0014
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMANUEL SAVIO LOPES PEREIRA

ADVOGADO ANDERSON ARAUJO GALLIZA(OAB:
6762/RN)

RECORRIDO BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA

ADVOGADO ISABELA VALENTIM ALVES(OAB:
173253/RJ)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO LUCIANA MARIA DE MEDEIROS
SILVA(OAB: 6293/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 0000296-

43.2018.5.21.0014

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Emanuel Sávio Lopes Pereira

Advogado: Anderson Araujo Galliza

Embargado: Petrobras - Petróleo Brasileiro S.A

Advogada: Luciana Maria de Medeiros Silva

Embargado: Baker Hughes do Brasil Ltda

Advogada: Isabela Valentim Alves

Origem: TRT da 21ª Região - 2ª Turma

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

O intuito do embargante é de rediscussão e de reexame de

matérias que, além de preclusas de suscitação nestes segundos

embargos, escapam ao âmbito de abrangência dos declaratórios,

recurso de natureza horizontal, cuja destinação legal é suplantar

vícios do julgado, nos limites e termos previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC, o que inexiste na hipótese.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE

PROTELATÓRIOS. IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE LEGAL.

I - O agir do embargante, ao interpor estes segundos embargos de

declaração, constitui em conduta protelatória ao curso regular do

feito, valendo ponderar que todos os participantes do processo têm

o dever de lealdade que, dentre outros, inclui o de não suscitar

incidentes ou atos procrastinatórios à razoável duração do
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processo.

II - A duração razoável do processo insere-se dentre os direitos e

garantias fundamentais, além de constituir poder dever do juiz,

consoante preconizam, respectivamente, as normas contidas no

inciso LXXVIII do art. 5º da CRFB e no inciso II do art. 139 do CPC.

III - Assim, condena-se o embargante a pagar ao embargado multa

de 1% do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2º do

art. 1.026 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do

trabalho.

Embargos conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por EMANUEL SAVIO LOPES PEREIRA em face do v. acórdão

proferido pela 2ª Turma deste Regional nos autos de reclamação

trabalhista proposta em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S A

PETROBRAS e BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA.

O reclamante, nas razões de embargos (fls. 1931/1935), aponta

contradição no julgado relativamente à apreciação dos pedidos

dispostos nas alíneas "g", "h" e "i" da inicial, considerando o

enquadramento do reclamante no regime de trabalho regido pela

Lei 5.811/72.

É o relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO

1- Admissibilidade

Ciência da decisão do v. acórdão em 06/05/2020 e os embargos de

declaração foram opostos em 08/05/2020 (fls. 1931/1935), portanto,

tempestivamente. Representação regular (fl. 59).

Conheço dos embargos de declaração.

2. Mérito

2.1. Contradição. Lei. 5.811/72 . Horas Extras. Dobras.

O reclamante sustenta que este Colegiado, ao proferir julgamento

em sede de embargos de declaração, reconheceu o enquadramento

do embargante na jornada e regime de trabalho previstos na Lei

5.811/72, mas, em contrapartida, não conferiu efeitos modificativos

aos declaratórios, o que caracteriza a presença de contradição a

ensejar a apresentação destes novos embargos. Acrescenta que a

consequência lógica do reconhecimento do citado enquadramento é

o deferimento dos pedidos contidos nas alíneas "g", "h" e "i" da

inicial. Com esteio em tais argumentos, pede seja sanado o vício

com vistas à integração do julgado.

Ao exame.

Nos termos do artigo 1.022 do artigo Código de Processo Civil, os

embargos de declaração têm cabimento quando há na decisão

omissão, obscuridade, contradição ou erro material, dispondo o

artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho que:

"Caberãoembargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso".

No i tem "3" dos embargos declaratór ios anter iormente

apresentados, o reclamante, ora embargante, apontou omissão no

acórdão, sob o argumento de que o colegiado não analisara o pleito

contido na alínea "d" da petição inicial:

"d) o reconhecimento do enquadramento do reclamante ao regime

de sobreaviso, regido por Lei Especial (Lei 5.811/72, art. 5º),

durante todo o período contratual onde exerceu as funções de

operador de equipamentos e supervisor operacional (15.06.2007 a

07.05.2016), ante, os fundamentos jurídicos supra relatados";

Na petição dos declaratórios antes interpostos, o reclamante

argumentou que:

"22. Melhor explicitando, conforme exaustivamente relatado na peça

inaugural, o regime de sobreaviso, somente é autorizado para

aqueles que se encontrem nas hipóteses previstas no art. 5º do

normativo: (a) responsabilidade de supervisão das operações da

indústria do petróleo; (b) engajamento em trabalhos de geologia de

poço; (c) apoio operacional às atividades da indústria do petróleo no

mar ou em áreas distantes ou de difícil acesso, imprescindível à

continuidade operacional.

(...)

27 Desta feita, nota-se indubitavelmente o enquadramento do

embargante no regime de sobreaviso quando exerceu a atividade

de operador de equipamentos (15.06.2007 a 30.11.2008) e, após,

ao ser promovido a supervisor operacional (01.12.2008 a

07.05.2016), regulado por legislação especial da categoria,

percebendo inclusive o referido adicional de sobreaviso na

proporção de 20% (vinte por cento) do salário base quando ocupou

a primeira função, sendo indevidamente suprimido após a promoção

funcional, conforme explicitado na reclamatória, ante incorporação

desde adicional ao salário base (salário complessivo).

Assim, em face das contradições e omissões do julgado, requer se

digne Vossa Excelência, em acolher os presentes embargos de

declaração, apreciando os pedidos dispostos nas alíneas "b" , "d" e
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"f"e na sua integralidade, reconhecendo o enquadramento do

reclamante ao regime regido pela Lei 5.811/72, integração do

adicional de transferência na base de cálculo do adicional de

periculosidade, ora deferido e concessão do adicional de

sobreaviso, ante o regime especial e a irregularidade do pagamento

global de tal adicional no salário base (salário complessivo),

espelhando assim a mais lídima justiça."

Esta egrégia Turma, ao analisar a omissão apontada pelo

embargante naqueles embargos, prolatou julgamento unânime,

sendo imperiosa a transcrição de parte do acórdão ora embargado:

"2.4. Omissão. Regime de Trabalho. Lei 5.811/72.

O reclamante insiste que o colegiado foi omisso ao não

analisar o seu enquadramento na sistemática de jornadas e

períodos de repousos previstos na Lei 5.811/72. Assevera,

inclusive, que a reclamada corroborou sua tese, de que o exercício

do cargo de confiança implica nas jornadas e repousos previstos na

lei especial, porque atividade de apoio/supervisão da indústria do

petróleo desenvolvida na sonda. Com esteio em tais argumentos

reitera o pedido quanto ao pagamento do adicional de

sobreaviso no percentual de 20% do salário base.

Com efeito, o colegiado não se pronunciou expressamente

acerca do pedido de enquadramento de jornada e regime de

trabalho previstos na Lei 5.811/72, mas consignou que o

demandante não fazia jus à percepção do adicional de

sobreaviso porque as normas coletivas carreadas aos autos

restringem o pagamento à proporção do labor prestado nessa

condição.

Nesse ponto, oportuno observar que as normas coletivas do

período imprescrito (fls. 289/345) estabelecem em que

situações serão aplicáveis as jornadas e regimes de trabalho

previstos na Lei 5.811/72 e, no caso específico do adicional de

sobreaviso, o colegiado entendeu que o reclamante não

comprovou o labor nessa condição.

Portanto, o colegiado não afastou o regramento contido na Lei

5.811/72 mas, prestigiando os instrumentos coletivos de

trabalho, aplicou as regras ali contidas quanto as jornadas e

regimes de trabalho.

Deste modo, prestados os esclarecimentos, não há qualquer

efeito modificativo.

(...)

Acórdão

Isto posto, em Sessão Extraordinária Virtual realizada nesta data,

sob  a  Pres idênc ia  do(a)Exce len t íss imo(a)  Senhor (a )

Desembargador(a) Eridson João Fernandes Medeiros, com a

presença da Excelentíssima Senhora Juíza Isaura Maria Barbalho

Simonetti (Relatora), do(a) (s)Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es)

Desembargador(a)(s) Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e

do(a) Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª

Região, Dr (a) Fábio Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos pelas

partes, reclamante e Baker. Mérito: por unanimidade, negar

provimento aos embargos opostos pela BAKER.  Por

unanimidade, acolher os embargos de declaração opostos pelo

reclamante para, sanando omissão, prestar esclarecimentos acerca

do pedido do autor quanto ao enquadramento na jornada e regime

de trabalho previstos na Lei 5.811/72, sem contudo, implicar em

qualquer efeito modificativo ao acórdão embargado.

Pela simples leitura de partes do acórdão embargado, acima

transcritas, conclui-se que inexiste a omissão apontada, sendo

expresso o julgado ao indeferir o pleito de adicional de sobreaviso

por entender que "Nesse ponto, oportuno observar que as

normas coletivas do período imprescrito (fls. 289/345)

estabelecem em que situações serão aplicáveis as jornadas e

regimes de trabalho previstos na Lei 5.811/72 e, no caso

específico do adicional de sobreaviso, o colegiado entendeu

que o reclamante não comprovou o labor nessa condição.

Portanto, o colegiado não afastou o regramento contido na Lei

5.811/72 mas, prestigiando os instrumentos coletivos de

trabalho, aplicou as regras ali contidas quanto às jornadas e

regimes de trabalho".

Ademais, com o manejo destes segundos embargos de declaração,

resta clara a tentativa do embargante de induzir a erro este

Colegiado, pois maliciosamente se refere à existência de vício -

contradição - quanto à sistemática de jornadas e períodos de

repousos com vistas ao deferimento do pedido de horas extras, o

que não foi objeto dos primeiros embargos que versaram apenas

sobre omissão quanto ao adicional de sobreaviso. A propósito, a

pretensão recursal do embargante acerca das horas extras - pleitos

inseridos nas alíneas "g", "h" e "i" da inicial - foram analisadas, de

forma fundamentada e exauriente, no v. acórdão (fls. 1259/1274) e,

não tendo sido veiculada nos embargos anteriores, torna-se

preclusa sua arguição nestes segundos declaratórios.

Portanto, o intuito do embargante é de rediscussão e de reexame

de matérias que, além de preclusas de suscitação nestes segundos

embargos, escapam ao âmbito de abrangência dos declaratórios,

recurso de natureza horizontal, cuja destinação legal é suplantar

vícios do julgado, nos limites e termos previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC, o que inexiste na hipótese.
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O agir do embargante, ao interpor estes segundos embargos de

declaração, constitui em conduta protelatória ao curso regular do

feito, valendo ponderar que todos os participantes do processo têm

o dever de lealdade que, dentre outros, inclui o de não suscitar

incidentes ou atos procrastinatórios à razoável duração do

processo.

A duração razoável do processo insere-se dentre os direitos e

garantias fundamentais, além de constituir poder dever do juiz,

consoante preconizam, respectivamente, as normas contidas no

inciso LXXVIII do art. 5º da CRFB e no inciso II do art. 139 do CPC:

Art. 5º.

inciso LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste

Código, incumbindo-lhe:

II - velar pela duração razoável do processo;

Assim, condena-se o embargante a pagar ao embargado multa de

1% do valor atualizado da causa, na forma prevista no § 2º do art.

1.026 do CPC, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho:

Art. 1.026.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de

declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,

condenará o embargante a pagar ao embargado multa não

excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração e

condeno o embargante no pagamento de multa de 1% do valor

atualizado da causa, a ser revertida em prol do embargado.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento, condenando o embargante no pagamento de

multa de 1% do valor atualizado da causa, a ser revertida em prol

do embargado.

Mantido o valor da condenação para fins estritamente processuais.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração,

condenando o embargante no pagamento de multa de 1% do valor

atualizado da causa, a ser revertida em prol do embargado. Mantido

o valor da condenação para fins estritamente processuais.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000414-10.2018.5.21.0017
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE FRANCISCA DINIZ DE ARAUJO

ADVOGADO JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS
FILHO(OAB: 5696/RN)

ADVOGADO JONASIO VIEIRA DE
MEDEIROS(OAB: 12549/RN)

RECORRIDO MUNICIPIO DE CAICO

RECORRIDO FUNDACAO HOSPITALAR DR
CARLINDO DANTAS

ADVOGADO ANDERSON GUSTAVO LINS DE
OLIVEIRA CRUZ(OAB: 9306/RN)

ADVOGADO ELAYNE GERSYCA DE SALES
SILVA(OAB: 13578/RN)

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCA DINIZ DE ARAUJO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso ordinário nº 0000414-

10.2018.5.21.0017

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Francisca Diniz de Araújo

Advogado: Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho

Recorrida: Fundação Hospitalar Dr. Carlindo Dantas

Advogado: Elayne Gersyca de Sales Silva

Recorrido: Município de Caicó

Origem: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

ATENDIDO. NÃO PROVIDOS.

Adotada tese explícita sobre o tema devolvido à apreciação do

Órgão Colegiado, é desnecessária a referência expressa aos

dispositivos legais e constitucionais, em consonância com a OJ nº

118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST. A

alegação de violação aos incisos XIII, XIV do artigo 5º da

Constituição Federal, artigos 4º, 59, 60, 70, 71 e 74 da CLT e

Súmula 368 do C. TST não autoriza a mobilização dos embargos de

declaração, posto que tais dispositivos não foram adotados pelo

Juízo de 1º grau, de forma a atrair a obrigação de apreciação por

esta Corte revisora, além do que sequer foram invocados na petição

inicial tampouco nas razões de recurso da reclamante. Assim, não

há que se falar em omissão.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por FRANCISCA DINIZ DE ARAÚJO contra o acórdão proferido por

esta egrégia 2ª Turma, que deu provimento parcial ao recurso

interposto nos autos da reclamação trabalhista proposta pela

embargante em face da reclamada FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR.

CARLINDO DANTAS e MUNICÍPIO DE CAICÓ.

A embargante, em suas razões, alega que o acórdão embargado,

ao indeferir as horas extras pleiteadas, mesmo diante do

reconhecimento do tempo à disposição do empregador, incorreu em

violação aos incisos XIII, XIV do artigo 5º da Constituição Federal,

aos artigos 4º, 59, 60, 70, 71 e 74 da CLT e à Súmula 368 do C.

TST.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Embargos tempestivos. Ciente do acórdão em 09/07/2020 (quinta-

feira), por meio do sistema PJe, a embargante apresentou os

embargos de declaração em 16/07/2020 (quinta-feira), dentro do

p r a z o  l e g a l .  R e p r e s e n t a ç ã o  r e g u l a r  ( p r o c u r a ç ã o  e

s u b s t a b e l e c i m e n t o  -  I d  a c 5 e f 6 e  e  3 9 d 8 d 2 2 ) .

Conheço dos embargos de declaração.

2. Mérito

A embargante, em suas razões, alega que o acórdão embargado,

ao indeferir as horas extras pleiteadas, mesmo diante do

reconhecimento do tempo à disposição do empregador, incorreu em

violação aos incisos XIII, XIV do artigo 5º da Constituição Federal,

aos artigos 4º, 59, 60, 70, 71 e 74 da CLT e à Súmula 368 do C.

TST.

Sem razão, no entanto.

No direito processual, os embargos de declaração são o meio

idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da

contradição, o suprimento da omissão verificada na decisão

embargada ou a retificação no exame dos pressupostos extrínsecos

do recurso ou de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A

da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil. Tem por escopo

integrar a decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo

a garantir a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na

execução do julgado.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso ordinário em

relação ao tema do labor em sobrejornada, adotando os seguintes

fundamentos:

"Pede a recorrente o reconhecimento da jornada trazida na inicial,

que afirma que o labor se desenvolvia em escala de 24 x 72.

Argumenta que iniciava o labor às 7h da manhã de um dia,

terminado às 7h da manhã do outro, com apenas 15 minutos de

intervalo para refeição e descanso, uma única vez. Destaca que a

ré deixou de juntar os cartões de ponto respectivos, entendendo

fazer jus, portanto, às horas extras excedentes da 8ª diária, às 2

horas extras pela ausência de intervalo intrajornada, adicional

noturno, bem como, adicional de 100% nas horas extraordinárias, e

de 200% para os feriados laborados, conforme preveriam as CCTs

e os respectivos reflexos.

Inicialmente, vale esclarecer que, de fato, a reclamada não

coleciona os respectivos cartões de ponto. A ausência do controle,

efetivamente, faria incidir a presunção trazida na Súmula nº 338, I,

do TST, considerando-se verdadeira a jornada defendida na inicial.

Ocorre, no entanto, que a falta na documentação não resulta

automaticamente em condenação da reclamada, mas em mera

presunção relativa, afastável pela análise dos demais elementos do

processo, conforme propugnado na súmula em questão.

Cabe em primeiro momento pontuar que não é novidade para este

Relator a presença de diversos processos contra a reclamada e
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contra o Município de Caicó, em que, em razão da gerência

realizada quando da liquidação da fundação, através da Junta

Interventora, houve a quitação de diversas parcelas, sem no

entanto, em vários feitos, os respectivos réus juntarem aos

processos as documentações adequadas, o que demonstra a falta

de organização da entidade e de quem a administrava.

Ocorre, no entanto, que o próprio patrono do obreiro é

representante de diversos empregados que também litigam contra

as rés, de modo que é de pleno conhecimento deste o fato de que,

possivelmente, estariam ausentes vários documentos, de modo que

os cartões de ponto provavelmente não seriam colecionados.

Assim, em juízo de aparência, o que se tem é que a tese da

obreira apresentada na inicial já estava pautada no conhecimento

prévio da possível ausência documentos de controle de jornada,

sendo certo que os horários por ela defendidos não poderiam ser

elididos por elementos que já sabia inexistentes. Tal constatação,

por si só já fragiliza a tese operária.

Ainda que assim não fosse, a própria testemunha da autora não

afirma categoricamente que a demandante cumpria a jornada

defendida, uma vez que meramente informa que a própria depoente

é quem se submeteria à jornada em questão, pelo que a autora, em

tese, somente teria cumprido labor neste regime de escala no

período em que atuou no Centro Cirúrgico, vejamos: "que sua

jornada era de 24 x 72h; que a depoente tem conhecimento de que

a reclamante trabalhou no centro cirúrgico de setembro a dezembro

de 2014, na jornada de 24 x 72".

Ocorre, entretanto, que é notório e patenteque nenhuma pessoa

permanece por 24 horas ininterruptas prestando serviços, com

apenas uma única pausa de descanso de quinze minutos, como

defende a recorrente, sobretudo como a reclamante, que atuou em

favor da parte ré, como auxiliar e técnica de enfermagem (arts. 374,

I e 375, CPC/15), por diversos anos.

O que se tem, então, é que, em que se pese a presunção pela

ausência dos cartões, não há qualquer outro elemento no feito que

indique cabalmente que a obreira efetivamente atuava em jornada

tão extenuante.

Em verdade, a jornada descrita na inicial, para um labor

desenvolvido por tantos anos, é passível de questionamentos,

podendo ser considerada, inclusive, como inverossímil já que é

quase sobre-humana, sendo claro que é improvável que a obreira

tenha laborado todos esses anos sem o adequado descanso

intrajornada e sem qualquer descanso em sua escala, como

feriados ou férias, da forma por ela defendida no recurso.

Tal situação de exagero enfraquece, novamente, a tese da exordial,

especialmente quando não há outro elemento de prova, sendo certo

que a presunção não subsiste diante deste contexto, sendo este

também o entendimento do C. TST e outros Regionais sobre o

assunto, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. HORAS

EXTRAS. CONFISSÃO FICTA. JORNADA INVEROSSÍMIL

DECLINADA NA PETIÇÃO INICIAL. I. A presunção de veracidade

dos fatos, decorrente da confissão ficta, é relativa e deve ser

ponderada sob o prisma do princípio da razoabilidade. II. No

caso em exame, verifica-se que o Tribunal Regional delimitou a

jornada declinada na inicial com fundamento no princípio da

razoabilidade e na aplicação das regras de experiência comum, nos

termos do art. 375 do NCPC (art. 335 do CPC/73), uma vez que, de

fato, a jornada delineada na inicial não é plausível.III. Aplicável à

hipótese também a norma do art. 345, IV, do NCPC, no sentido de

que a revelia não produz seus efeitos quando "as alegações de fato

formuladas pelo autor forem inverossímeis". IV. Agravo de

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (TST -

AIRR: 7552220145030035, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data

de Publicação: DEJT 24/03/2017)

RECURSO DE REVISTA. MOTORISTA DE CAMINHÃO. JORNADA

INVEROSSÍMIL DESCRITA NA EXORDIAL. Recurso calcado em

divergência jurisprudencial, violação de dispositivo de lei e

contrariedade à Súmula 338, I, do TST. O e. Tribunal Regional

excluiu o reclamante da exceção prevista no art. 62 da CLT, I,

da CLT, assentando que a ré não se desobrigou de fiscalizar a

jornada, ainda que de forma indireta, considerando os termos da Lei

nº 12.619/2012 e da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Não obstante, concluiu que a jornada de trabalho como

descrita pelo reclamante é exagerada e inverossímil, na medida

em que não é crível que o ser humano possa se ativar durante vinte

e quatro horas sem descanso, mantendo a sentença que julgou

improcedentes os pedidos declinados na inicial. Ainda, por atribuir

ao reclamante o encargo probatório quanto à possibilidade de

controle direto e indireto da jornada, nos termos do art. 818 da

CLT, e este não ter dele se desvencilhado, negou o direito às

horas extras pleiteadas e demais consectários.Dessa forma, não

há falar em violação do art. 74, § 2º, da CLT, tampouco em

contrariedade à Súmula 338, I, do TST. Inespecífico o aresto

colacionado às fls. 393-395, porquanto traz o entendimento de que

houve prova do labor extraordinário, o que não ocorreu no caso

concreto. Recurso de revista não conhecido. (TST - RR:

24187820135230101, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte,

Data de Julgamento: 16/11/2016, 3ª Turma, Data de Publicação:

DEJT 18/11/2016)

JORNADA INVEROSSÍMIL. O princípio da primazia da realidade

e da persuasão racional, consubstanciados na livre apreciação

da prova impõem a rejeição dos horários declinados na inicial,
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por se tratar  de jornada inverossímil . (TRT-1 -  RO:

01003181020175010012 RJ, Relator:  CELIO JUACABA

CAVALCANTE, Data de Julgamento: 13/11/2018, Gabinete do

Desembargador Célio Juaçaba Cavalcante, Data de Publicação:

01/12/2018)

Assim, não sendo crível que efetivamente prestasse 24 horas de

labor, quase ininterruptos, conforme alegado pela reclamante por

tantos anos, também não resta cabalmente comprovado o

desrespeito ao intervalo intrajornada e à hora noturna reduzida pela

parte ré, havendo, inclusive, expressa indicação na CTPS da

obreira sobre a observância da legislação em elação a este último

título.

Acrescento, em relação ao intervalo, que a jornada em escala, em

regra, não implica em labor constante, mas em uma mera escala de

disponibilidade, ativando-se o trabalhador quando necessário, de

forma intercalada. Esta conclusão se alinha com a busca da

verdade real, princípio de relevante aplicação no Processo do

Trabalho (art. 9º, CLT).

Desse modo, considerando que o trabalho era entremeado de

pausas, reforça-se a rejeição do pedido de pagamento de horas

extras em razão de suposta supressão dos intervalos intrajornada.

No que se refere aos feriados, há de se observar que o pedido

realizado na inicial é meramente genérico, já que requereu, caso

não houvesse a juntada dos cartões de ponto (o que sabidamente

aconteceria, como já explicado), pretendeu todos os feriados

existentes, sejam eles nacionais, estaduais e municipais.

Tal pretensão, nem de longe se coaduna com a realidade

experimentada, sendo certo que diante da generalização da

pretensão, bem como pelo fato de não haver qualquer indício, ainda

que mínimo, de prova de trabalho nestes dias, nego provimento ao

recurso sobre o tema."

Da transcrição do julgamento, verifica-se que houve a devida

apreciação das matérias trazidas pela embargante, de modo que

não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício que mereça

ser sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais decidiu pela manutenção

da decisão de primeiro grau relativamente ao tema horas extras.

A alegação de violação aos incisos XIII, XIV do artigo 5º da

Constituição Federal, aos artigos 4º, 59, 60, 70, 71 e 74 da CLT e à

Súmula 368 do C. TST não autoriza o manejo dos embargos de

declaração, posto que tais dispositivos não foram adotados pelo

Juízo de 1º grau, de forma a atrair a obrigação de apreciação por

esta Corte revisora, além do que sequer foram invocados na petição

inicial tampouco nas razões de recurso da reclamante. Por

conseguinte, não há que se falar em omissão.

Portanto, houve integral apreciação da matéria trazida a Juízo pela

recorrente e expressa manifestação das razões de convencimento

deste órgão, de forma clara e direta, reputando-se regularmente

apreciado o recurso ordinário.

Dessa forma, adotada tese explícita sobre o tema devolvido à

apreciação do Órgão Colegiado, mostra-se desnecessária a

referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais

invocados, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula

nº 297, inciso I, ambas do TST, a seguir transcritas:

OJ  118 .  PREQUESTIONAMENTO.  TESE EXPLÍCITA.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 (inserida em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

SÚMULA 297. PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE.

CONFIGURAÇÃO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e

21.11.2003

I. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

II. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

III. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para
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compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000765-68.2019.5.21.0042
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE FRANCISCO WILSON SOARES DA
SILVA

ADVOGADO FERNANDO DE OLIVEIRA
SOUZA(OAB: 247435/SP)

RECORRIDO SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.

ADVOGADO GUSTAVO ALMEIDA MARINHO(OAB:
22003/BA)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo n º 0000765-68.2019.5.21.0042 (ED em ROT)

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Francisco Wilson Soares da Silva

Advogado: Fernando de Oliveira Souza

Embargada:SEREDE - Serviços de Rede S.A.

Advogado: Gustavo Almeida Marinho

Origem: TRT da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. NÃO

PROVIDOS. No caso em tela, percebe-se que as alegações feitas

pelo embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de

Processo Civil, denotando que a pretensão, na realidade, é de

rediscussão da matéria de mérito da causa e de reexame das

provas, o que não é permitido por meio do instrumento processual

ora em análise.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO

ATENDIDO. NÃO PROVIDO. Adotada tese explícita sobre o tema

devolvido à apreciação do Órgão Colegiado, a referência ao

Enunciado de Súmula invocado mostra-se desnecessária em

consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I,

ambas do TST.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco

Wilson Soares da Silva em face do acórdão prolatado pela 2ª

Turma de Julgamentos (fls.459/472- ID.dbc3f2b) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso ordinário

interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (fls.490/493-ID.64afd59), o embargante aponta

omissão no julgado por não ter se manifestado acerca da

possibilidade de aplicação da Súmula 338, I e III do TST. Menciona

que o depoimento da testemunha por ele trazida confirma que sua

jornada de trabalho iniciava antes do que o estipulado nos cartões

de pontos anexados pela empresa, bem como que não era

permitido o registro do horário correto. Prequestiona a Súmula 338,

I e III do TST nos termos da Súmula 297, também do TST e pugna

pela intimação da parte adversa para fins de atribuição de efeito

modificativo ao julgado, a teor da OJ 142 da SDI- 1 do TST.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- Admissibilidade

Publicado o acórdão em 17/08/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (Certidão de fl.489 - ID.a6e2094), a parte reclamante

protocolizou os embargos de declaração em 21/08/2020, dentro do

prazo legal. Representação regular (fl.25- ID.b780c86).

Embargos de declaração conhecidos.

2 - Mérito

Em suas razões de embargos, o reclamante aponta omissão no

julgado por não ter se manifestado acerca da possibilidade de

aplicação da Súmula 338, I e III do TST. Menciona que o

depoimento da testemunha por ele trazida confirma que sua jornada

de trabalho iniciava antes do que o estipulado nos cartões de

pontos anexados pela empresa, bem como que não era permitido o

registro do horário correto. Prequestiona a Súmula 338, I e III do
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TST nos termos da Súmula 297, também do TST e pugna pela

intimação da parte adversa para fins de atribuição de efeito

modificativo ao julgado, a teor da OJ 142 da SDI- 1 do TST.

Analisa-se.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua vez, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes quando há na

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm, como escopo, suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

A simples leitura do acórdão demonstra que a temática recursal

trazida foi devidamente enfrentada no julgado. Neste aspecto:

"A pretensão recursal questiona a validade, atribuída pela sentença,

aos cartões do ponto, defendendo que os controles de frequência

são inválidos e irreais, o que implica na procedência do pleito de

horas extras suplementares e intervalares, ambas com

repercussões.

A propósito, o recorrente menciona que não era permitido aos

empregados anotarem o real horário nos cartões de ponto.

Esclarece que a jornada diária iniciava às 07h30 e que somente

podia anotar a entrada no horário das 08h00, além do que os

controles de frequência apresentam registros invariáveis, em

contrariedade ao que dispõe a Súmula 338, I e III do TST. Requer o

deferimento das horas laboradas antes das 08:00 e depois da

17h20min.

A empresa reclamada, considerando o período de trabalho não

prescrito, trouxe os controles de frequência (fls.179/249), conforme

lhe competia nos termos da Súmula 338 do TST.

Da análise de tais controles, verifica-se a anotação variável dos

horários laborados, inclusive com horas que extrapolavam à jornada

diária regular. Ademais, as fichas financeiras (fls.274/284)

demonstram a quitação das horas extras laboradas, incluídas as

trabalhadas em feriados e domingos, estas adimplidas com o

acréscimo de 100%.

Desta feita, era ônus processual do reclamante desconstituir a

validade dos controles de ponto trazidos aos autos. Neste intento,

trouxe a testemunha Klivisson Starley Silva Pereira, que,acerca da

matéria, mencionou:

(...) que o depoente chegava por volta das 7h30/7h40, e ali já

encontrava os coordenadores; que nessa ocasião se fazia uma

espécie de reunião matinal para conversar sobre as metas do dia

anterior e o roteiro do dia; que inicialmente se batia às 7h50, e

posteriormente passou-se a bater às 8h, para não gerar hora extra;

que o depoente normalmente encerrava o serviço, por volta

das18h30/19h; que o depoente normalmente batia o ponto por volta

das 17h20; que o coordenador somente poderia se afastar depois

do término do último instalador, pois que qualquer pendência era o

coordenador que tinha que resolver; que depois das 17h30 o

coordenador também começava a organizar ".o roteiro do dia

seguinte; que sabe dizer que o monitor de qualidade tinha as tarefas

agendadas;

(...)"que quando batia o ponto corretamente a empresa pagava a

hora extra;(...)

O conteúdo do depoimento transcrito não é suficiente ao

acolhimento da tese do reclamante, tampouco hábil a desconstituir

a prova documental anexada pela recorrida. Ao revés, a jornada de

trabalho realizada pelo reclamante, a exemplo da retratada nas

folhas 192, 193, 194, 195,196, 201, 204, 234, coincide com os

horários declinados pela testemunha.

Relativamente ao intervalo intrajornada, os cartões de ponto

atestam a assinalação prévia ou a fruição de uma (1) hora ou mais

de intervalo. No particular, é imperioso ressaltar que não existia

fiscalização acerca da realização da pausa, além do que o registro e

controle dos horários eram realizados por meio de computador e/ou

de aparelho celular, que ficava na posse do empregado.

Por todo o exposto, mostram-se válidos os controles de

jornada para fins de demonstrar a jornada de trabalho

efetivamente laborada pelo reclamante, inclusive no tocante ao

período de intervalo intrajornada, pelo que se confirma a

sentença que indeferiu todas as horas extras postuladas e

reflexos".(DESTAQUES ACRESCIDOS)

Ao contrário do afirmado pelo embargante, o teor da Súmula 338 do

TST foi devidamente observado, ocorrendo a entrega efetiva e

plena da prestação jurisdição.

Nesse contexto não subsiste a omissão apontada, já que o acórdão

embargado encontra-se clara e satisfatoriamente fundamentado ao

confirmar a sentença que indeferiu as horas extras e reflexos. Para

tanto, o julgado turmário considerou e ponderou todo o conjunto

probatório, e a variação da jornada aposta nos controles de ponto

foi apenas uma das razões de decidir, o que se constante mediante

a simples leitura atenta do acórdão embargado.

Portanto, resta claro que a pretensão do embargante é, na verdade,

a reanálise da matéria e de provas, o que não se admite em sede

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 806
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

de embargos de declaração, os quais têm destinação legal restrita a

sanar vícios da decisão.

Ainda, adotada tese explícita sobre o tema devolvido à apreciação

do Órgão Colegiado, mostra-se irrelevante à referência expressa a

d ispos i t ivo  lega l  ou a  verbete  sumular ,  porquanto  o

prequestionamento encontra-se atendido, à luz do disposto na OJ nº

118 da SBDI-I e na Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Por todo exposto, não merecem provimento os embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000815-36.2018.5.21.0008
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RECORRENTE ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

ADVOGADO Pedro Henrique Marinho Fernandes
Medeiros(OAB: 6719/RN)

RECORRENTE LABOR PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

RECORRIDO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RECORRIDO ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

ADVOGADO Pedro Henrique Marinho Fernandes
Medeiros(OAB: 6719/RN)

RECORRIDO LABOR PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

JOSE ALBERTO CALAZANS

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - LABOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 0000815-

36.2018.5.21.0008

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Adolfo Ramires Sousa Rufino

Advogado: Pedro Henrique Marinho Fernandes Medeiros

Embargada: Labor Prestação de Serviços Ltda - EPP

Advogado: Guilherme Santos Ferreira da Silva

Embargado: Estado do Rio Grande do Norte

Origem: TRT da 21ª Região

OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HORAS EXTRAS EM FINAIS DE

SEMANA. TÓPICO RECURSAL NÃO APRECIADO. VÍCIO

SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA

SANAR O VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES DADA A

MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DA PRETENSÃO.

I- Demonstrada a ocorrência de omissão no acórdão embargado em

relação ao pleito de horas extras decorrentes do efetivo labor nos

finais de semana, impõe-se seja sanada a omissão com a
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apreciação do tópico recursal respectivo.

II- No entanto, o tema recursal de "horas extras nos fins de semana"

não merece ser provido, haja vista a inovação recursal. Isso porque,

na petição inicial, o reclamante pleiteia o pagamento de tais horas

extraordinárias sob a alegação de submeter-se ao regime de

sobreaviso em todos os finais de semana do contrato de trabalho,

enquanto que, nas razões recursais, sustenta serem devidas as

horas extras haja vista o efetivo labor por ele prestado nos finais de

semana, incorrendo, assim, em clara modificação da causa de

pedir.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos,

mas sem efeito modificativo.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADOLFO

RAMIRES SOUSA RUFINO em face do acórdão proferido pela 2ª

Turma de Julgamentos deste Regional nos autos de reclamação

trabalhista proposta pelo embargante contra LABOR PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS LTDA. - EPP e ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE.

Aponta o embargante omissão no julgado quanto ao "pedido das

horas extras nos finais de semana como horas efetivamente

laboradas, que inclusive já foram reconhecidas como existentes".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Ciência do v. acórdão pelo reclamante em 17/07/2020, por meio do

DEJT, e oposição dos embargos de declaração na data da ciência,

portanto, tempestivamente. Representação regular (Id. e3df033).

Conheço dos Embargos de Declaração.

2. Mérito

Aponta o embargante a existência de omissão no julgado quanto ao

tema das "horas extras nos finais de semana como horas

efetivamente laboradas, que inclusive já foram reconhecidas como

existentes".

Analisa-se.

No direito processual, os embargos de declaração são o meio

idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da

contradição, o suprimento da omissão verificada na decisão

embargada ou a retificação no exame dos pressupostos extrínsecos

do recurso ou de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A

da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil. Tem por escopo

integrar a decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo

a garantir a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na

execução do julgado.

O acórdão embargado, ao se pronunciar sobre o tema das horas

extras, assim decidiu:

"Em suas razões recursais (ID ef57135), o obreiro insiste no pedido

de condenação da parte ré em horas extras pelo trabalho

desenvolvido durante finais de semana.

O juízo de primeiro grau negou o presente pleito autoral, lastreado

nos seguintes fundamentos:

No que pertine às horas de sobreaviso, verifico do depoimento do

autor que estas não ocorriam. Quando o reclamante laborava nos

fins de semana, não permanecia de sobreaviso, aguardando

ordens, este era notificado na sexta-feira do labor a ser realizado,

tratando-se de horas de trabalho efetivo o labor nos fins de semana.

Colho trecho de depoimento do reclamante: [...]

Desta sorte, considerando que o autor não permanecia em regime

de sobreaviso, indefiro o pedido e seus reflexos. (ID a7597a4 - Pág.

4-5)

Analiso.

A prova oral produzida no feito não socorre a tese autoral, pois

aquela evidenciou que o reclamante realmente efetuava efetivo

labor durante os finais de semana, sendo previamente comunicado

de tais ocasiões (ID b931159).

O recorrente também aduziu que:

14- Um ponto que passou despercebido pela sentença, mas que foi

devidamente tratado pelo recorrente em sua inicial é que o

motorista ficava a disposição do defensor plantonista, seja para

audiências ou diligencias, conforme comprova oficiais fls. 139/143 e

144/145, daí a inteira qualificação de sobreaviso. (ID ef57135 - Pág.

6)

Consta dos autos a Resolução nº 176/2018, de 25.05.2018 -

CSDP/DPERN, instituindo o plantão cível para o atendimento de

medidas urgentes nos dias não úteis pela Defensoria Pública do

Estado réu. O artigo 11 desta resolução prevê que a estrutura

funcional deste plantão deve ser composta de pelo menos um

motorista de apoio operacional (ID 494108f - Pág. 3). Contudo, o

obreiro não se desincumbiu do ônus de comprovar que

efetivamente era designado em regime de sobreaviso para atender

a eventuais chamados decorrentes do mencionado plantão cível

(artigo 818, I, CLT).

Quanto à Resolução de nº 190/2018-CSDP, que regula o plantão

criminal no âmbito do mencionado Órgão, observa-se que tal

normativo é datado de 28 de setembro de 2018, fora, portanto, do

período de prestação laboral deduzido nesta lide.

Inexiste, pois, nos autos, prova concreta da efetiva designação do

reclamante para atuar no regime de sobreaviso invocado, razão por

que o apelo não merece provimento, no item."

Constata-se que, de fato, houve omissão no acórdão quanto à

análise do tópico recursal atinente às "horas extras decorrentes do
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efetivo trabalho prestado nos finais de semana", impondo-se, assim,

seja sanado o vício, mediante a apreciação do tema.

Ao exame.

O Juízo de primeiro grau, analisando o conjunto probatório dos

autos, concluiu que o autor não permanecia em regime de

sobreaviso e que as horas efetivamente trabalhadas nos finais de

semana eram devidamente registradas nos cartões de ponto e, por

conseguinte, indeferiu o pedido das horas extras e seus reflexos.

O reclamante, em suas razões do recurso ordinário, sustentou que,

diante do pleno reconhecimento de que havia labor efetivo nos

finais de semana, faz jus às respectivas horas extras, em razão do

princípio da primazia da realidade.

O tema recursal de "horas extras nos fins de semana" não merece

ser provido, haja vista a inovação recursal, não admitida em nosso

ordenamento jurídico.

Isso porque, na petição inicial, o reclamante pleiteia o pagamento

de tais horas extraordinárias sob a alegação de submeter-se ao

regime de sobreaviso em todos os finais de semana do contrato de

trabalho, enquanto que, nas razões recursais, sustenta serem

devidas as horas extras haja vista o efetivo labor por ele prestado

nos fins de semana, incorrendo, assim, em clara modificação da

causa de pedir.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração

para, suprindo a omissão apontada, apreciar e negar provimento ao

tópico recursal "horas extras nos fins de semana".

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou

-lhes parcial provimento para, sem efeitos infringentes e suprindo a

omissão apontada, apreciar e negar provimento ao tópico recursal

"horas extras nos fins de semana".

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração

para, sem efeitos infringentes e suprindo a omissão apontada,

apreciar e negar provimento ao tópico recursal "horas extras nos

fins de semana".

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000815-36.2018.5.21.0008
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RECORRENTE ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

ADVOGADO Pedro Henrique Marinho Fernandes
Medeiros(OAB: 6719/RN)

RECORRENTE LABOR PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

RECORRIDO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RECORRIDO ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

ADVOGADO Pedro Henrique Marinho Fernandes
Medeiros(OAB: 6719/RN)

RECORRIDO LABOR PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

JOSE ALBERTO CALAZANS

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 0000815-

36.2018.5.21.0008

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Adolfo Ramires Sousa Rufino

Advogado: Pedro Henrique Marinho Fernandes Medeiros

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 809
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Embargada: Labor Prestação de Serviços Ltda - EPP

Advogado: Guilherme Santos Ferreira da Silva

Embargado: Estado do Rio Grande do Norte

Origem: TRT da 21ª Região

OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HORAS EXTRAS EM FINAIS DE

SEMANA. TÓPICO RECURSAL NÃO APRECIADO. VÍCIO

SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA

SANAR O VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES DADA A

MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DA PRETENSÃO.

I- Demonstrada a ocorrência de omissão no acórdão embargado em

relação ao pleito de horas extras decorrentes do efetivo labor nos

finais de semana, impõe-se seja sanada a omissão com a

apreciação do tópico recursal respectivo.

II- No entanto, o tema recursal de "horas extras nos fins de semana"

não merece ser provido, haja vista a inovação recursal. Isso porque,

na petição inicial, o reclamante pleiteia o pagamento de tais horas

extraordinárias sob a alegação de submeter-se ao regime de

sobreaviso em todos os finais de semana do contrato de trabalho,

enquanto que, nas razões recursais, sustenta serem devidas as

horas extras haja vista o efetivo labor por ele prestado nos finais de

semana, incorrendo, assim, em clara modificação da causa de

pedir.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos,

mas sem efeito modificativo.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADOLFO

RAMIRES SOUSA RUFINO em face do acórdão proferido pela 2ª

Turma de Julgamentos deste Regional nos autos de reclamação

trabalhista proposta pelo embargante contra LABOR PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS LTDA. - EPP e ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE.

Aponta o embargante omissão no julgado quanto ao "pedido das

horas extras nos finais de semana como horas efetivamente

laboradas, que inclusive já foram reconhecidas como existentes".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Ciência do v. acórdão pelo reclamante em 17/07/2020, por meio do

DEJT, e oposição dos embargos de declaração na data da ciência,

portanto, tempestivamente. Representação regular (Id. e3df033).

Conheço dos Embargos de Declaração.

2. Mérito

Aponta o embargante a existência de omissão no julgado quanto ao

tema das "horas extras nos finais de semana como horas

efetivamente laboradas, que inclusive já foram reconhecidas como

existentes".

Analisa-se.

No direito processual, os embargos de declaração são o meio

idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da

contradição, o suprimento da omissão verificada na decisão

embargada ou a retificação no exame dos pressupostos extrínsecos

do recurso ou de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A

da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil. Tem por escopo

integrar a decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo

a garantir a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na

execução do julgado.

O acórdão embargado, ao se pronunciar sobre o tema das horas

extras, assim decidiu:

"Em suas razões recursais (ID ef57135), o obreiro insiste no pedido

de condenação da parte ré em horas extras pelo trabalho

desenvolvido durante finais de semana.

O juízo de primeiro grau negou o presente pleito autoral, lastreado

nos seguintes fundamentos:

No que pertine às horas de sobreaviso, verifico do depoimento do

autor que estas não ocorriam. Quando o reclamante laborava nos

fins de semana, não permanecia de sobreaviso, aguardando

ordens, este era notificado na sexta-feira do labor a ser realizado,

tratando-se de horas de trabalho efetivo o labor nos fins de semana.

Colho trecho de depoimento do reclamante: [...]

Desta sorte, considerando que o autor não permanecia em regime

de sobreaviso, indefiro o pedido e seus reflexos. (ID a7597a4 - Pág.

4-5)

Analiso.

A prova oral produzida no feito não socorre a tese autoral, pois

aquela evidenciou que o reclamante realmente efetuava efetivo

labor durante os finais de semana, sendo previamente comunicado

de tais ocasiões (ID b931159).

O recorrente também aduziu que:

14- Um ponto que passou despercebido pela sentença, mas que foi

devidamente tratado pelo recorrente em sua inicial é que o

motorista ficava a disposição do defensor plantonista, seja para

audiências ou diligencias, conforme comprova oficiais fls. 139/143 e

144/145, daí a inteira qualificação de sobreaviso. (ID ef57135 - Pág.

6)

Consta dos autos a Resolução nº 176/2018, de 25.05.2018 -

CSDP/DPERN, instituindo o plantão cível para o atendimento de

medidas urgentes nos dias não úteis pela Defensoria Pública do

Estado réu. O artigo 11 desta resolução prevê que a estrutura

funcional deste plantão deve ser composta de pelo menos um

motorista de apoio operacional (ID 494108f - Pág. 3). Contudo, o

obreiro não se desincumbiu do ônus de comprovar que
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efetivamente era designado em regime de sobreaviso para atender

a eventuais chamados decorrentes do mencionado plantão cível

(artigo 818, I, CLT).

Quanto à Resolução de nº 190/2018-CSDP, que regula o plantão

criminal no âmbito do mencionado Órgão, observa-se que tal

normativo é datado de 28 de setembro de 2018, fora, portanto, do

período de prestação laboral deduzido nesta lide.

Inexiste, pois, nos autos, prova concreta da efetiva designação do

reclamante para atuar no regime de sobreaviso invocado, razão por

que o apelo não merece provimento, no item."

Constata-se que, de fato, houve omissão no acórdão quanto à

análise do tópico recursal atinente às "horas extras decorrentes do

efetivo trabalho prestado nos finais de semana", impondo-se, assim,

seja sanado o vício, mediante a apreciação do tema.

Ao exame.

O Juízo de primeiro grau, analisando o conjunto probatório dos

autos, concluiu que o autor não permanecia em regime de

sobreaviso e que as horas efetivamente trabalhadas nos finais de

semana eram devidamente registradas nos cartões de ponto e, por

conseguinte, indeferiu o pedido das horas extras e seus reflexos.

O reclamante, em suas razões do recurso ordinário, sustentou que,

diante do pleno reconhecimento de que havia labor efetivo nos

finais de semana, faz jus às respectivas horas extras, em razão do

princípio da primazia da realidade.

O tema recursal de "horas extras nos fins de semana" não merece

ser provido, haja vista a inovação recursal, não admitida em nosso

ordenamento jurídico.

Isso porque, na petição inicial, o reclamante pleiteia o pagamento

de tais horas extraordinárias sob a alegação de submeter-se ao

regime de sobreaviso em todos os finais de semana do contrato de

trabalho, enquanto que, nas razões recursais, sustenta serem

devidas as horas extras haja vista o efetivo labor por ele prestado

nos fins de semana, incorrendo, assim, em clara modificação da

causa de pedir.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração

para, suprindo a omissão apontada, apreciar e negar provimento ao

tópico recursal "horas extras nos fins de semana".

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou

-lhes parcial provimento para, sem efeitos infringentes e suprindo a

omissão apontada, apreciar e negar provimento ao tópico recursal

"horas extras nos fins de semana".

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração

para, sem efeitos infringentes e suprindo a omissão apontada,

apreciar e negar provimento ao tópico recursal "horas extras nos

fins de semana".

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000815-36.2018.5.21.0008
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RECORRENTE ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

ADVOGADO Pedro Henrique Marinho Fernandes
Medeiros(OAB: 6719/RN)

RECORRENTE LABOR PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

RECORRIDO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RECORRIDO ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

ADVOGADO Pedro Henrique Marinho Fernandes
Medeiros(OAB: 6719/RN)

RECORRIDO LABOR PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

JOSE ALBERTO CALAZANS

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):
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  - LABOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 0000815-

36.2018.5.21.0008

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Adolfo Ramires Sousa Rufino

Advogado: Pedro Henrique Marinho Fernandes Medeiros

Embargada: Labor Prestação de Serviços Ltda - EPP

Advogado: Guilherme Santos Ferreira da Silva

Embargado: Estado do Rio Grande do Norte

Origem: TRT da 21ª Região

OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HORAS EXTRAS EM FINAIS DE

SEMANA. TÓPICO RECURSAL NÃO APRECIADO. VÍCIO

SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA

SANAR O VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES DADA A

MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DA PRETENSÃO.

I- Demonstrada a ocorrência de omissão no acórdão embargado em

relação ao pleito de horas extras decorrentes do efetivo labor nos

finais de semana, impõe-se seja sanada a omissão com a

apreciação do tópico recursal respectivo.

II- No entanto, o tema recursal de "horas extras nos fins de semana"

não merece ser provido, haja vista a inovação recursal. Isso porque,

na petição inicial, o reclamante pleiteia o pagamento de tais horas

extraordinárias sob a alegação de submeter-se ao regime de

sobreaviso em todos os finais de semana do contrato de trabalho,

enquanto que, nas razões recursais, sustenta serem devidas as

horas extras haja vista o efetivo labor por ele prestado nos finais de

semana, incorrendo, assim, em clara modificação da causa de

pedir.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos,

mas sem efeito modificativo.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADOLFO

RAMIRES SOUSA RUFINO em face do acórdão proferido pela 2ª

Turma de Julgamentos deste Regional nos autos de reclamação

trabalhista proposta pelo embargante contra LABOR PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS LTDA. - EPP e ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE.

Aponta o embargante omissão no julgado quanto ao "pedido das

horas extras nos finais de semana como horas efetivamente

laboradas, que inclusive já foram reconhecidas como existentes".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Ciência do v. acórdão pelo reclamante em 17/07/2020, por meio do

DEJT, e oposição dos embargos de declaração na data da ciência,

portanto, tempestivamente. Representação regular (Id. e3df033).

Conheço dos Embargos de Declaração.

2. Mérito

Aponta o embargante a existência de omissão no julgado quanto ao

tema das "horas extras nos finais de semana como horas

efetivamente laboradas, que inclusive já foram reconhecidas como

existentes".

Analisa-se.

No direito processual, os embargos de declaração são o meio

idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da

contradição, o suprimento da omissão verificada na decisão

embargada ou a retificação no exame dos pressupostos extrínsecos

do recurso ou de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A

da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil. Tem por escopo

integrar a decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo

a garantir a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na

execução do julgado.

O acórdão embargado, ao se pronunciar sobre o tema das horas

extras, assim decidiu:

"Em suas razões recursais (ID ef57135), o obreiro insiste no pedido

de condenação da parte ré em horas extras pelo trabalho

desenvolvido durante finais de semana.

O juízo de primeiro grau negou o presente pleito autoral, lastreado

nos seguintes fundamentos:

No que pertine às horas de sobreaviso, verifico do depoimento do

autor que estas não ocorriam. Quando o reclamante laborava nos

fins de semana, não permanecia de sobreaviso, aguardando

ordens, este era notificado na sexta-feira do labor a ser realizado,

tratando-se de horas de trabalho efetivo o labor nos fins de semana.

Colho trecho de depoimento do reclamante: [...]

Desta sorte, considerando que o autor não permanecia em regime

de sobreaviso, indefiro o pedido e seus reflexos. (ID a7597a4 - Pág.

4-5)

Analiso.

A prova oral produzida no feito não socorre a tese autoral, pois

aquela evidenciou que o reclamante realmente efetuava efetivo

labor durante os finais de semana, sendo previamente comunicado

de tais ocasiões (ID b931159).

O recorrente também aduziu que:

14- Um ponto que passou despercebido pela sentença, mas que foi

devidamente tratado pelo recorrente em sua inicial é que o
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motorista ficava a disposição do defensor plantonista, seja para

audiências ou diligencias, conforme comprova oficiais fls. 139/143 e

144/145, daí a inteira qualificação de sobreaviso. (ID ef57135 - Pág.

6)

Consta dos autos a Resolução nº 176/2018, de 25.05.2018 -

CSDP/DPERN, instituindo o plantão cível para o atendimento de

medidas urgentes nos dias não úteis pela Defensoria Pública do

Estado réu. O artigo 11 desta resolução prevê que a estrutura

funcional deste plantão deve ser composta de pelo menos um

motorista de apoio operacional (ID 494108f - Pág. 3). Contudo, o

obreiro não se desincumbiu do ônus de comprovar que

efetivamente era designado em regime de sobreaviso para atender

a eventuais chamados decorrentes do mencionado plantão cível

(artigo 818, I, CLT).

Quanto à Resolução de nº 190/2018-CSDP, que regula o plantão

criminal no âmbito do mencionado Órgão, observa-se que tal

normativo é datado de 28 de setembro de 2018, fora, portanto, do

período de prestação laboral deduzido nesta lide.

Inexiste, pois, nos autos, prova concreta da efetiva designação do

reclamante para atuar no regime de sobreaviso invocado, razão por

que o apelo não merece provimento, no item."

Constata-se que, de fato, houve omissão no acórdão quanto à

análise do tópico recursal atinente às "horas extras decorrentes do

efetivo trabalho prestado nos finais de semana", impondo-se, assim,

seja sanado o vício, mediante a apreciação do tema.

Ao exame.

O Juízo de primeiro grau, analisando o conjunto probatório dos

autos, concluiu que o autor não permanecia em regime de

sobreaviso e que as horas efetivamente trabalhadas nos finais de

semana eram devidamente registradas nos cartões de ponto e, por

conseguinte, indeferiu o pedido das horas extras e seus reflexos.

O reclamante, em suas razões do recurso ordinário, sustentou que,

diante do pleno reconhecimento de que havia labor efetivo nos

finais de semana, faz jus às respectivas horas extras, em razão do

princípio da primazia da realidade.

O tema recursal de "horas extras nos fins de semana" não merece

ser provido, haja vista a inovação recursal, não admitida em nosso

ordenamento jurídico.

Isso porque, na petição inicial, o reclamante pleiteia o pagamento

de tais horas extraordinárias sob a alegação de submeter-se ao

regime de sobreaviso em todos os finais de semana do contrato de

trabalho, enquanto que, nas razões recursais, sustenta serem

devidas as horas extras haja vista o efetivo labor por ele prestado

nos fins de semana, incorrendo, assim, em clara modificação da

causa de pedir.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração

para, suprindo a omissão apontada, apreciar e negar provimento ao

tópico recursal "horas extras nos fins de semana".

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou

-lhes parcial provimento para, sem efeitos infringentes e suprindo a

omissão apontada, apreciar e negar provimento ao tópico recursal

"horas extras nos fins de semana".

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração

para, sem efeitos infringentes e suprindo a omissão apontada,

apreciar e negar provimento ao tópico recursal "horas extras nos

fins de semana".

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000765-68.2019.5.21.0042
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE FRANCISCO WILSON SOARES DA
SILVA

ADVOGADO FERNANDO DE OLIVEIRA
SOUZA(OAB: 247435/SP)

RECORRIDO SEREDE - SERVICOS DE REDE S.A.

ADVOGADO GUSTAVO ALMEIDA MARINHO(OAB:
22003/BA)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO WILSON SOARES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo n º 0000765-68.2019.5.21.0042 (ED em ROT)

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Francisco Wilson Soares da Silva

Advogado: Fernando de Oliveira Souza

Embargada:SEREDE - Serviços de Rede S.A.

Advogado: Gustavo Almeida Marinho

Origem: TRT da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. NÃO

PROVIDOS. No caso em tela, percebe-se que as alegações feitas

pelo embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de

Processo Civil, denotando que a pretensão, na realidade, é de

rediscussão da matéria de mérito da causa e de reexame das

provas, o que não é permitido por meio do instrumento processual

ora em análise.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO

ATENDIDO. NÃO PROVIDO. Adotada tese explícita sobre o tema

devolvido à apreciação do Órgão Colegiado, a referência ao

Enunciado de Súmula invocado mostra-se desnecessária em

consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I,

ambas do TST.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Francisco

Wilson Soares da Silva em face do acórdão prolatado pela 2ª

Turma de Julgamentos (fls.459/472- ID.dbc3f2b) que, por

unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso ordinário

interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (fls.490/493-ID.64afd59), o embargante aponta

omissão no julgado por não ter se manifestado acerca da

possibilidade de aplicação da Súmula 338, I e III do TST. Menciona

que o depoimento da testemunha por ele trazida confirma que sua

jornada de trabalho iniciava antes do que o estipulado nos cartões

de pontos anexados pela empresa, bem como que não era

permitido o registro do horário correto. Prequestiona a Súmula 338,

I e III do TST nos termos da Súmula 297, também do TST e pugna

pela intimação da parte adversa para fins de atribuição de efeito

modificativo ao julgado, a teor da OJ 142 da SDI- 1 do TST.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- Admissibilidade

Publicado o acórdão em 17/08/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (Certidão de fl.489 - ID.a6e2094), a parte reclamante

protocolizou os embargos de declaração em 21/08/2020, dentro do

prazo legal. Representação regular (fl.25- ID.b780c86).

Embargos de declaração conhecidos.

2 - Mérito

Em suas razões de embargos, o reclamante aponta omissão no

julgado por não ter se manifestado acerca da possibilidade de

aplicação da Súmula 338, I e III do TST. Menciona que o

depoimento da testemunha por ele trazida confirma que sua jornada

de trabalho iniciava antes do que o estipulado nos cartões de

pontos anexados pela empresa, bem como que não era permitido o

registro do horário correto. Prequestiona a Súmula 338, I e III do

TST nos termos da Súmula 297, também do TST e pugna pela

intimação da parte adversa para fins de atribuição de efeito

modificativo ao julgado, a teor da OJ 142 da SDI- 1 do TST.

Analisa-se.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua vez, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes quando há na

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm, como escopo, suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.
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A simples leitura do acórdão demonstra que a temática recursal

trazida foi devidamente enfrentada no julgado. Neste aspecto:

"A pretensão recursal questiona a validade, atribuída pela sentença,

aos cartões do ponto, defendendo que os controles de frequência

são inválidos e irreais, o que implica na procedência do pleito de

horas extras suplementares e intervalares, ambas com

repercussões.

A propósito, o recorrente menciona que não era permitido aos

empregados anotarem o real horário nos cartões de ponto.

Esclarece que a jornada diária iniciava às 07h30 e que somente

podia anotar a entrada no horário das 08h00, além do que os

controles de frequência apresentam registros invariáveis, em

contrariedade ao que dispõe a Súmula 338, I e III do TST. Requer o

deferimento das horas laboradas antes das 08:00 e depois da

17h20min.

A empresa reclamada, considerando o período de trabalho não

prescrito, trouxe os controles de frequência (fls.179/249), conforme

lhe competia nos termos da Súmula 338 do TST.

Da análise de tais controles, verifica-se a anotação variável dos

horários laborados, inclusive com horas que extrapolavam à jornada

diária regular. Ademais, as fichas financeiras (fls.274/284)

demonstram a quitação das horas extras laboradas, incluídas as

trabalhadas em feriados e domingos, estas adimplidas com o

acréscimo de 100%.

Desta feita, era ônus processual do reclamante desconstituir a

validade dos controles de ponto trazidos aos autos. Neste intento,

trouxe a testemunha Klivisson Starley Silva Pereira, que,acerca da

matéria, mencionou:

(...) que o depoente chegava por volta das 7h30/7h40, e ali já

encontrava os coordenadores; que nessa ocasião se fazia uma

espécie de reunião matinal para conversar sobre as metas do dia

anterior e o roteiro do dia; que inicialmente se batia às 7h50, e

posteriormente passou-se a bater às 8h, para não gerar hora extra;

que o depoente normalmente encerrava o serviço, por volta

das18h30/19h; que o depoente normalmente batia o ponto por volta

das 17h20; que o coordenador somente poderia se afastar depois

do término do último instalador, pois que qualquer pendência era o

coordenador que tinha que resolver; que depois das 17h30 o

coordenador também começava a organizar ".o roteiro do dia

seguinte; que sabe dizer que o monitor de qualidade tinha as tarefas

agendadas;

(...)"que quando batia o ponto corretamente a empresa pagava a

hora extra;(...)

O conteúdo do depoimento transcrito não é suficiente ao

acolhimento da tese do reclamante, tampouco hábil a desconstituir

a prova documental anexada pela recorrida. Ao revés, a jornada de

trabalho realizada pelo reclamante, a exemplo da retratada nas

folhas 192, 193, 194, 195,196, 201, 204, 234, coincide com os

horários declinados pela testemunha.

Relativamente ao intervalo intrajornada, os cartões de ponto

atestam a assinalação prévia ou a fruição de uma (1) hora ou mais

de intervalo. No particular, é imperioso ressaltar que não existia

fiscalização acerca da realização da pausa, além do que o registro e

controle dos horários eram realizados por meio de computador e/ou

de aparelho celular, que ficava na posse do empregado.

Por todo o exposto, mostram-se válidos os controles de

jornada para fins de demonstrar a jornada de trabalho

efetivamente laborada pelo reclamante, inclusive no tocante ao

período de intervalo intrajornada, pelo que se confirma a

sentença que indeferiu todas as horas extras postuladas e

reflexos".(DESTAQUES ACRESCIDOS)

Ao contrário do afirmado pelo embargante, o teor da Súmula 338 do

TST foi devidamente observado, ocorrendo a entrega efetiva e

plena da prestação jurisdição.

Nesse contexto não subsiste a omissão apontada, já que o acórdão

embargado encontra-se clara e satisfatoriamente fundamentado ao

confirmar a sentença que indeferiu as horas extras e reflexos. Para

tanto, o julgado turmário considerou e ponderou todo o conjunto

probatório, e a variação da jornada aposta nos controles de ponto

foi apenas uma das razões de decidir, o que se constante mediante

a simples leitura atenta do acórdão embargado.

Portanto, resta claro que a pretensão do embargante é, na verdade,

a reanálise da matéria e de provas, o que não se admite em sede

de embargos de declaração, os quais têm destinação legal restrita a

sanar vícios da decisão.

Ainda, adotada tese explícita sobre o tema devolvido à apreciação

do Órgão Colegiado, mostra-se irrelevante à referência expressa a

d ispos i t ivo  lega l  ou a  verbete  sumular ,  porquanto  o

prequestionamento encontra-se atendido, à luz do disposto na OJ nº

118 da SBDI-I e na Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Por todo exposto, não merecem provimento os embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão
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Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000815-36.2018.5.21.0008
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RECORRENTE ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

ADVOGADO Pedro Henrique Marinho Fernandes
Medeiros(OAB: 6719/RN)

RECORRENTE LABOR PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

RECORRIDO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

RECORRIDO ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

ADVOGADO Pedro Henrique Marinho Fernandes
Medeiros(OAB: 6719/RN)

RECORRIDO LABOR PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA - EPP

ADVOGADO GUILHERME SANTOS FERREIRA DA
SILVA(OAB: 3024/RN)

TERCEIRO
INTERESSADO

JOSE ALBERTO CALAZANS

CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADOLFO RAMIRES SOUSA RUFINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário nº 0000815-

36.2018.5.21.0008

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Adolfo Ramires Sousa Rufino

Advogado: Pedro Henrique Marinho Fernandes Medeiros

Embargada: Labor Prestação de Serviços Ltda - EPP

Advogado: Guilherme Santos Ferreira da Silva

Embargado: Estado do Rio Grande do Norte

Origem: TRT da 21ª Região

OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HORAS EXTRAS EM FINAIS DE

SEMANA. TÓPICO RECURSAL NÃO APRECIADO. VÍCIO

SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA

SANAR O VÍCIO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES DADA A

MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DA PRETENSÃO.

I- Demonstrada a ocorrência de omissão no acórdão embargado em

relação ao pleito de horas extras decorrentes do efetivo labor nos

finais de semana, impõe-se seja sanada a omissão com a

apreciação do tópico recursal respectivo.

II- No entanto, o tema recursal de "horas extras nos fins de semana"

não merece ser provido, haja vista a inovação recursal. Isso porque,

na petição inicial, o reclamante pleiteia o pagamento de tais horas

extraordinárias sob a alegação de submeter-se ao regime de

sobreaviso em todos os finais de semana do contrato de trabalho,

enquanto que, nas razões recursais, sustenta serem devidas as

horas extras haja vista o efetivo labor por ele prestado nos finais de

semana, incorrendo, assim, em clara modificação da causa de

pedir.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos,

mas sem efeito modificativo.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADOLFO

RAMIRES SOUSA RUFINO em face do acórdão proferido pela 2ª

Turma de Julgamentos deste Regional nos autos de reclamação

trabalhista proposta pelo embargante contra LABOR PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS LTDA. - EPP e ESTADO DO RIO GRANDE DO
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NORTE.

Aponta o embargante omissão no julgado quanto ao "pedido das

horas extras nos finais de semana como horas efetivamente

laboradas, que inclusive já foram reconhecidas como existentes".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Ciência do v. acórdão pelo reclamante em 17/07/2020, por meio do

DEJT, e oposição dos embargos de declaração na data da ciência,

portanto, tempestivamente. Representação regular (Id. e3df033).

Conheço dos Embargos de Declaração.

2. Mérito

Aponta o embargante a existência de omissão no julgado quanto ao

tema das "horas extras nos finais de semana como horas

efetivamente laboradas, que inclusive já foram reconhecidas como

existentes".

Analisa-se.

No direito processual, os embargos de declaração são o meio

idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da

contradição, o suprimento da omissão verificada na decisão

embargada ou a retificação no exame dos pressupostos extrínsecos

do recurso ou de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A

da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil. Tem por escopo

integrar a decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo

a garantir a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na

execução do julgado.

O acórdão embargado, ao se pronunciar sobre o tema das horas

extras, assim decidiu:

"Em suas razões recursais (ID ef57135), o obreiro insiste no pedido

de condenação da parte ré em horas extras pelo trabalho

desenvolvido durante finais de semana.

O juízo de primeiro grau negou o presente pleito autoral, lastreado

nos seguintes fundamentos:

No que pertine às horas de sobreaviso, verifico do depoimento do

autor que estas não ocorriam. Quando o reclamante laborava nos

fins de semana, não permanecia de sobreaviso, aguardando

ordens, este era notificado na sexta-feira do labor a ser realizado,

tratando-se de horas de trabalho efetivo o labor nos fins de semana.

Colho trecho de depoimento do reclamante: [...]

Desta sorte, considerando que o autor não permanecia em regime

de sobreaviso, indefiro o pedido e seus reflexos. (ID a7597a4 - Pág.

4-5)

Analiso.

A prova oral produzida no feito não socorre a tese autoral, pois

aquela evidenciou que o reclamante realmente efetuava efetivo

labor durante os finais de semana, sendo previamente comunicado

de tais ocasiões (ID b931159).

O recorrente também aduziu que:

14- Um ponto que passou despercebido pela sentença, mas que foi

devidamente tratado pelo recorrente em sua inicial é que o

motorista ficava a disposição do defensor plantonista, seja para

audiências ou diligencias, conforme comprova oficiais fls. 139/143 e

144/145, daí a inteira qualificação de sobreaviso. (ID ef57135 - Pág.

6)

Consta dos autos a Resolução nº 176/2018, de 25.05.2018 -

CSDP/DPERN, instituindo o plantão cível para o atendimento de

medidas urgentes nos dias não úteis pela Defensoria Pública do

Estado réu. O artigo 11 desta resolução prevê que a estrutura

funcional deste plantão deve ser composta de pelo menos um

motorista de apoio operacional (ID 494108f - Pág. 3). Contudo, o

obreiro não se desincumbiu do ônus de comprovar que

efetivamente era designado em regime de sobreaviso para atender

a eventuais chamados decorrentes do mencionado plantão cível

(artigo 818, I, CLT).

Quanto à Resolução de nº 190/2018-CSDP, que regula o plantão

criminal no âmbito do mencionado Órgão, observa-se que tal

normativo é datado de 28 de setembro de 2018, fora, portanto, do

período de prestação laboral deduzido nesta lide.

Inexiste, pois, nos autos, prova concreta da efetiva designação do

reclamante para atuar no regime de sobreaviso invocado, razão por

que o apelo não merece provimento, no item."

Constata-se que, de fato, houve omissão no acórdão quanto à

análise do tópico recursal atinente às "horas extras decorrentes do

efetivo trabalho prestado nos finais de semana", impondo-se, assim,

seja sanado o vício, mediante a apreciação do tema.

Ao exame.

O Juízo de primeiro grau, analisando o conjunto probatório dos

autos, concluiu que o autor não permanecia em regime de

sobreaviso e que as horas efetivamente trabalhadas nos finais de

semana eram devidamente registradas nos cartões de ponto e, por

conseguinte, indeferiu o pedido das horas extras e seus reflexos.

O reclamante, em suas razões do recurso ordinário, sustentou que,

diante do pleno reconhecimento de que havia labor efetivo nos

finais de semana, faz jus às respectivas horas extras, em razão do

princípio da primazia da realidade.

O tema recursal de "horas extras nos fins de semana" não merece

ser provido, haja vista a inovação recursal, não admitida em nosso

ordenamento jurídico.

Isso porque, na petição inicial, o reclamante pleiteia o pagamento

de tais horas extraordinárias sob a alegação de submeter-se ao

regime de sobreaviso em todos os finais de semana do contrato de

trabalho, enquanto que, nas razões recursais, sustenta serem
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devidas as horas extras haja vista o efetivo labor por ele prestado

nos fins de semana, incorrendo, assim, em clara modificação da

causa de pedir.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração

para, suprindo a omissão apontada, apreciar e negar provimento ao

tópico recursal "horas extras nos fins de semana".

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, dou

-lhes parcial provimento para, sem efeitos infringentes e suprindo a

omissão apontada, apreciar e negar provimento ao tópico recursal

"horas extras nos fins de semana".

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração

para, sem efeitos infringentes e suprindo a omissão apontada,

apreciar e negar provimento ao tópico recursal "horas extras nos

fins de semana".

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº AP-0001083-59.2016.5.21.0041
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AGRAVANTE LUIZ ANDRE GOMES DA SILVA

ADVOGADO DANIEL VALE BEZERRA(OAB:
3858/RN)

AGRAVADO SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO DAVIS COELHO EUDES DA
COSTA(OAB: 2915/RN)

ADVOGADO LUIS HENRIQUE SILVA
MEDEIROS(OAB: 3868/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0001083-59.2016.5.21.0041 (ED AP)

Relator (a): Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Luiz Andre Gomes da Silva

Advogado: Daniel Vale Bezerra

Agravado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Advogado: Luis Henrique Silva Medeiros e outros

Origem: 2ª Turma - TRT21

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

INEXISTENTES. NÃO PROVIDOS. No caso em tela, não foram

identificadas nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos,

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de

Processo Civil. Em verdade os argumentos expendidos nos

embargos demonstram o inconformismo da parte com a solução

dada ao caso, o que não enseja a oposição dos aclaratórios. É o

que se pode aferir da leitura das razões expostas nos embargos

que se limitam a defender a recorribilidade da decisão agravada, no

intuito de obter a reforma do acórdão, com o conhecimento do

agravo de petição.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de petição opostos

por LUIZ ANDRE GOMES DA SILVA em face do acórdão proferido

pela 2ª Turma deste Regional, que não conheceu do agravo de

petição por ele apresentado na execução que se processa da

reclamação trabalhista ajuizada em desfavor de SERVIÇO

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.

Em suas razões (fls. 908-911), o embargante aponta omissão e

contradição no acórdão embargado. Sustenta que a decisão que

ensejou a interposição do agravo de petição é terminativa e que a
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sentença transitada em julgado vinha sendo cumprida parcialmente,

de modo que somente restava ao trabalhador a apresentação do

agravo. Aduz que o juízo de primeiro grau também considerou

terminativa sua decisão, uma vez que determinou o arquivamento

dos autos após quitação do parcelamento. Acrescenta que informou

várias vezes o não cumprimento integral da sentença e que a

decisão foi contraditória e merece sem complementada, pois, se a

mesma não é terminativa, requerer que seja claramente esclarecido

ao juízo or ig inal  que determine a anál ise do alegado

descumprimento da sentença já transitada e julgada (sic).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Ciência do v. acórdão em 17/08/2020 (segunda-feira) via DEJT, e

oposição dos embargos de declaração em 24/08/2020. Embargos

tempestivos. Representação regular (fl. 19). Conheço dos embargos

de declaração.

2- MÉRITO

O embargante aponta omissão e contradição no acórdão

embargado. Sustenta que a decisão que ensejou a interposição do

agravo de petição é terminativa e que a sentença transitada em

julgado vinha sendo cumprida parcialmente, de modo que somente

restava ao trabalhador a apresentação do agravo. Aduz que o juízo

de primeiro grau também considerou terminativa sua decisão, uma

vez que determinou o arquivamento dos autos após quitação do

parcelamento. Acrescenta que informou várias vezes o não

cumprimento integral da sentença e que a decisão foi contraditória e

merece sem complementada, pois, se a mesma não é terminativa,

requerer que seja claramente esclarecido ao juízo original que

determine a análise do alegado descumprimento da sentença já

transitada e julgada (sic).

Sem razão, no entanto.

O acórdão de fls. 885/889 contém expressa e clara apreciação do

tema, conforme trecho do julgado a seguir transcrito:

"Do exposto, depreende-se que a decisão tem nítida natureza

interlocutória, uma vez que não se reveste de caráter terminativo do

feito e apenas determina que se aguarde a continuidade do

parcelamento realizado para pagamento do débito e que vem sendo

cumprido pela reclamada, cabendo destacar que sequer houve

oposição de embargos à execução pela agravante.

Deve-se ter em mente o princípio da celeridade processual,

consagrado pelo art. 893, §1º, da CLT, que dispõe sobre a

irrecorribilidade das decisões interlocutórias, bem como o

entendimento consolidado na Súmula nº 214 do TST, aplicável ao

caso, que assim dispõe:

"SUM-214 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as

decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas

hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária

à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do

Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o

mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial,

com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a

que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art.

799, § 2º, da CLT."

Reforçando o caráter incidental, bem como a natureza interlocutória

da decisão, vale destacar que a matéria ventilada pela parte pode

ser novamente discutida após decisão definitiva em embargos à

execução, na forma prevista no art. 884 da CLT. Isto porque, a

irrecorribilidade das decisões interlocutórias ocorre sem que se

opere a preclusão sobre as matérias arguidas.

Nesse sentido, vem decidindo o TST:

(...)

Dessa forma, incabível o agravo de petição, ante a irrecorribilidade

da decisão inter locutór ia que apreciou a alegação de

descumprimento da sentença e o pedido de majoração da multa e

determinou que se aguarde o término do pagamento das demais

parcelas do parcelamento que vem sendo cumprido pela executada.

Agravo de petição não conhecido".

Do trecho do acórdão acima transcrito é possível aferir que o órgão

julgador expôs claramente os motivos pelos quais concluiu pela

irrecorribilidade da decisão que ensejou a interposição do agravo de

petição, valendo destacar que a contradição que autoriza a

apresentação dos embargos é aquela aferida no próprio texto do

julgado e não do confronto com argumentos ou demais elementos

que, embora nos autos, estejam fora da decisão.

Em verdade os argumentos expendidos nos embargos demonstram

o inconformismo da parte com a solução dada ao caso, o que não

enseja a oposição dos aclaratórios. É o que se pode aferir da leitura

das razões expostas nos embargos que se limitam a defender a

recorribilidade da decisão agravada, no intuito de obter a reforma do

acórdão, com o conhecimento do agravo de petição.

Ademais, inviável a alegação de omissão. Reconhecida a

irrecorribilidade da decisão agravada e, por conseguinte, não

conhecido o recurso, resta obstaculizada a apreciação de todas as

razões trazidas no agravo.

Com efeito, não foram identificadas nenhuma das hipóteses de

cabimento dos embargos, elencadas nos artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil, cabendo à parte interpor o

recurso adequado expondo as razões pelas quais entende merecer

reforma a sentença.

Embargos de declaração não providos.
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III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº AP-0000397-66.2016.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AGRAVANTE S M COSTA

ADVOGADO TATIANE DUARTE BARATEIRO
FERREIRA(OAB: 9798/RN)

AGRAVANTE SOLANE MARIA COSTA

ADVOGADO TATIANE DUARTE BARATEIRO
FERREIRA(OAB: 9798/RN)

AGRAVANTE VITAL ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADO MARIA ALDA ENEAS DA
COSTA(OAB: 36745/PE)

AGRAVADO INDUSTRIA DE PEÇAS PARA
MAQUINAS NACIONAIS E
IMPORTADAS EIRELI

AGRAVADO RIVONALDO BELCHIOR DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO HILTON
MACHADO(OAB: 11808/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RIVONALDO BELCHIOR DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de declaração em agravo de petição nº 0000397-

66.2016.5.21.0009

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: VITAL ENGENHARIA EIRELI ME

Advogado(a): Maria Alda Eneas da Costa

Embargados: Solane Maria Costa e S M Costa

Advogado: Tatiane Duarte Barateiro Ferreira

Embargado:Industria De Peças Para Maquinas Nacionais e

Importadas

Embargado: Rivonaldo Belchior da Silva

Advogado: Francisco Hilton Machado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se

impertinente a oposição de embargos de declaração, que estão

limitados às hipóteses legais e não servem para se rediscutir o

mérito da lide.

Embargos conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

VITAL ENGENHARIA EIRELI ME apresenta embargos de

declaração ao acórdão de Id 903a7f9, proferido em Agravo de

Petição, nos autos da reclamação trabalhista proposta por

Rivonaldo Belchior da Silva em face de INDÚSTRIA DE PEÇAS

NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA-EPP. Aponta a existência de

omissão quanto ao tema em que a embargante demonstrou ter sido

constituída após seu titular ter se retirado do quadro societário da

executada. Alega, também, a existência de contradição por ter o

acórdão reconhecido a responsabilidade do sócio, apesar de ter

reconhecido a aplicação dos artigos 1.032 e 1003, § único, ambos

do Código Civil e contrato de trabalho ter tido vigência no período

de 02/03/2015 a 26/03/2016, com a retirada do sócio da empresa

executada em data de 14/11/2014. Acrescenta que "alargar as

obrigações para depois da averbação da modificação do contrato

social, estaria violando o ato jurídico perfeito", em afronta ao art. 5.º,
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XXXVI, da Constituição da Republica. Requer o provimento dos

embargos para sejam sanados os vícios indicados (Id. 30cfbf3).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

A embargante tomou ciência do acórdão em 31.07.2020 e

apresentou embargos de declaração em data de 07.08.2020,

tempestivamente, portanto. Representação regular.

Conheço dos embargos de declaração.

2. MÉRITO

2.1. Omissão.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto

ao tema em que enfatiza ter demonstrado a constituição da

executada em momento posterior à saída do titular do quadro

societário da empresa, ocorrida em data de 14/11/2014.

Sem razão.

Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão anal isou

expressamente a mencionada situação fática, conforme depreende-

se da simples leitura do julgado embargado, merecendo destaque o

trecho adiante transcrito (ID. 903a7f9 - Pág. 7 e 8):

"Na hipótese dos autos, tem-se que a reclamação trabalhista foi

ajuizada em 28.03.2016, e que o contrato de trabalho vigorou no

período de 02/03/2015 a 26/03/2016, consoante sentença

transitada em julgado.

Logo, formalizada a retirada do sócio titular da agravante da

sociedade executada em 14/11/2014, constata-se que, no ato da

contratação do exequente, o sócio titular da agravante não mais era

sócio da empresa executada, de modo que, em tese, não houve o

proveito econômico direto sobre trabalho desempenhado pelo

reclamante.

Porém, anteriormente à vigência da Lei 13.467/2017, em

11/11/2017, a delimitação da responsabilidade do sócio retirante

sobre as verbas trabalhistas reivindicadas em juízo era feita pela

aplicação analógica dos artigos 1.003, § único e 1.032 do Código

Civil, que assim dispõem:

"Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a

correspondente modi f icação do contrato socia l  com o

consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes

e à sociedade."

"Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou

a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais

anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade;

nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo,

enquanto não se requerer a averbação.".

E, do que se pode aferir da leitura dos dispositivos legais

citados, não restam dúvidas de que os sócios retirantes

respondem pelos débitos da empresa pelo prazo de até 2 (dois)

anos da averbação da alteração do contrato social junto ao

órgão competente, que, no presente caso, se deu em

14/11/2014, o que perfaz o limite temporal até 14/11/2016 e, por

conseguinte, abrange todo o contrato de trabalho, cujo término

se deu em 26/03/2016, conforme fixado pela sentença."

Eis o recente julgado do TST nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

I N T E R P O S T O  P E L A  E X E C U T A D A .  E X E C U Ç Ã O .

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA RETIRANTE. O Regional

entendeu que " Os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil de 2002

preveem a responsabilidade do sócio retirante pelas

obrigações sociais até 2 anos depois de averbada a sua

retirada da sociedade. No caso em exame, a agravante retirou-

se do quadro societário da empresa em 18/09/2013 (conforme

ficha cadastral da Jucesp, fls.711/715), o que significa que ela

deve responder pelas obrigações como sócia até 18/09/2015.

Logo, considerando a data de ajuizamento da presente

reclamatória (08/10/2012), entendo cabível o redirecionamento

da execução em face da ex-sócia ". Efetivamente, consoante o

teor dos referidos dispositivos legais, a responsabilidade do ex

-sócio limita-se às obrigações já contraídas pela sociedade ou

que venha a contrair no período de até dois anos, contados da

averbação da alteração contratual relativa à exclusão do sócio

retirante, conforme decidido no acórdão recorrido. Violação

constitucional não configurada (artigo 5º, LV, da CF). Agravo de

ins t rumen to  conhec ido  e  não  p rov ido "  (A IRR-2549-

38.2012.5.02.0080, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da

Costa, DEJT 11/10/2019).

Embora não se desconheça a regra prevista no artigo 6º da Lei

de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto nº

4.657/1942), que estabelece o efeito imediato e geral da lei em

vigor, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a

coisa julgada, a limitação imposta pelo novo regramento (artigo

10-A, da CLT), não pode retroceder para atingir situação já

consolidada sob a égide da regra legal outrora aplicável, sob

pena de afronta ao ato jurídico perfeito e de gerar instabilidade

social, bem como insegurança jurídica.

Nego provimento." (DESTAQUES ACRESCIDOS).

Assim, não há que se falar em omissão no particular. Nada a

acrescer, portanto.
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2.2. Contradição.

A parte embargante alega a existência de contradição no julgado,

haja vista que concluiu pela responsabilidade do sócio, não

obstante tenha entendido pela aplicação dos artigos 1.032 e 1003, §

único, ambos do Código Civil, e reconhecido que o contrato de

trabalho vigeu no período de 02/03/2015 a 26/03/2016, com a

retirada do sócio do quadro societário da executada em data de

14/11/2014. Acrescenta que "alargar as obrigações para depois da

averbação da modificação do contrato social, estaria violando o ato

jurídico perfeito", em afronta ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição da

Republica. Requer seja sanado o vício indicado.

Pela simples leitura atenta do acórdão embargado, notadamente do

trecho transcrito no item anterior, percebe-se que as razões de

decidir foram explicitadas, de maneira clara e exauriente, na

fundamentação do julgado, não pairando sobre ele quaisquer dos

vícios legais a autorizar o manejo do recurso horizontal.

Nessa contexto, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se o embargante não se contenta

com o resultado do julgamento deve manejar o recurso próprio, pois

os embargos de declaração não têm esse escopo.

Conclui-se, portanto, que não merecem provimento os presentes

embargos de declaração, tendo em vista que não existem no

julgado embargado quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes

provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

VOTOS

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº AP-0210081-75.2014.5.21.0017
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AGRAVANTE CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ SA

ADVOGADO LUIS HENRIQUE MAIA
MENDONCA(OAB: 14758/BA)

AGRAVADO JOSEILTON RODRIGUES DE
ARAUJO SILVA

ADVOGADO NANCI GONCALVES LIMA(OAB:
17675/PB)

ADVOGADO WELLINGTON MARQUES LIMA
FILHO(OAB: 12257/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 0210081-75.2014.5.21.0017 (ED em AP)

RELATORA JUÍZA CONVOCADA ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

EMBARGANTE:CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

ADVOGADO: LUIS HENRIQUE MAIA MENDONCA

EMBARGADO:JOSEILTON RODRIGUES DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO: NANCI GONCALVES LIMA

ADVOGADO: WELLINGTON MARQUES LIMA FILHO

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO
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E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  C O N T R A D I Ç Õ E S

INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA.

INADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.No caso em tela, percebe-

se que as alegações feitas pela embargante não se enquadram em

nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a pretensão, na

realidade, é de indicar erro material inexistente, bem como rediscutir

matéria de mérito da causa, o que não é permitido por meio do

instrumento processual ora em análise.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA ANDRADE

GUTIERREZ S/A em face do v. acórdão de ID. 83c47d0, por meio

do qual a douta 2ª Turma de Julgamentos, por unanimidade, não

conheceu de alguns tópicos recursais, e no mérito, negou

provimento ao agravo de petição interposto pela ora embargante.

Em suas razões, argumenta a embargante que, embora o julgado

tenha pronunciado que a reclamada não tinha interesse recursal

quanto ao fato gerador da contribuição previdenciária, pois patente

que a incidência da taxa SELIC e multa moratória somente são

devidos a partir do dia dois do mês seguinte ao da intimação para

pagamento do valor consolidado mediante liquidação do julgado,

denota-se que a contadoria inseriu indevidamente os juros nessa

oportunidade. Desse modo, requer a retificação dos cálculos, a fim

de que haja a exclusão dos juros/multa SELIC, posto que indevido

nesse momento processual. (ID. 1f131de)

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Publicado o acórdão em 17/08/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (Certidão de ID. b404f91), a parte executada

protocolizou os embargos de declaração em 20/08/2020, dentro do

prazo legal. Representação regular (ID. 88f8c3e).

Conheço dos embargos.

2 - MÉRITO

Nos termos do artigo 1.022 do artigo Código de Processo Civil, os

embargos de declaração têm cabimento quando há na decisão

omissão, obscuridade, contradição ou erro material, dispondo o

artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho que: "Caberão

embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de

cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência

ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado na certidão,

admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e

contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos

pressupostos extrínsecos do recurso. § 1o Os erros materiais

poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das

partes.".

No caso, não se verifica a existência de erro material na apuração

dos cálculos de liquidação, tampouco contradição com o definido no

acórdão.

O acórdão embargado (ID. 83c47d0 - Pág. 3) foi expresso em

reconhecer a falta de interesse recursal no tema, porquanto o Juízo

a quo já houvera determinado, na apreciação dos embargos à

execução, que "o fato gerador da obrigação previdenciária ocorre

quando os rendimentos do trabalhador passam a ser devidos, ou

seja, após o trânsito em julgado da sentença de liquidação ou

decisão homologatória de cálculos, nascendo, a partir daí, a

obrigação de pagar, cuja data limite corresponde ao dia 02 do

mês seguinte da liquidação de sentença, após o que passam a

incidir juros." (fl. 992). (grifou-se)

O embargante indica a ocorrência de erro material nos cálculos de

ID. 2f4bd92, realizados em 17/10/2018, nos quais estão

consignados os juros/multa no percentual de 2,1% sobre as

contribuições previdenciárias.

Razão não lhe assiste. Desde junho de 2018, a atualização levada a

termo pela contadoria já tinha aplicado os juros de mora, uma vez

deflagrada a execução. Na hipótese, há de se enfatizar que a

prestação jurisdicional encontrava-se líquida e, a propósito, quando

esse cálculo específico apontado pelo embargante foi realizado,

eram decorridos (06) meses do trânsito em julgado da sentença.

Ademais, a embargante, na razões de embargos, apenas repete a a

discussão sobre o fato gerador da contribuição previdenciária,

aduzindo que na seara trabalhista é o efetivo pagamento,e

acrescendo que não se pode cogitar mora do devedor, já que

sequer a condenação proferida encontra-se transitada em julgado.

Nesta contextura, inaplicável é a taxa Selic neste momento

processual em que sequer é conhecido o valor econômico das

verbas primariamente cominadas à Reclamada.(ID. 1f131de - Pág.

3)

No particular, a embargante pretende revolver mérito de tópico

recursal que sequer fora conhecido haja vista a ausência de

interesse recursal, pelos motivos expressamente delineados no

acórdão embargado.

Portanto, o acórdão não possui quaisquer vícios que mereçam ser

sanados via declaratórios.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora
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Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº AP-0210081-75.2014.5.21.0017
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AGRAVANTE CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ SA

ADVOGADO LUIS HENRIQUE MAIA
MENDONCA(OAB: 14758/BA)

AGRAVADO JOSEILTON RODRIGUES DE
ARAUJO SILVA

ADVOGADO NANCI GONCALVES LIMA(OAB:
17675/PB)

ADVOGADO WELLINGTON MARQUES LIMA
FILHO(OAB: 12257/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSEILTON RODRIGUES DE ARAUJO SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 0210081-75.2014.5.21.0017 (ED em AP)

RELATORA JUÍZA CONVOCADA ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

EMBARGANTE:CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A

ADVOGADO: LUIS HENRIQUE MAIA MENDONCA

EMBARGADO:JOSEILTON RODRIGUES DE ARAUJO SILVA

ADVOGADO: NANCI GONCALVES LIMA

ADVOGADO: WELLINGTON MARQUES LIMA FILHO

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  C O N T R A D I Ç Õ E S

INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA.

INADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.No caso em tela, percebe-

se que as alegações feitas pela embargante não se enquadram em

nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a pretensão, na

realidade, é de indicar erro material inexistente, bem como rediscutir

matéria de mérito da causa, o que não é permitido por meio do

instrumento processual ora em análise.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA ANDRADE

GUTIERREZ S/A em face do v. acórdão de ID. 83c47d0, por meio

do qual a douta 2ª Turma de Julgamentos, por unanimidade, não

conheceu de alguns tópicos recursais, e no mérito, negou

provimento ao agravo de petição interposto pela ora embargante.

Em suas razões, argumenta a embargante que, embora o julgado

tenha pronunciado que a reclamada não tinha interesse recursal

quanto ao fato gerador da contribuição previdenciária, pois patente

que a incidência da taxa SELIC e multa moratória somente são

devidos a partir do dia dois do mês seguinte ao da intimação para

pagamento do valor consolidado mediante liquidação do julgado,

denota-se que a contadoria inseriu indevidamente os juros nessa

oportunidade. Desse modo, requer a retificação dos cálculos, a fim

de que haja a exclusão dos juros/multa SELIC, posto que indevido

nesse momento processual. (ID. 1f131de)

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Publicado o acórdão em 17/08/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (Certidão de ID. b404f91), a parte executada

protocolizou os embargos de declaração em 20/08/2020, dentro do

prazo legal. Representação regular (ID. 88f8c3e).

Conheço dos embargos.

2 - MÉRITO

Nos termos do artigo 1.022 do artigo Código de Processo Civil, os

embargos de declaração têm cabimento quando há na decisão

omissão, obscuridade, contradição ou erro material, dispondo o

artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho que: "Caberão

embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de

cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência

ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado na certidão,
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admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e

contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos

pressupostos extrínsecos do recurso. § 1o Os erros materiais

poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das

partes.".

No caso, não se verifica a existência de erro material na apuração

dos cálculos de liquidação, tampouco contradição com o definido no

acórdão.

O acórdão embargado (ID. 83c47d0 - Pág. 3) foi expresso em

reconhecer a falta de interesse recursal no tema, porquanto o Juízo

a quo já houvera determinado, na apreciação dos embargos à

execução, que "o fato gerador da obrigação previdenciária ocorre

quando os rendimentos do trabalhador passam a ser devidos, ou

seja, após o trânsito em julgado da sentença de liquidação ou

decisão homologatória de cálculos, nascendo, a partir daí, a

obrigação de pagar, cuja data limite corresponde ao dia 02 do

mês seguinte da liquidação de sentença, após o que passam a

incidir juros." (fl. 992). (grifou-se)

O embargante indica a ocorrência de erro material nos cálculos de

ID. 2f4bd92, realizados em 17/10/2018, nos quais estão

consignados os juros/multa no percentual de 2,1% sobre as

contribuições previdenciárias.

Razão não lhe assiste. Desde junho de 2018, a atualização levada a

termo pela contadoria já tinha aplicado os juros de mora, uma vez

deflagrada a execução. Na hipótese, há de se enfatizar que a

prestação jurisdicional encontrava-se líquida e, a propósito, quando

esse cálculo específico apontado pelo embargante foi realizado,

eram decorridos (06) meses do trânsito em julgado da sentença.

Ademais, a embargante, na razões de embargos, apenas repete a a

discussão sobre o fato gerador da contribuição previdenciária,

aduzindo que na seara trabalhista é o efetivo pagamento,e

acrescendo que não se pode cogitar mora do devedor, já que

sequer a condenação proferida encontra-se transitada em julgado.

Nesta contextura, inaplicável é a taxa Selic neste momento

processual em que sequer é conhecido o valor econômico das

verbas primariamente cominadas à Reclamada.(ID. 1f131de - Pág.

3)

No particular, a embargante pretende revolver mérito de tópico

recursal que sequer fora conhecido haja vista a ausência de

interesse recursal, pelos motivos expressamente delineados no

acórdão embargado.

Portanto, o acórdão não possui quaisquer vícios que mereçam ser

sanados via declaratórios.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº AP-0001083-59.2016.5.21.0041
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AGRAVANTE LUIZ ANDRE GOMES DA SILVA

ADVOGADO DANIEL VALE BEZERRA(OAB:
3858/RN)

AGRAVADO SERVICO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

ADVOGADO JOAQUIM MANOEL DE MEIROZ
GRILO RAPOSO(OAB: 3847/RN)

ADVOGADO DAVIS COELHO EUDES DA
COSTA(OAB: 2915/RN)

ADVOGADO LUIS HENRIQUE SILVA
MEDEIROS(OAB: 3868/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIZ ANDRE GOMES DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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Processo nº 0001083-59.2016.5.21.0041 (ED AP)

Relator (a): Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Luiz Andre Gomes da Silva

Advogado: Daniel Vale Bezerra

Agravado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Advogado: Luis Henrique Silva Medeiros e outros

Origem: 2ª Turma - TRT21

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

INEXISTENTES. NÃO PROVIDOS. No caso em tela, não foram

identificadas nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos,

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de

Processo Civil. Em verdade os argumentos expendidos nos

embargos demonstram o inconformismo da parte com a solução

dada ao caso, o que não enseja a oposição dos aclaratórios. É o

que se pode aferir da leitura das razões expostas nos embargos

que se limitam a defender a recorribilidade da decisão agravada, no

intuito de obter a reforma do acórdão, com o conhecimento do

agravo de petição.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo de petição opostos

por LUIZ ANDRE GOMES DA SILVA em face do acórdão proferido

pela 2ª Turma deste Regional, que não conheceu do agravo de

petição por ele apresentado na execução que se processa da

reclamação trabalhista ajuizada em desfavor de SERVIÇO

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL.

Em suas razões (fls. 908-911), o embargante aponta omissão e

contradição no acórdão embargado. Sustenta que a decisão que

ensejou a interposição do agravo de petição é terminativa e que a

sentença transitada em julgado vinha sendo cumprida parcialmente,

de modo que somente restava ao trabalhador a apresentação do

agravo. Aduz que o juízo de primeiro grau também considerou

terminativa sua decisão, uma vez que determinou o arquivamento

dos autos após quitação do parcelamento. Acrescenta que informou

várias vezes o não cumprimento integral da sentença e que a

decisão foi contraditória e merece sem complementada, pois, se a

mesma não é terminativa, requerer que seja claramente esclarecido

ao juízo or ig inal  que determine a anál ise do alegado

descumprimento da sentença já transitada e julgada (sic).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Admissibilidade

Ciência do v. acórdão em 17/08/2020 (segunda-feira) via DEJT, e

oposição dos embargos de declaração em 24/08/2020. Embargos

tempestivos. Representação regular (fl. 19). Conheço dos embargos

de declaração.

2- MÉRITO

O embargante aponta omissão e contradição no acórdão

embargado. Sustenta que a decisão que ensejou a interposição do

agravo de petição é terminativa e que a sentença transitada em

julgado vinha sendo cumprida parcialmente, de modo que somente

restava ao trabalhador a apresentação do agravo. Aduz que o juízo

de primeiro grau também considerou terminativa sua decisão, uma

vez que determinou o arquivamento dos autos após quitação do

parcelamento. Acrescenta que informou várias vezes o não

cumprimento integral da sentença e que a decisão foi contraditória e

merece sem complementada, pois, se a mesma não é terminativa,

requerer que seja claramente esclarecido ao juízo original que

determine a análise do alegado descumprimento da sentença já

transitada e julgada (sic).

Sem razão, no entanto.

O acórdão de fls. 885/889 contém expressa e clara apreciação do

tema, conforme trecho do julgado a seguir transcrito:

"Do exposto, depreende-se que a decisão tem nítida natureza

interlocutória, uma vez que não se reveste de caráter terminativo do

feito e apenas determina que se aguarde a continuidade do

parcelamento realizado para pagamento do débito e que vem sendo

cumprido pela reclamada, cabendo destacar que sequer houve

oposição de embargos à execução pela agravante.

Deve-se ter em mente o princípio da celeridade processual,

consagrado pelo art. 893, §1º, da CLT, que dispõe sobre a

irrecorribilidade das decisões interlocutórias, bem como o

entendimento consolidado na Súmula nº 214 do TST, aplicável ao

caso, que assim dispõe:

"SUM-214 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE.

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as

decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas

hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária

à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do

Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o

mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial,

com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a

que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art.

799, § 2º, da CLT."

Reforçando o caráter incidental, bem como a natureza interlocutória

da decisão, vale destacar que a matéria ventilada pela parte pode

ser novamente discutida após decisão definitiva em embargos à

execução, na forma prevista no art. 884 da CLT. Isto porque, a

irrecorribilidade das decisões interlocutórias ocorre sem que se

opere a preclusão sobre as matérias arguidas.
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Nesse sentido, vem decidindo o TST:

(...)

Dessa forma, incabível o agravo de petição, ante a irrecorribilidade

da decisão inter locutór ia que apreciou a alegação de

descumprimento da sentença e o pedido de majoração da multa e

determinou que se aguarde o término do pagamento das demais

parcelas do parcelamento que vem sendo cumprido pela executada.

Agravo de petição não conhecido".

Do trecho do acórdão acima transcrito é possível aferir que o órgão

julgador expôs claramente os motivos pelos quais concluiu pela

irrecorribilidade da decisão que ensejou a interposição do agravo de

petição, valendo destacar que a contradição que autoriza a

apresentação dos embargos é aquela aferida no próprio texto do

julgado e não do confronto com argumentos ou demais elementos

que, embora nos autos, estejam fora da decisão.

Em verdade os argumentos expendidos nos embargos demonstram

o inconformismo da parte com a solução dada ao caso, o que não

enseja a oposição dos aclaratórios. É o que se pode aferir da leitura

das razões expostas nos embargos que se limitam a defender a

recorribilidade da decisão agravada, no intuito de obter a reforma do

acórdão, com o conhecimento do agravo de petição.

Ademais, inviável a alegação de omissão. Reconhecida a

irrecorribilidade da decisão agravada e, por conseguinte, não

conhecido o recurso, resta obstaculizada a apreciação de todas as

razões trazidas no agravo.

Com efeito, não foram identificadas nenhuma das hipóteses de

cabimento dos embargos, elencadas nos artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil, cabendo à parte interpor o

recurso adequado expondo as razões pelas quais entende merecer

reforma a sentença.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000755-35.2019.5.21.0006
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JUNIOR(OAB: 2738/RN)

RECORRIDO JUAREZ GOMES MARQUES
FERNANDES

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

PERITO DANIELLE ALVES RIBEIRO DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JUAREZ GOMES MARQUES FERNANDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo n º 0000755-35.2019.5.21.0006 (ED em RORSum)

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Juarez Gomes Marques Fernandes

Advogado: Roberto Fernando de Amorim Júnior

Embargado:A G Hóteis e Turismo S/A

Advogado: Augusto José de Medeiros Nunes e outro

Origem: TRT da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. NÃO

PROVIDOS.Depreende-se que as alegações feitas pelo

embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de

Processo Civil, razão pela qual não merecem provimento os

embargos de declaração.
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Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juarez Gomes

Marques Fernandes em face do acórdão prolatado pela 2ª Turma

de Julgamentos (ID.ad3d427) que, por unanimidade, conheceu e

negou provimento ao recurso ordinário interposto pela empresa

embargada.

Em suas razões (ID. bdc73cf), o recorrente aponta omissão no

julgado por não ter se manifestado, "apesar do evidente trabalho

adicional do advogado da parte embargante, sobre a possibilidade

de majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição

de recurso para atacar a decisão do juízo a quo".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- Admissibilidade

Publicado o acórdão em 17/07/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (ID. 5281741), a parte reclamante protocolizou os

embargos de declaração em 23/07/2020, dentro do prazo legal.

Representação regular (ID. 39f9e6d).

Embargos de declaração conhecidos.

2 - Mérito

Em suas razões de recurso, o recorrente aponta omissão no julgado

por não ter se manifestado, "apesar do evidente trabalho adicional

do advogado da parte embargante, acerca da possibilidade de

majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição de

recurso para atacar a decisão do juízo a quo".

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua vez, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes quando há na

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Cumpre ressaltar que o recurso ordinário que deu ensejo ao

acórdão embargado foi interposto pela parte embargada, razão pela

qual não é pertinente a alegação de que houve trabalho adicional do

advogado do reclamante na elaboração da peça de recurso, a

respaldar que os honorários de sucumbência sejam majorados para

o percentual de 20%, a teor do do §11 do art. 85 do CPC.

Ademais, a contar de 11.11.2017, data da vigência da Lei nº

13.467/2017, que introduziu o art. 791-A da CLT, o processo do

trabalho possui regramento próprio acerca dos honorários de

sucumbência, que estabelece sua fixação "entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre

o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o

valor atualizado da causa"(grifos acrescidos).

Por todo exposto, não merecem provimento os embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria
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Processo Nº AP-0000397-66.2016.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AGRAVANTE S M COSTA

ADVOGADO TATIANE DUARTE BARATEIRO
FERREIRA(OAB: 9798/RN)

AGRAVANTE SOLANE MARIA COSTA

ADVOGADO TATIANE DUARTE BARATEIRO
FERREIRA(OAB: 9798/RN)

AGRAVANTE VITAL ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADO MARIA ALDA ENEAS DA
COSTA(OAB: 36745/PE)

AGRAVADO INDUSTRIA DE PEÇAS PARA
MAQUINAS NACIONAIS E
IMPORTADAS EIRELI

AGRAVADO RIVONALDO BELCHIOR DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO HILTON
MACHADO(OAB: 11808/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - S M COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de declaração em agravo de petição nº 0000397-

66.2016.5.21.0009

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: VITAL ENGENHARIA EIRELI ME

Advogado(a): Maria Alda Eneas da Costa

Embargados: Solane Maria Costa e S M Costa

Advogado: Tatiane Duarte Barateiro Ferreira

Embargado:Industria De Peças Para Maquinas Nacionais e

Importadas

Embargado: Rivonaldo Belchior da Silva

Advogado: Francisco Hilton Machado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se

impertinente a oposição de embargos de declaração, que estão

limitados às hipóteses legais e não servem para se rediscutir o

mérito da lide.

Embargos conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

VITAL ENGENHARIA EIRELI ME apresenta embargos de

declaração ao acórdão de Id 903a7f9, proferido em Agravo de

Petição, nos autos da reclamação trabalhista proposta por

Rivonaldo Belchior da Silva em face de INDÚSTRIA DE PEÇAS

NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA-EPP. Aponta a existência de

omissão quanto ao tema em que a embargante demonstrou ter sido

constituída após seu titular ter se retirado do quadro societário da

executada. Alega, também, a existência de contradição por ter o

acórdão reconhecido a responsabilidade do sócio, apesar de ter

reconhecido a aplicação dos artigos 1.032 e 1003, § único, ambos

do Código Civil e contrato de trabalho ter tido vigência no período

de 02/03/2015 a 26/03/2016, com a retirada do sócio da empresa

executada em data de 14/11/2014. Acrescenta que "alargar as

obrigações para depois da averbação da modificação do contrato

social, estaria violando o ato jurídico perfeito", em afronta ao art. 5.º,

XXXVI, da Constituição da Republica. Requer o provimento dos

embargos para sejam sanados os vícios indicados (Id. 30cfbf3).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

A embargante tomou ciência do acórdão em 31.07.2020 e

apresentou embargos de declaração em data de 07.08.2020,

tempestivamente, portanto. Representação regular.

Conheço dos embargos de declaração.

2. MÉRITO

2.1. Omissão.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto

ao tema em que enfatiza ter demonstrado a constituição da

executada em momento posterior à saída do titular do quadro

societário da empresa, ocorrida em data de 14/11/2014.

Sem razão.

Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão anal isou

expressamente a mencionada situação fática, conforme depreende-

se da simples leitura do julgado embargado, merecendo destaque o

trecho adiante transcrito (ID. 903a7f9 - Pág. 7 e 8):

"Na hipótese dos autos, tem-se que a reclamação trabalhista foi

ajuizada em 28.03.2016, e que o contrato de trabalho vigorou no

período de 02/03/2015 a 26/03/2016, consoante sentença

transitada em julgado.

Logo, formalizada a retirada do sócio titular da agravante da

sociedade executada em 14/11/2014, constata-se que, no ato da
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contratação do exequente, o sócio titular da agravante não mais era

sócio da empresa executada, de modo que, em tese, não houve o

proveito econômico direto sobre trabalho desempenhado pelo

reclamante.

Porém, anteriormente à vigência da Lei 13.467/2017, em

11/11/2017, a delimitação da responsabilidade do sócio retirante

sobre as verbas trabalhistas reivindicadas em juízo era feita pela

aplicação analógica dos artigos 1.003, § único e 1.032 do Código

Civil, que assim dispõem:

"Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a

correspondente modi f icação do contrato socia l  com o

consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes

e à sociedade."

"Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou

a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais

anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade;

nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo,

enquanto não se requerer a averbação.".

E, do que se pode aferir da leitura dos dispositivos legais

citados, não restam dúvidas de que os sócios retirantes

respondem pelos débitos da empresa pelo prazo de até 2 (dois)

anos da averbação da alteração do contrato social junto ao

órgão competente, que, no presente caso, se deu em

14/11/2014, o que perfaz o limite temporal até 14/11/2016 e, por

conseguinte, abrange todo o contrato de trabalho, cujo término

se deu em 26/03/2016, conforme fixado pela sentença."

Eis o recente julgado do TST nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

I N T E R P O S T O  P E L A  E X E C U T A D A .  E X E C U Ç Ã O .

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA RETIRANTE. O Regional

entendeu que " Os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil de 2002

preveem a responsabilidade do sócio retirante pelas

obrigações sociais até 2 anos depois de averbada a sua

retirada da sociedade. No caso em exame, a agravante retirou-

se do quadro societário da empresa em 18/09/2013 (conforme

ficha cadastral da Jucesp, fls.711/715), o que significa que ela

deve responder pelas obrigações como sócia até 18/09/2015.

Logo, considerando a data de ajuizamento da presente

reclamatória (08/10/2012), entendo cabível o redirecionamento

da execução em face da ex-sócia ". Efetivamente, consoante o

teor dos referidos dispositivos legais, a responsabilidade do ex

-sócio limita-se às obrigações já contraídas pela sociedade ou

que venha a contrair no período de até dois anos, contados da

averbação da alteração contratual relativa à exclusão do sócio

retirante, conforme decidido no acórdão recorrido. Violação

constitucional não configurada (artigo 5º, LV, da CF). Agravo de

ins t rumen to  conhec ido  e  não  p rov ido "  (A IRR-2549-

38.2012.5.02.0080, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da

Costa, DEJT 11/10/2019).

Embora não se desconheça a regra prevista no artigo 6º da Lei

de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto nº

4.657/1942), que estabelece o efeito imediato e geral da lei em

vigor, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a

coisa julgada, a limitação imposta pelo novo regramento (artigo

10-A, da CLT), não pode retroceder para atingir situação já

consolidada sob a égide da regra legal outrora aplicável, sob

pena de afronta ao ato jurídico perfeito e de gerar instabilidade

social, bem como insegurança jurídica.

Nego provimento." (DESTAQUES ACRESCIDOS).

Assim, não há que se falar em omissão no particular. Nada a

acrescer, portanto.

2.2. Contradição.

A parte embargante alega a existência de contradição no julgado,

haja vista que concluiu pela responsabilidade do sócio, não

obstante tenha entendido pela aplicação dos artigos 1.032 e 1003, §

único, ambos do Código Civil, e reconhecido que o contrato de

trabalho vigeu no período de 02/03/2015 a 26/03/2016, com a

retirada do sócio do quadro societário da executada em data de

14/11/2014. Acrescenta que "alargar as obrigações para depois da

averbação da modificação do contrato social, estaria violando o ato

jurídico perfeito", em afronta ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição da

Republica. Requer seja sanado o vício indicado.

Pela simples leitura atenta do acórdão embargado, notadamente do

trecho transcrito no item anterior, percebe-se que as razões de

decidir foram explicitadas, de maneira clara e exauriente, na

fundamentação do julgado, não pairando sobre ele quaisquer dos

vícios legais a autorizar o manejo do recurso horizontal.

Nessa contexto, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se o embargante não se contenta

com o resultado do julgamento deve manejar o recurso próprio, pois

os embargos de declaração não têm esse escopo.

Conclui-se, portanto, que não merecem provimento os presentes

embargos de declaração, tendo em vista que não existem no

julgado embargado quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes

provimento.
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Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

VOTOS

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000755-35.2019.5.21.0006
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JUNIOR(OAB: 2738/RN)

RECORRIDO JUAREZ GOMES MARQUES
FERNANDES

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

PERITO DANIELLE ALVES RIBEIRO DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - A G HOTEIS E TURISMO S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo n º 0000755-35.2019.5.21.0006 (ED em RORSum)

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Juarez Gomes Marques Fernandes

Advogado: Roberto Fernando de Amorim Júnior

Embargado:A G Hóteis e Turismo S/A

Advogado: Augusto José de Medeiros Nunes e outro

Origem: TRT da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. NÃO

PROVIDOS.Depreende-se que as alegações feitas pelo

embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de

Processo Civil, razão pela qual não merecem provimento os

embargos de declaração.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juarez Gomes

Marques Fernandes em face do acórdão prolatado pela 2ª Turma

de Julgamentos (ID.ad3d427) que, por unanimidade, conheceu e

negou provimento ao recurso ordinário interposto pela empresa

embargada.

Em suas razões (ID. bdc73cf), o recorrente aponta omissão no

julgado por não ter se manifestado, "apesar do evidente trabalho

adicional do advogado da parte embargante, sobre a possibilidade

de majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição

de recurso para atacar a decisão do juízo a quo".

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- Admissibilidade

Publicado o acórdão em 17/07/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (ID. 5281741), a parte reclamante protocolizou os

embargos de declaração em 23/07/2020, dentro do prazo legal.

Representação regular (ID. 39f9e6d).

Embargos de declaração conhecidos.

2 - Mérito

Em suas razões de recurso, o recorrente aponta omissão no julgado

por não ter se manifestado, "apesar do evidente trabalho adicional

do advogado da parte embargante, acerca da possibilidade de

majoração dos honorários advocatícios em razão da interposição de

recurso para atacar a decisão do juízo a quo".
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O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua vez, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes quando há na

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Cumpre ressaltar que o recurso ordinário que deu ensejo ao

acórdão embargado foi interposto pela parte embargada, razão pela

qual não é pertinente a alegação de que houve trabalho adicional do

advogado do reclamante na elaboração da peça de recurso, a

respaldar que os honorários de sucumbência sejam majorados para

o percentual de 20%, a teor do do §11 do art. 85 do CPC.

Ademais, a contar de 11.11.2017, data da vigência da Lei nº

13.467/2017, que introduziu o art. 791-A da CLT, o processo do

trabalho possui regramento próprio acerca dos honorários de

sucumbência, que estabelece sua fixação "entre o mínimo de 5%

(cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre

o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o

valor atualizado da causa"(grifos acrescidos).

Por todo exposto, não merecem provimento os embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000482-47.2019.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRIDO FERNANDA RIBEIRO DE SANTANA

ADVOGADO RONIE PETERSON RODRIGUES DE
FRANCA(OAB: 7124/RN)

RECORRIDO AMANDA SOARES FELISMINO
SILVEIRA

ADVOGADO LARISSA SOARES FELISMINO(OAB:
13477/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FERNANDA RIBEIRO DE SANTANA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 0000482-47.2019.5.21.0009 (ED em ROT)

RELATORA JUÍZA CONVOCADA ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

EMBARGANTE:FERNANDA RIBEIRO DE SANTANA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 832
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

ADVOGADO: RONIE PETERSON RODRIGUES DE FRANCA

EMBARGADO:AMANDA SOARES FELISMINO SILVEIRA

ADVOGADO: LARISSA SOARES FELISMINO

EMBARGADO:EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

HOSPITALARES -  EBSERH

ADVOGADO: FREDERICO AUGUSTO BORBA DE SOUZA

ADVOGADO: CAROLINA MONTEIRO BONELLI BORGES

ADVOGADO: NATHALIA CARDOSO AMORIM SALVINO

ADVOGADO: VANESSA GONCALO GUEDES

ADVOGADO: MARCELA JACOME LOPES

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO.Inviabiliza-se o acolhimento

de embargos de declaração, quando não demonstrada a ocorrência

de qualquer dos vícios elencados nos artigos 897-A da CLT e 1.022

do Novo Código de Processo Civil. Ademais, adotada tese explícita

sobre o tema devolvido à apreciação do Órgão Colegiado, o

pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e

constitucionais invocados é desnecessário, em consonância com a

OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

I - RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por FERNANDA RIBEIRO DE

SANTANA em face do v. acórdão (Id 58fa798), por meio do qual a

douta 2ª Turma de Julgamentos, por unanimidade, deu provimento

parcial ao recurso ordinário interposto por EMPRESA BRASILEIRA

DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH.

Em suas razões de embargos, a reclamante alega que se verifica

omissão no acórdão, quando deixou de aplicar uma das hipóteses

de equiparação de titulação, inserida no artigo 7º da Resolução nº

454/2015/COFITO. É suscitada, também, a violação do artigo 1º do

Decreto-Lei nº 839/1969, art. 6º e art. 37, II da CF, requerendo, ao

fim, que sejam apreciadas as contradições e omissões apontadas,

e, por conseguinte, que seja impresso efeito modificativo aos

declaratórios para reconhecer a procedência da pretensão autoral, e

que seja realizado o prequestionamento dos dispositivos legais

suscitados, para fins de eventual interposição de recurso às

instâncias superiores. (Id 668589b)

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Publicado o acórdão em 27/07/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (Certidão Id 7126198), a parte autora protocolizou os

embargos de declaração em 31/07/2020, dentro do prazo legal.

Representação regular (Id e83cdc2). Conheço.

2 - MÉRITO

Os embargos de declaração são o meio idôneo a ensejar o

esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição, o

suprimento da omissão verificada na decisão embargada ou a

retificação no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou

de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil. Têm por escopo integrar a

decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo a garantir

a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na execução do

julgado.

Argumenta a embargante que se verifica omissão no acórdão,

quando deixou de aplicar uma das hipóteses de equiparação de

titulação, inserida no artigo 7º da Resolução nº 454/2015/COFITO.

É suscitada, também, a violação do artigo 1º do Decreto-Lei nº

839/1969, art. 6º e art. 37, II da CF, requerendo, ao fim, que sejam

apreciadas as contradições e omissões apontadas, e, por

conseguinte, que seja impresso efeito modificativo aos declaratórios

para reconhecer a procedência da pretensão autoral, e que seja

realizado o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados,

para fins de eventual interposição de recurso às instâncias

superiores.

À análise.

Acerca da pretensão à nomeação e posse da candidata, do próprio

teor da ementa, percebe-se que o acórdão foi claro ao consignar

que não é suficiente o fato da titulação detida pela autora constituir

área afim, pois as resoluções do Conselho de Classe estabelecem

competências distintas entre as especialidades, e sem a formação

exigida, não se pode afirmar que a autora tenha preenchido todos

os requisitos previstos no edital do certame (Id 58fa798 - Pág. 1):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA

APROVADA.  NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE

PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR.

EXIGÊNCIA DE TITULAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA

VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS. PROVIDO. Segundo entendimento consagrado no

STJ, o candidato aprovado em concurso público está condicionado

ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei

do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os

candidatos. Com efeito, a autora pretende o reconhecimento de que

o título em fisioterapia cardiorrespiratória seja capaz de suprir o

exigido no certame, que é a residência ou titulação em fisioterapia

cardiovascular, pois, no seu entender, constituem áreas afins. No

entanto, as resoluções do Conselho de Classe estabelecem

competências distintas entre as especialidades, de forma que sem a

formação exigida, não se pode afirmar que a autora tenha

preenchido todos os requisitos previstos no edital do certame.

Portanto, também em atenção à garantia ao princípio da igualdade,
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não há que se falar em direito à nomeação.

Percebe-se que as razões de decidir foram explicitadas, de maneira

clara e exauriente, na fundamentação do julgado, não pairando

sobre o acórdão quaisquer dos vícios legais a autorizar o manejo do

recurso horizontal.

Nessa esteira, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se a embargante não se contenta

com o resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio,

pois os embargos de declaração não têm esse escopo.

Em relação ao prequestionamento suscitado, a Súmula n.º 297 do

TST dispõe que:

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO.

NOVA REDAÇÃO.

1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

3. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Registre-se que, para efeito de prequestionamento, a decisão

judicial não tem que fazer referência expressa aos dispositivos

legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador adote

explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e questões

abordadas, expondo os motivos de seu convencimento, o que

ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial n.º 118, da Seção de

Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:

PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA

SÚMULA Nº 297 (inserida em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

Por todo o exposto, e já que não existem, no julgado embargado,

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da CLT, nego provimento aos embargos de

declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000689-46.2019.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO ANA CAROLINA ARAUJO DE
MEDEIROS(OAB: 11300/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRENTE SINDICATO ESTADUAL DOS
TRABALHADORES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICOS
HOSPITALARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

RECORRIDO EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO ANA CAROLINA ARAUJO DE
MEDEIROS(OAB: 11300/RN)
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ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRIDO SINDICATO ESTADUAL DOS
TRABALHADORES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICOS
HOSPITALARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário n.º 0000689-

46.2019.5.21.0009

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante :  EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

HOSPITALARES -  EBSERH

Embargante: SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE

EMPRESAS PUBLICAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN

Embargado: os mesmos

Origem: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO. IMPROVIDOS.

Percebe-se que as alegações feitas pelos embargantes não se

enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a

pretensão, na realidade, é de rediscussão da matéria de mérito da

causa e reapreciação de provas, o que não é permitido por meio do

instrumento processual ora em análise. Ademais, adotada tese

explícita sobre o tema, o pronunciamento expresso sobre todos os

dispositivos legais invocados é desnecessário, em consonância com

a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Dessa forma, ausentes os vícios da omissão e contradição no v.

acórdão, não merecem provimentos os embargos.

Ambos os embargos de declaração conhecidos e improvidos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA

BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH e

SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS

PÚBLICAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN em face do Acórdão

proferido por esta egrégia 2ª Turma de Julgamentos, nos autos da

reclamação trabalhista proposta pelo ente sindical contra a primeira

embargante.

A EBSERH alega omissão e contradição quanto ao tópico da

sucumbência (item V do recurso ordinário), na medida em que o

julgado reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical para

algumas categorias profissionais diferenciadas, de modo que o

sindicato autor foi mais sucumbente do que vitorioso, porquanto a

condenação abrangeu apenas os substituídos não integrantes de

categoria profissional com regulamentação própria. Acrescenta que,

mesmo assim, o sindicato não foi condenado na verba honorária de

sucumbência, em desrespeito à norma da sucumbência recíproca,

encartada no §3º do art. 791-A da CLT. Por fim, alega a omissão na

indicação de todas as categorias diferenciadas que atuam no

âmbito da EBSERH, citando as seguintes categorias: Arquiteto;

Assistente Social; Contador e Contabilista; Biólogo e Biomédico;

Dentista; Farmacêutico; Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Psicólogo; Físico;

Publicitário; Químico; Relações Públicas; Economista; Técnico de

Segurança do Trabalho e Educador físico. Por conseguinte, requer

o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões

e contradição apontadas.

Por sua vez, o ente sindical, em razões de embargos, alega a

nulidade do julgamento por cerceamento de defesa haja vista a

ausência de intimação para sustentação oral. A propósito, esclarece

que a sessão, inicialmente marcada para 07/04/2020, foi

reaprazada para o dia 19/06/2020, sem qualquer intimação prévia.

No mais, assevera que o sindicato detém legitimidade para

representar as categorias profissionais diferenciadas e que o

acórdão embargado indeferiu o benefício da justiça gratuita ao

embargante, em que pese tenha sido comprovada a sua

indisponibilidade financeira para arcar com os custos do processo

mediante a juntada debalanço patrimonial do sindicato.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais: arts.5º,

LXXIV e 8º, I, II e III; arts. 511,§§ 1º,2º e 3º, 570, 571 e 790, §§ 3ºe

4º, da CLT; art.98 do CPC; Súmula 481 do STJ e Súmula 374 do

TST. Em consequência, postula o provimento dos embargos para

que, preliminarmente, seja declarada a nulidade do acórdão e

designada nova sessão de julgamento com prévia intimação das

partes, nos moldes dos artigos 3º e 4º do ATOTRT21-GPNº
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41/2020. No mais, pede que sejam explicitadas as teses atinentes à

legitimidade do sindicato para representar todos os empregados de

empresas de prestação de serviços hospitalares, inclusive os que

eventualmente se enquadrem em categoria prof issional

diferenciada; e à incidência do benefício da gratuidade de justiça em

favor do sindicato autor.

É o relatório.

1- Admissibilidade

Embargos da EBSERH.

Publicado o Acórdão em 23/06/2020, os embargos foram opostos

tempestivamente no dia 30/06/2020. Representação regular.

Conheço dos embargos.

Embargos do SINDSERH-RN.

Publicado o Acórdão em 23/06/2020, os embargos foram opostos

tempestivamente no dia 02/07/2020. Representação regular.

Conheço dos embargos.

2. Mérito

Embargos do SINDSERH-RN.

2.1 - Nulidade do acórdão. Ausência de intimação prévia para a

sessão que foi reaprazada, obstaculizando a sustentação oral.

O sindicato embargante (SINDSERH-RN) alega a nulidade do

julgamento por cerceamento de defesa haja vista a ausência de

intimação para sustentação oral. A propósito, esclarece que a

sessão, inicialmente marcada para 07/04/2020, foi reaprazada para

o dia 19/06/2020, sem qualquer intimação prévia. Em consequência,

postula que seja declarada a nulidade do acórdão e designada nova

sessão de julgamento com prévia intimação das partes, nos moldes

dos artigos 3º e 4º do ATOTRT21-GPNº 41/2020.

Ao exame.

No particular, não prospera a insurgência, senão vejamos.

A propósito, verifica-se que a Secretaria desta Turma, por e-mail

direcionado ao endereço eletrônico do advogado Dr. Marcos

Holanda, informou a nova data da sessão, conforme se verifica do

expediente à fl. 841.

Ademais, em cumprimento ao despacho desta Relatora, a

Secretaria desta egrégia Turma de Julgamentos emitiu certidão (fls.

851), com o seguinte conteúdo:

CERTIFICO, em atenção ao r. Despacho retro, que oprocesso em

epígrafe foi pautado para julgamento no dia 07/04/2020. A pauta

foi divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho -

DEJT no 2943/2020, em 27/03/2020 (sexta-feira), sendo

publicada no dia 30/03/2020 (segunda- feira).

CERTIFICO, mais, que a parte SINDICATO ESTADUAL DOS

TRABALHADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE SERVIÇOS

HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEfoi

notificada no dia 12/06/2020 às 11:02 hs, através do e-mail

marcoshollanda@hotmail. com do Dr. Marcos de Hollanda

Franco, Advogado habilitado nos autos.(DESTAQUES

ACRESCIDOS)

Assim, diante do conteúdo da certidão acima, que goza de fé

pública, tem-se que o advogado foi intimado previamente da

sessão, que foi remarcada de 07/04/2020 para o dia 19/06/2020.

2.2 - Omissão. Legitimidade do sindicato autor.

O sindicato embargante alega omissão quanto à aplicação da

Súmula 374 do TST no que pertine à sua legitimidade para

representar todos os empregados da EBSERH.

Sobre o tema, esta turma assim decidiu:

A EBSERH aduz que o sindicato tem legitimidade para representar

determinada categoria profissional, argumentando que não se pode

deixar de considerar a "existência de categorias diferenciadas, eis

que elas não se encontram abarcadas pela atividade preponderante

do empregador". Exemplifica algumas categorias com estatuto

jurídico próprio e especificidade profissional, tais como, médicos,

enfermeiros, advogados, engenheiros, administradores, estejam

enquadradas na área administrativa ou na área fim. Socorrendo-se

da redação do §3o, do art. 511, da CLT, que encerra a definição

legal de categoria diferenciada, postula seja reconhecida a ausência

de "pertinência subjetiva para postular em juízo a defesa dos

interesses de todos os empregados da EBSERH".

Quanto ao tema, o Juízo a quo decidiu:

A reclamada argui ilegitimidade ativa ad causam, argumentando

que o Sindicato autor não possui pertinência subjetiva. Entende que

o sindicato deve representar uma categoria econômica ou

profissional, não existindo amparo jurídico para representação de

empregados de empresa.

A parte autora expõe que observou o princípio da unicidade sindical

e os ditames da Portaria no 326/2013. Anexa o registro sindical.

Como se observa da Cert idão de ID. 65c4493, houve

reconhecimento pelo órgão competente do registro sindical do

autor, estando devidamente regularizado. Neste contexto, constato

que o autor se trata da entidade representativa dos servidores, lato

sensu, que mantêm relação de trabalho com especificamente com a

Empresa Pública de Serviços Hospitalares, entidade de direito

privado da Administração Pública Indireta.

Desta forma, pondero o Sindicato autor como parte legítima para

figurar na presente relação processual.

Analisa-se.

O ordenamento jurídico brasileiro define categoria profissional,

estabelecendo, como exceção, a categoria profissional diferenciada.

Tais conceitos estão definidos no art. 511, §§ 2º e 3º, da CLT:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de
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todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou

profissões similares ou conexas.

(...)

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade

econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas,

compõe a expressão social elementar compreendida como

categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por

força de estatuto profissional especial ou em consequência de

condições de vida singulares.

Infere-se, portanto, que a definição da categoria profissional

disposta no §2o é a regra, da qual é exceção a hipótese do §3o,

categoria diferenciada.

Assim, para as categorias profissionais inespecíficas, é a atividade

preponderante do empregador que caracteriza e define a similitude

de condições de trabalho.

Por sua vez, as categorias profissionais específicas, a exemplo dos

médicos, são aquelas cujos empregados exerçam profissões ou

funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou

de condições de vida singulares. São exemplos de categorias

profissionais específicas, os médicos, enfermeiros, advogados,

contadores, etc.

O SINDSERH-RN representa genericamente os trabalhadores de

empresas públicas de serviços hospitalares no Estado do Rio

Grande do Norte, mas não tem o condão de representar categorias

diferenciadas em razão do princípio da especificidade.

Assim, as categorias diferenciadas devem ser representadas por

seus respectivos sindicatos, isto é, os médicos, por exemplo, pelo

Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (SINMED-RN).

Corroborando tal entendimento, verifica-se que o estatuto do

SINDSERH-RN, às fls. 26 e ss., não especifica categoria especial,

uma vez que se incluísse as categorias diferenciadas, estaria

afrontando o princípio da unicidade sindical.

Assim, razão assiste à tese recursal da EBSERH quanto à ausência

de pertinência subjetiva sindical do SINDSERH-RN para postular

em Juízo a defesa dos interesses de todos os empregados da

EBSERH, pelo que devem ser excluídas as categorias profissionais

di ferenciadas,  com estatuto jur íd ico própr io,  a saber:

administradores, advogados, contadores, engenheiros, enfermeiros,

técnico em enfermagem, técnico em radiologia e médicos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para excluir as

categorias diferenciadas do rol de representação do ente sindical.

Como se percebe da transcrição acima, o tema foi exaustivamente

abordado pelo acórdão embargado que, de modo claro e

fundamentado, expôs as razões de decidir.

A própria argumentação trazida nos embargos revela, claramente, a

tentativa do embargante de rediscussão da matéria, o que não é

viável em sede de declaratórios, cuja destinação é suplantar vícios

do julgado, o que inexiste neste aspecto.

2.3 - Gratuidade da Justiça. Omissão e contradição.

O sindicato sustenta que o acórdão embargado indeferiu o benefício

da justiça gratuita ao embargante, em que pese tenha sido

comprovada a sua indisponibilidade financeira para arcar com os

custos do processo mediante a juntada de balanço patrimonial do

sindicato. Neste sentido, alega a existência de omissão e

contradição do julgado e requer seja adotada tese explícita a

respeito do matéria.

O acórdão embargado acerca do tópico decidiu nos termos

seguintes:

O benefício da justiça gratuita encontra disciplina maior no artigo 5º,

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo ser concedido, na

seara trabalhista, ao hipossuficiente pessoa física que não tenha

condições de demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua

família, de acordo com art. 790, § 3º, da CLT.

A extensão do benefício à pessoa jurídica se admite em caráter

excepcional, não bastando a simples declaração de insuficiência de

recursos, sendo indispensável a efetiva comprovação documental

da situação econômica precária e deficitária do requerente, segundo

dicção do §4º do art. 790 da CLT e do item II da Súmula nº 463 do

TST, respectivamente:

§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedidoà parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das

custas do processo (grifos acrescidos).

II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é

necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte

arcar com as despesas do processo.

No caso sob análise, o sindicato apresentou declaração de

hipossuficiência e comprovantes de extratos bancários, no intuito de

demonstrar a insuficiência financeira para arcar com o pagamento

das custas processuais sem comprometer a sua subsistência. A

propósito, sustenta que a reforma trabalhista retirou receitas

obrigatórias que favorecia a entendida sindical.

Entretanto, os extratos bancários revelam inúmeros créditos

advindos da EBSERH, proveniente da contribuição de seus

empregados, com vultosos valores, a exemplo do mês de julho de

2019. A assertiva do sindicato de possuir outras despesas, a ponto

de operar no vermelho, não se encontra comprovada, sendo, pois,
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simples alegação.

Portanto, não evidenciada satisfatoriamente a insuficiência de

recursos, dou provimento ao recurso para afastar a outorga da

gratuidade judiciária ao sindicato.

Não há omissão ou contradição no julgado turmário, consoante

revela parte do acórdão acima transcrita. A contradição há de ser

intrínseca ao julgado, o que inexiste. Os embargos de declaração

não se prestam a análise de prova e revolvimento da matéria.

Acrescente-se, apenas a título de argumentação, que o balanço

patrimonial do SINDSERH-RN do ano de 2019 (documento sob o Id.

72c05d6), além de unilateral, não se presta ao fim pretendido pelo

ente sindical.

Nada a prover, no ponto.

Embargos da EBSERH

2.4 - Sucumbência recíproca. Omissão e contradição.

A EBSERH alega omissão e contradição quanto ao tópico da

sucumbência (item V do recurso ordinário), na medida em que o

julgado reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical para

algumas categorias profissionais diferenciadas, de modo que o

sindicato autor foi mais sucumbente do que vitorioso, porquanto a

condenação abrangeu apenas os substituídos não integrantes de

categoria profissional com regulamentação própria. Acrescenta que,

mesmo assim, o sindicato não foi condenado na verba honorária de

sucumbência, em desrespeito à norma da sucumbência recíproca,

encartada no §3º do art. 791-A da CLT.

Sobre o tema, o acórdão assim decidiu:

(...)

O ordenamento jurídico brasileiro define categoria profissional,

estabelecendo, como exceção, a categoria profissional diferenciada.

Tais conceitos estão definidos no art. 511, §§ 2o e 3o, da CLT:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de

todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou

profissões similares ou conexas.

(...)

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade

econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas,

compõe a expressão social elementar compreendida como

categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por

força de estatuto profissional especial ou em consequência de

condições de vida singulares.

Infere-se, portanto, que a definição da categoria profissional

disposta no §2o é a regra, da qual é exceção a hipótese do §3o,

categoria diferenciada.

Assim, para as categorias profissionais inespecíficas, é a

atividade preponderante do empregador que caracteriza e

define a similitude de condições de trabalho.

Por sua vez, as categorias profissionais específicas, a exemplo

dos médicos, são aquelas cujos empregados exerçam

profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto

profissional especial ou de condições de vida singulares. São

exemplos de categorias profissionais específicas, os médicos,

enfermeiros, advogados, contadores, etc.

O SINDSERH-RN representa genericamente os trabalhadores

de empresas públicas de serviços hospitalares no Estado do

Rio Grande do Norte, mas não tem o condão de representar

categorias diferenciadas em razão do princípio da

especif icidade.

Assim, as categorias diferenciadas devem ser representadas

por seus respectivos sindicatos, isto é, os médicos, por

exemplo, pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

(SINMED-RN).

Corroborando tal entendimento, verifica-se que o estatuto do

SINDSERH-RN, às fls. 26 e ss., não especifica categoria

especial, uma vez que se incluísse as categorias diferenciadas,

estaria afrontando o princípio da unicidade sindical.

Assim, razão assiste à tese recursal da EBSERH quanto à

ausência de pertinência subjetiva sindical do SINDSERH-RN

para postular em Juízo a defesa dos interesses de todos os

empregados da EBSERH, pelo que devem ser excluídas as

categorias profissionais diferenciadas, com estatuto jurídico

próprio, a saber: administradores, advogados, contadores,

engenheiros, enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em

radiologia e médicos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para excluir as

categorias diferenciadas do rol de representação do ente

sindical.

No tocante às pretensões da ação coletiva - restabelecimento do

auxílio alimentação e pagamento dos valores retroativos - o acórdão

embargado manteve a sentença, como denotam as razões de

decidir adiante transcritas:

(...)

A tese recursal baseia-se, notadamente, em um dispositivo de lei

federal, o art. 22, §§ 2o e 5o, da Lei 8.460/1992, que gerou a

Orientação Normativa do SRH/MPOG e o Memorando Circular

DGP/EBSERH/MEC.
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Transcrevo, com destaques, o art. 22 da Lei 8.460/1992:

Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do

auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos

federais civis ativos da Administração Pública Federal direta,

autárquica e fundacional.

§ 1o A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e

terá caráter indenizatório.

§ 2o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da

Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação,

mediante opção.

§ 3o O auxílio-alimentação não será:a) incorporado ao vencimento,

remuneração, provento ou pensão;

b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência

de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor

público;

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in

natura.

§ 4o O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou

entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o

direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.

§ 5o O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de espécie

semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem

pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício

alimentação.

§ 6o Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por

dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.

§ 7o Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado

a participação do servidor em programa de treinamento

regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou

outros eventos similares, sem deslocamento da sede.

§ 8o As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-

al imentação a que f izer jus o servidor, exceto aquelas

eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a

proporcionalidade prevista no § 6o."

Sabe-se que, no que diz respeito à atuação entre particulares,

aquilo que a lei não proíbe, é permitido, ao passo que, no âmbito da

Administração Pública, a lógica é oposta, isto é, para se concretizar

o ato administrativo é necessária prévia autorização legal, caso

contrário o ato se caracteriza como atividade ilícita. Nesse sentido é

a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à

lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das

finalidades assinaladas na ordenação normativa. Como é sabido, o

liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado

entre a lei e o comportamento dos particulares. Com efeito,

enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é

proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é

permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-

contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação

de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato

administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre

que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva

que lhe sirva de supedâneo (MELLO, Celso Bandeira de. Curso de

Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 960;

d i s p o n í v e l  e m

https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/3473/o-principio-

legalidade-administ racao-publica-analise-partir-constituicao-federal-

1988#_ftn25)

A EBSERH é empresa pública pertencente à Administração Pública

Indireta. Apesar de se enquadrar como ente de personalidade

jurídica privada, guarda observância, em alguns aspectos, às

normas de direito público e, em outros, rege-se pelas normas de

direito privado. Neste sentido, adverte José dos Santos Carvalho

Filho:

(..) o fato de terem personalidade jurídica de direito privado, não as

equipara com as pessoas oriundas da iniciativa privada. O regime

jurídico a elas aplicável tem natureza híbrida, pois recebem o influxo

de normas de direito privado em alguns setores de atuação e

normas de direito público em outras.(FILHO, José dos Santos

Carvalho. Manual de direito administrativo, p. 526., disponível em

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/227/edicao-1/sociedade

-de-economia-mista)

O art. 22, §§ 2o e 5o, da Lei 8.460/1992, acima transcrito, e que

veda a acumulação de vale alimentação para "servidores" com mais

de um vínculo contratual, restringe-se à Administração Pública

Direta, autárquica e fundacional. Não se aplica, por conseguinte, tal

vedação à recorrente (empresa pública), em virtude do "silêncio

eloquente" e intransponível do legislador.

Em consulta à Orientação Normativa no 5, de 9 de agosto de 2005,

verifica-se que a orientação, dada pela Secretaria de Recursos

Humanos do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, é

baseada umbilicalmente ao dispositivo legal já transcrito (§2o do art.

22 da Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992).

A citada Orientação Normativa possuir o seguinte teor:

Art. 1o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da

Constituição fará jus à percepção de apenas um auxílio-

alimentação, mediante opção.

Parágrafo único. Até que sejam efetuadas as adequações

necessárias no Sistema Integrado de Administração de Recursos

Humanos - SIAPE, comvistas à parametrização dos pagamentos,

recomendamos aos órgãos e entidades que analisem eventuais

casos de duplicidade de concessão para fins de suspensão dos
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pagamentos indevidos.

Art. 2o Os valores recebidos em duplicidade a este título, devem ser

ressarcidos aos cofres públicos na forma do disposto no art. 46 da

Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O Memorando, como se verifica às fls. 435/436, pede para que a

citada Orientação Normativa seja aplicada, requerendo o

levantamento dos empregados públicos da EBSERH em situação

de acúmulo lícito de cargos na forma da CF, análise da situação de

auxílio-alimentação e solicitação de preenchimento do documento

anexo "Auxílio Alimentação Termo de Opção" e, por fim, a apuração

de valores pagos indevidamente para reposição ao erário.

O entendimento do TCU, trazido ao debate, aponta o seguinte,

destaquei:

(...) Ocorrência de pagamento, por diversos órgãos/entidades da

Administração Pública Federal, de auxílio-alimentação em

duplicidade, contrariando o disposto no § 2o do art. 22 da Lei no

8.460/1992, com a redação dada pela Lei no 9.527/97. (...) adotem

as providências necessárias ao exato cumprimento do disposto no §

2o do art. 22 da Lei no 8.460/92, com a redação dada pela Lei no 9.

527/97, consistindo na suspensão do pagamento de mais de um

auxílio-alimentação a servidores que acumulem cargos públicos na

forma da Constituição, priorizando, para exclusão, o benefício de

menor valor, em caso de valores distintos, ou aquele percebido há

menos tempo;

Acrescente-se que o contexto fático do auxílio alimentação é

incomparável com o auxílio moradia, uma vez que, aqui,

independente de quanto vínculos o empregado tenha, a

moradia se constitui uma só. Já no caso do auxílio

alimentação, quando o empregado possui mais de um vínculo é

necessário o incremento alimentar também, em razão do

aumento da carga horária de trabalho.

O vale-alimentação possui natureza indenizatória, pelo que não

há que se falar em retenção da verba previdenciária e do

imposto de renda na parte que toca aos empregados.

Por todo o exposto, mantenho a sentença, restando

prejudicado o tópico recursal atinente aos honorários

advocatícios.

Portanto, a tese recursal da EBSERH de ilegalidade da duplicidade

no pagamento do auxílio alimentação foi refutada, tendo o acórdão

turmário mantido a condenação, pelo que considerou prejudicado o

tópico recursal atinente aos honorários advocatícios de

sucumbência.

O fato de o julgado embargado ter restringido os limites subjetivos

da lide, isto é, as categorias profissionais dos substituídos

beneficiados pela condenação em nada altera o desfecho de mérito

da ação trabalhista, cujos pedidos referem-se à obrigação de fazer

atinente ao restabelecimento do auxílio-alimentação e à obrigação

de pagar os valores vencidos do aludido auxílio.

Assim, não há que se falar em omissão quanto ao item V das

razões recursais da embargante, que assim dispôs:

Item V

Doravante, os honorários advocatícios serão suportados pela parte

sucumbente nos pedidos veiculados, sendo irrelevante verificar a

assistência do reclamante pelo sindicato da categoria profissional

para que ele pudesse ter direito.

Nesse caso, diante da natureza, complexidade da causa e demais

requisitos que balizam a matéria, necessário que o sindicato

recorrido seja condenado em honorários advocatícios em favor

desta recorrente.

Nada a sanar, pois.

Matéria comum a ambos os embargos.

2.5 - Categorias diferenciadas. Omissão.

A reclamada embargante alega a existência de omissão na

indicação de todas as categorias diferenciadas que atuam no

âmbito da EBSERH, citando as seguintes categorias: Arquiteto;

Assistente Social; Contador e Contabilista; Biólogo e Biomédico;

Dentista; Farmacêutico; Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Psicólogo; Físico;

Publicitário; Químico; Relações Públicas; Economista; Técnico de

Segurança do Trabalho e Educador Físico. Requer, portanto, que a

omissão seja suprida.

O sindicato autor, por outro lado, enfatiza que tem legitimidade para

representar todos os empregados da EBSERH, incluídas as

categorias profissionais diferenciadas. Tal tema já foi tratado acima

no item 2.2, pelo que nada mais a acrescer.

No tocante à insurgência da embargante EBSERH, na

fundamentação do acórdão, foram exemplificadas algumas

categorias diferenciadas: "São exemplos de categorias profissionais

específicas, os médicos, enfermeiros, advogados, contadores, etc."

Assim, o acórdão excluiu as categorias profissionais diferenciadas

e, a título de exemplo, citou algumas. O acórdão, portanto, foi

específico, claro e fundamentado ao excluir da condenação as

categorias profissionais diferenciadas com regulamento próprio, e,

apenas por ocasião da fase de liquidação, é que serão efetivamente

identificadas as categorias com as listas de substituídos que estão

inseridos nos limites subjetivos do título executivo judicial e,

consequentemente, estão abrangidos pelo objeto da condenação.

Nada a prover, pois.

Pelo exposto, inexistindo no acórdão quaisquer dos vícios previstos

nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, não

merecem provimento os embargos de declaração.
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III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e,

no mérito, nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer de ambos os embargos de declaração..

Mérito: por unanimidade, negar provimento a ambos os embargos

de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº AP-0000397-66.2016.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AGRAVANTE S M COSTA

ADVOGADO TATIANE DUARTE BARATEIRO
FERREIRA(OAB: 9798/RN)

AGRAVANTE SOLANE MARIA COSTA

ADVOGADO TATIANE DUARTE BARATEIRO
FERREIRA(OAB: 9798/RN)

AGRAVANTE VITAL ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADO MARIA ALDA ENEAS DA
COSTA(OAB: 36745/PE)

AGRAVADO INDUSTRIA DE PEÇAS PARA
MAQUINAS NACIONAIS E
IMPORTADAS EIRELI

AGRAVADO RIVONALDO BELCHIOR DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO HILTON
MACHADO(OAB: 11808/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VITAL ENGENHARIA EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de declaração em agravo de petição nº 0000397-

66.2016.5.21.0009

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: VITAL ENGENHARIA EIRELI ME

Advogado(a): Maria Alda Eneas da Costa

Embargados: Solane Maria Costa e S M Costa

Advogado: Tatiane Duarte Barateiro Ferreira

Embargado:Industria De Peças Para Maquinas Nacionais e

Importadas

Embargado: Rivonaldo Belchior da Silva

Advogado: Francisco Hilton Machado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se

impertinente a oposição de embargos de declaração, que estão

limitados às hipóteses legais e não servem para se rediscutir o

mérito da lide.

Embargos conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

VITAL ENGENHARIA EIRELI ME apresenta embargos de

declaração ao acórdão de Id 903a7f9, proferido em Agravo de

Petição, nos autos da reclamação trabalhista proposta por

Rivonaldo Belchior da Silva em face de INDÚSTRIA DE PEÇAS

NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA-EPP. Aponta a existência de

omissão quanto ao tema em que a embargante demonstrou ter sido

constituída após seu titular ter se retirado do quadro societário da

executada. Alega, também, a existência de contradição por ter o

acórdão reconhecido a responsabilidade do sócio, apesar de ter

reconhecido a aplicação dos artigos 1.032 e 1003, § único, ambos

do Código Civil e contrato de trabalho ter tido vigência no período

de 02/03/2015 a 26/03/2016, com a retirada do sócio da empresa

executada em data de 14/11/2014. Acrescenta que "alargar as
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obrigações para depois da averbação da modificação do contrato

social, estaria violando o ato jurídico perfeito", em afronta ao art. 5.º,

XXXVI, da Constituição da Republica. Requer o provimento dos

embargos para sejam sanados os vícios indicados (Id. 30cfbf3).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

A embargante tomou ciência do acórdão em 31.07.2020 e

apresentou embargos de declaração em data de 07.08.2020,

tempestivamente, portanto. Representação regular.

Conheço dos embargos de declaração.

2. MÉRITO

2.1. Omissão.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto

ao tema em que enfatiza ter demonstrado a constituição da

executada em momento posterior à saída do titular do quadro

societário da empresa, ocorrida em data de 14/11/2014.

Sem razão.

Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão anal isou

expressamente a mencionada situação fática, conforme depreende-

se da simples leitura do julgado embargado, merecendo destaque o

trecho adiante transcrito (ID. 903a7f9 - Pág. 7 e 8):

"Na hipótese dos autos, tem-se que a reclamação trabalhista foi

ajuizada em 28.03.2016, e que o contrato de trabalho vigorou no

período de 02/03/2015 a 26/03/2016, consoante sentença

transitada em julgado.

Logo, formalizada a retirada do sócio titular da agravante da

sociedade executada em 14/11/2014, constata-se que, no ato da

contratação do exequente, o sócio titular da agravante não mais era

sócio da empresa executada, de modo que, em tese, não houve o

proveito econômico direto sobre trabalho desempenhado pelo

reclamante.

Porém, anteriormente à vigência da Lei 13.467/2017, em

11/11/2017, a delimitação da responsabilidade do sócio retirante

sobre as verbas trabalhistas reivindicadas em juízo era feita pela

aplicação analógica dos artigos 1.003, § único e 1.032 do Código

Civil, que assim dispõem:

"Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a

correspondente modi f icação do contrato socia l  com o

consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes

e à sociedade."

"Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou

a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais

anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade;

nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo,

enquanto não se requerer a averbação.".

E, do que se pode aferir da leitura dos dispositivos legais

citados, não restam dúvidas de que os sócios retirantes

respondem pelos débitos da empresa pelo prazo de até 2 (dois)

anos da averbação da alteração do contrato social junto ao

órgão competente, que, no presente caso, se deu em

14/11/2014, o que perfaz o limite temporal até 14/11/2016 e, por

conseguinte, abrange todo o contrato de trabalho, cujo término

se deu em 26/03/2016, conforme fixado pela sentença."

Eis o recente julgado do TST nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

I N T E R P O S T O  P E L A  E X E C U T A D A .  E X E C U Ç Ã O .

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA RETIRANTE. O Regional

entendeu que " Os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil de 2002

preveem a responsabilidade do sócio retirante pelas

obrigações sociais até 2 anos depois de averbada a sua

retirada da sociedade. No caso em exame, a agravante retirou-

se do quadro societário da empresa em 18/09/2013 (conforme

ficha cadastral da Jucesp, fls.711/715), o que significa que ela

deve responder pelas obrigações como sócia até 18/09/2015.

Logo, considerando a data de ajuizamento da presente

reclamatória (08/10/2012), entendo cabível o redirecionamento

da execução em face da ex-sócia ". Efetivamente, consoante o

teor dos referidos dispositivos legais, a responsabilidade do ex

-sócio limita-se às obrigações já contraídas pela sociedade ou

que venha a contrair no período de até dois anos, contados da

averbação da alteração contratual relativa à exclusão do sócio

retirante, conforme decidido no acórdão recorrido. Violação

constitucional não configurada (artigo 5º, LV, da CF). Agravo de

ins t rumen to  conhec ido  e  não  p rov ido "  (A IRR-2549-

38.2012.5.02.0080, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da

Costa, DEJT 11/10/2019).

Embora não se desconheça a regra prevista no artigo 6º da Lei

de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto nº

4.657/1942), que estabelece o efeito imediato e geral da lei em

vigor, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a

coisa julgada, a limitação imposta pelo novo regramento (artigo

10-A, da CLT), não pode retroceder para atingir situação já

consolidada sob a égide da regra legal outrora aplicável, sob

pena de afronta ao ato jurídico perfeito e de gerar instabilidade

social, bem como insegurança jurídica.

Nego provimento." (DESTAQUES ACRESCIDOS).
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Assim, não há que se falar em omissão no particular. Nada a

acrescer, portanto.

2.2. Contradição.

A parte embargante alega a existência de contradição no julgado,

haja vista que concluiu pela responsabilidade do sócio, não

obstante tenha entendido pela aplicação dos artigos 1.032 e 1003, §

único, ambos do Código Civil, e reconhecido que o contrato de

trabalho vigeu no período de 02/03/2015 a 26/03/2016, com a

retirada do sócio do quadro societário da executada em data de

14/11/2014. Acrescenta que "alargar as obrigações para depois da

averbação da modificação do contrato social, estaria violando o ato

jurídico perfeito", em afronta ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição da

Republica. Requer seja sanado o vício indicado.

Pela simples leitura atenta do acórdão embargado, notadamente do

trecho transcrito no item anterior, percebe-se que as razões de

decidir foram explicitadas, de maneira clara e exauriente, na

fundamentação do julgado, não pairando sobre ele quaisquer dos

vícios legais a autorizar o manejo do recurso horizontal.

Nessa contexto, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se o embargante não se contenta

com o resultado do julgamento deve manejar o recurso próprio, pois

os embargos de declaração não têm esse escopo.

Conclui-se, portanto, que não merecem provimento os presentes

embargos de declaração, tendo em vista que não existem no

julgado embargado quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes

provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

VOTOS

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº AP-0000397-66.2016.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

AGRAVANTE S M COSTA

ADVOGADO TATIANE DUARTE BARATEIRO
FERREIRA(OAB: 9798/RN)

AGRAVANTE SOLANE MARIA COSTA

ADVOGADO TATIANE DUARTE BARATEIRO
FERREIRA(OAB: 9798/RN)

AGRAVANTE VITAL ENGENHARIA EIRELI

ADVOGADO MARIA ALDA ENEAS DA
COSTA(OAB: 36745/PE)

AGRAVADO INDUSTRIA DE PEÇAS PARA
MAQUINAS NACIONAIS E
IMPORTADAS EIRELI

AGRAVADO RIVONALDO BELCHIOR DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO HILTON
MACHADO(OAB: 11808/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SOLANE MARIA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de declaração em agravo de petição nº 0000397-

66.2016.5.21.0009

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: VITAL ENGENHARIA EIRELI ME
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Advogado(a): Maria Alda Eneas da Costa

Embargados: Solane Maria Costa e S M Costa

Advogado: Tatiane Duarte Barateiro Ferreira

Embargado:Industria De Peças Para Maquinas Nacionais e

Importadas

Embargado: Rivonaldo Belchior da Silva

Advogado: Francisco Hilton Machado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se

impertinente a oposição de embargos de declaração, que estão

limitados às hipóteses legais e não servem para se rediscutir o

mérito da lide.

Embargos conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

VITAL ENGENHARIA EIRELI ME apresenta embargos de

declaração ao acórdão de Id 903a7f9, proferido em Agravo de

Petição, nos autos da reclamação trabalhista proposta por

Rivonaldo Belchior da Silva em face de INDÚSTRIA DE PEÇAS

NACIONAIS E IMPORTADAS LTDA-EPP. Aponta a existência de

omissão quanto ao tema em que a embargante demonstrou ter sido

constituída após seu titular ter se retirado do quadro societário da

executada. Alega, também, a existência de contradição por ter o

acórdão reconhecido a responsabilidade do sócio, apesar de ter

reconhecido a aplicação dos artigos 1.032 e 1003, § único, ambos

do Código Civil e contrato de trabalho ter tido vigência no período

de 02/03/2015 a 26/03/2016, com a retirada do sócio da empresa

executada em data de 14/11/2014. Acrescenta que "alargar as

obrigações para depois da averbação da modificação do contrato

social, estaria violando o ato jurídico perfeito", em afronta ao art. 5.º,

XXXVI, da Constituição da Republica. Requer o provimento dos

embargos para sejam sanados os vícios indicados (Id. 30cfbf3).

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

A embargante tomou ciência do acórdão em 31.07.2020 e

apresentou embargos de declaração em data de 07.08.2020,

tempestivamente, portanto. Representação regular.

Conheço dos embargos de declaração.

2. MÉRITO

2.1. Omissão.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão quanto

ao tema em que enfatiza ter demonstrado a constituição da

executada em momento posterior à saída do titular do quadro

societário da empresa, ocorrida em data de 14/11/2014.

Sem razão.

Inexiste a omissão apontada, pois o acórdão anal isou

expressamente a mencionada situação fática, conforme depreende-

se da simples leitura do julgado embargado, merecendo destaque o

trecho adiante transcrito (ID. 903a7f9 - Pág. 7 e 8):

"Na hipótese dos autos, tem-se que a reclamação trabalhista foi

ajuizada em 28.03.2016, e que o contrato de trabalho vigorou no

período de 02/03/2015 a 26/03/2016, consoante sentença

transitada em julgado.

Logo, formalizada a retirada do sócio titular da agravante da

sociedade executada em 14/11/2014, constata-se que, no ato da

contratação do exequente, o sócio titular da agravante não mais era

sócio da empresa executada, de modo que, em tese, não houve o

proveito econômico direto sobre trabalho desempenhado pelo

reclamante.

Porém, anteriormente à vigência da Lei 13.467/2017, em

11/11/2017, a delimitação da responsabilidade do sócio retirante

sobre as verbas trabalhistas reivindicadas em juízo era feita pela

aplicação analógica dos artigos 1.003, § único e 1.032 do Código

Civil, que assim dispõem:

"Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a

correspondente modi f icação do contrato socia l  com o

consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes

e à sociedade."

"Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou

a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais

anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade;

nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo,

enquanto não se requerer a averbação.".

E, do que se pode aferir da leitura dos dispositivos legais

citados, não restam dúvidas de que os sócios retirantes

respondem pelos débitos da empresa pelo prazo de até 2 (dois)

anos da averbação da alteração do contrato social junto ao

órgão competente, que, no presente caso, se deu em

14/11/2014, o que perfaz o limite temporal até 14/11/2016 e, por
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conseguinte, abrange todo o contrato de trabalho, cujo término

se deu em 26/03/2016, conforme fixado pela sentença."

Eis o recente julgado do TST nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA

I N T E R P O S T O  P E L A  E X E C U T A D A .  E X E C U Ç Ã O .

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA RETIRANTE. O Regional

entendeu que " Os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil de 2002

preveem a responsabilidade do sócio retirante pelas

obrigações sociais até 2 anos depois de averbada a sua

retirada da sociedade. No caso em exame, a agravante retirou-

se do quadro societário da empresa em 18/09/2013 (conforme

ficha cadastral da Jucesp, fls.711/715), o que significa que ela

deve responder pelas obrigações como sócia até 18/09/2015.

Logo, considerando a data de ajuizamento da presente

reclamatória (08/10/2012), entendo cabível o redirecionamento

da execução em face da ex-sócia ". Efetivamente, consoante o

teor dos referidos dispositivos legais, a responsabilidade do ex

-sócio limita-se às obrigações já contraídas pela sociedade ou

que venha a contrair no período de até dois anos, contados da

averbação da alteração contratual relativa à exclusão do sócio

retirante, conforme decidido no acórdão recorrido. Violação

constitucional não configurada (artigo 5º, LV, da CF). Agravo de

ins t rumen to  conhec ido  e  não  p rov ido "  (A IRR-2549-

38.2012.5.02.0080, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da

Costa, DEJT 11/10/2019).

Embora não se desconheça a regra prevista no artigo 6º da Lei

de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto nº

4.657/1942), que estabelece o efeito imediato e geral da lei em

vigor, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a

coisa julgada, a limitação imposta pelo novo regramento (artigo

10-A, da CLT), não pode retroceder para atingir situação já

consolidada sob a égide da regra legal outrora aplicável, sob

pena de afronta ao ato jurídico perfeito e de gerar instabilidade

social, bem como insegurança jurídica.

Nego provimento." (DESTAQUES ACRESCIDOS).

Assim, não há que se falar em omissão no particular. Nada a

acrescer, portanto.

2.2. Contradição.

A parte embargante alega a existência de contradição no julgado,

haja vista que concluiu pela responsabilidade do sócio, não

obstante tenha entendido pela aplicação dos artigos 1.032 e 1003, §

único, ambos do Código Civil, e reconhecido que o contrato de

trabalho vigeu no período de 02/03/2015 a 26/03/2016, com a

retirada do sócio do quadro societário da executada em data de

14/11/2014. Acrescenta que "alargar as obrigações para depois da

averbação da modificação do contrato social, estaria violando o ato

jurídico perfeito", em afronta ao art. 5.º, XXXVI, da Constituição da

Republica. Requer seja sanado o vício indicado.

Pela simples leitura atenta do acórdão embargado, notadamente do

trecho transcrito no item anterior, percebe-se que as razões de

decidir foram explicitadas, de maneira clara e exauriente, na

fundamentação do julgado, não pairando sobre ele quaisquer dos

vícios legais a autorizar o manejo do recurso horizontal.

Nessa contexto, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se o embargante não se contenta

com o resultado do julgamento deve manejar o recurso próprio, pois

os embargos de declaração não têm esse escopo.

Conclui-se, portanto, que não merecem provimento os presentes

embargos de declaração, tendo em vista que não existem no

julgado embargado quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC.

Embargos de declaração não providos.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes

provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI
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 Relatora

VOTOS

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000429-04.2018.5.21.0041
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE

RECORRIDO JOSE FELIX DE LIMA

ADVOGADO MANOELLA CAMARA DA SILVA(OAB:
12927/RN)

RECORRIDO SALMOS COMERCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE FELIX DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo nº 0000429-04.2018.5.21.0041 (ROT)

Embargante: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Advogado: Tili Storace de Carvalho Arouca

Embargado: José Félix de Lima

Advogado: Manoella Câmara da Silva

Embargado: Salmos Comércio Representações e Serviços

Eireli.

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não servindo

os embargos de declaração para revolver fatos e provas, rediscutir

o mérito da lide e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, nos

autos de reclamação trabalhista ajuizada por JOSÉ FÉLIX DE LIMA.

Aduz a embargante que há obscuridade no acórdão desta Turma,

uma vez que determinou a observância do art. 791-A, §4º, da CLT

quando não se trata da hipótese de suspensão da exigibilidade dos

honorários sucumbenciais. Prequestiona a afronta a diversos

princípios e dispositivos legais em relação ao tema.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação da decisão em

21/07/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 04/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular, na forma da Súmula

nº 436 do TST.

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Aduz a embargante que há obscuridade no acórdão desta Turma,

uma vez que determinou a observância do art. 791-A, §4º, da CLT

quando não se trata da hipótese de suspensão da exigibilidade dos

honorários sucumbenciais. Prequestiona a afronta a diversos

princípios e dispositivos legais em relação ao tema.

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado.

Ressalta-se que a questão pertinente aos honorários advocatícios

sucumbenciais fora exaustivamente abordada na fundamentação,
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consoante excerto a seguir transcrito (fls. 1350/1351):

"Por corolário, sendo a parte autora sucumbente em relação à

pretensão deduzida em face da UFRN, mesmo em se tratando de

trabalhador beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado em

honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos advogados

públicos (art. 85, §19, do CPC), no percentual de 5% (cinco por

cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta os

requisitos elencados no § 2º do art. 791-A da CLT, e, ainda, o

disposto no § 4º do citado dispositivo legal." (grifo acrescido)

Do exposto, sobressai que a parte autora fora condenada a pagar

honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 5% sobre

o valor da causa, em favor dos procuradores da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, mesmo sendo beneficiária da

justiça gratuita.

De igual sorte, não houve determinação de suspensão da

exigibilidade dos honorários, mas tão somente da observância do

teor do art. 791-A, §4º, da CLT.

Com efeito, na eventualidade de não subsistirem créditos

suficientes a suportar os honorários advocatícios sucumbenciais,

neste ou em outro processo, o valor remanescente deverá

permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, nos exatos

termos do art. 791-A, §4º, da CLT.

Com isso, sendo a dicção legal clara ao mencionar que a

suspensão de exigibilidade é restrita aos casos em que não existam

créditos suficientes a responder pelos honorários sucumbenciais,

exsurge clarividente que a menção no acórdão à sua observância,

sem qualquer ressalva, não importa na imediata suspensão, mas

tão somente se vier a ser constatada a hipótese descrita no

comando legal.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a

ser sanada por esta Turma, tampouco se divisa ofensa aos

princípios constitucionais da isonomia e legalidade; ao art. 791-A,

caput, §§1° e 4°, da CLT e aos arts. 85, caput, §19; 98, §2°, do

CPC/15.

Pelo exposto, os embargos de declaração não merecem

provimento.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000482-47.2019.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRIDO FERNANDA RIBEIRO DE SANTANA

ADVOGADO RONIE PETERSON RODRIGUES DE
FRANCA(OAB: 7124/RN)

RECORRIDO AMANDA SOARES FELISMINO
SILVEIRA

ADVOGADO LARISSA SOARES FELISMINO(OAB:
13477/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 0000482-47.2019.5.21.0009 (ED em ROT)

RELATORA JUÍZA CONVOCADA ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

EMBARGANTE:FERNANDA RIBEIRO DE SANTANA

ADVOGADO: RONIE PETERSON RODRIGUES DE FRANCA

EMBARGADO:AMANDA SOARES FELISMINO SILVEIRA

ADVOGADO: LARISSA SOARES FELISMINO

EMBARGADO:EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

HOSPITALARES -  EBSERH

ADVOGADO: FREDERICO AUGUSTO BORBA DE SOUZA

ADVOGADO: CAROLINA MONTEIRO BONELLI BORGES

ADVOGADO: NATHALIA CARDOSO AMORIM SALVINO

ADVOGADO: VANESSA GONCALO GUEDES

ADVOGADO: MARCELA JACOME LOPES

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO.Inviabiliza-se o acolhimento

de embargos de declaração, quando não demonstrada a ocorrência

de qualquer dos vícios elencados nos artigos 897-A da CLT e 1.022

do Novo Código de Processo Civil. Ademais, adotada tese explícita

sobre o tema devolvido à apreciação do Órgão Colegiado, o

pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e

constitucionais invocados é desnecessário, em consonância com a

OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

I - RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por FERNANDA RIBEIRO DE

SANTANA em face do v. acórdão (Id 58fa798), por meio do qual a

douta 2ª Turma de Julgamentos, por unanimidade, deu provimento

parcial ao recurso ordinário interposto por EMPRESA BRASILEIRA

DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH.

Em suas razões de embargos, a reclamante alega que se verifica

omissão no acórdão, quando deixou de aplicar uma das hipóteses

de equiparação de titulação, inserida no artigo 7º da Resolução nº

454/2015/COFITO. É suscitada, também, a violação do artigo 1º do

Decreto-Lei nº 839/1969, art. 6º e art. 37, II da CF, requerendo, ao

fim, que sejam apreciadas as contradições e omissões apontadas,

e, por conseguinte, que seja impresso efeito modificativo aos

declaratórios para reconhecer a procedência da pretensão autoral, e

que seja realizado o prequestionamento dos dispositivos legais

suscitados, para fins de eventual interposição de recurso às

instâncias superiores. (Id 668589b)

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Publicado o acórdão em 27/07/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (Certidão Id 7126198), a parte autora protocolizou os

embargos de declaração em 31/07/2020, dentro do prazo legal.

Representação regular (Id e83cdc2). Conheço.

2 - MÉRITO

Os embargos de declaração são o meio idôneo a ensejar o

esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição, o

suprimento da omissão verificada na decisão embargada ou a

retificação no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou

de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil. Têm por escopo integrar a

decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo a garantir

a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na execução do

julgado.

Argumenta a embargante que se verifica omissão no acórdão,

quando deixou de aplicar uma das hipóteses de equiparação de

titulação, inserida no artigo 7º da Resolução nº 454/2015/COFITO.

É suscitada, também, a violação do artigo 1º do Decreto-Lei nº

839/1969, art. 6º e art. 37, II da CF, requerendo, ao fim, que sejam

apreciadas as contradições e omissões apontadas, e, por

conseguinte, que seja impresso efeito modificativo aos declaratórios

para reconhecer a procedência da pretensão autoral, e que seja

realizado o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados,

para fins de eventual interposição de recurso às instâncias

superiores.

À análise.

Acerca da pretensão à nomeação e posse da candidata, do próprio

teor da ementa, percebe-se que o acórdão foi claro ao consignar

que não é suficiente o fato da titulação detida pela autora constituir

área afim, pois as resoluções do Conselho de Classe estabelecem

competências distintas entre as especialidades, e sem a formação

exigida, não se pode afirmar que a autora tenha preenchido todos

os requisitos previstos no edital do certame (Id 58fa798 - Pág. 1):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA

APROVADA.  NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE

PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR.

EXIGÊNCIA DE TITULAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA

VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS. PROVIDO. Segundo entendimento consagrado no

STJ, o candidato aprovado em concurso público está condicionado

ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei
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do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os

candidatos. Com efeito, a autora pretende o reconhecimento de que

o título em fisioterapia cardiorrespiratória seja capaz de suprir o

exigido no certame, que é a residência ou titulação em fisioterapia

cardiovascular, pois, no seu entender, constituem áreas afins. No

entanto, as resoluções do Conselho de Classe estabelecem

competências distintas entre as especialidades, de forma que sem a

formação exigida, não se pode afirmar que a autora tenha

preenchido todos os requisitos previstos no edital do certame.

Portanto, também em atenção à garantia ao princípio da igualdade,

não há que se falar em direito à nomeação.

Percebe-se que as razões de decidir foram explicitadas, de maneira

clara e exauriente, na fundamentação do julgado, não pairando

sobre o acórdão quaisquer dos vícios legais a autorizar o manejo do

recurso horizontal.

Nessa esteira, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se a embargante não se contenta

com o resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio,

pois os embargos de declaração não têm esse escopo.

Em relação ao prequestionamento suscitado, a Súmula n.º 297 do

TST dispõe que:

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO.

NOVA REDAÇÃO.

1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

3. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Registre-se que, para efeito de prequestionamento, a decisão

judicial não tem que fazer referência expressa aos dispositivos

legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador adote

explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e questões

abordadas, expondo os motivos de seu convencimento, o que

ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial n.º 118, da Seção de

Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:

PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA

SÚMULA Nº 297 (inserida em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

Por todo o exposto, e já que não existem, no julgado embargado,

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da CLT, nego provimento aos embargos de

declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000813-38.2019.5.21.0006
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO
GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RECORRIDO SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO RAYSSA LILIANE DA CAMARA(OAB:
16657/RN)

PERITO MARILIA PEREIRA NOBRE DE
MEDEIROS

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração (ROT) nº. 0000813-38.2019.5.21.0006

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e

Similares no Estado do RN

Advogado: Roberto Fernando de Amorim Junior

Embargado: SAL - Empreendimentos Ltda.

Advogado: Camila Shirley Monteiro de Lima e outras

Perito:Marilia Pereira Nobre de Medeiros

Origem: 2ª Turma - TRT21

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA.

INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO.

IMPROVIDOS.As alegações feitas pelo embargante não se

enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a

pretensão, na realidade, é de rediscussão da matéria de mérito da

causa e reapreciação de provas, o que não é permitido por meio do

instrumento processual ora em análise. Ademais, adotada tese

explícita sobre o tema devolvido à apreciação do Órgão Colegiado,

o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e

constitucionais invocados é desnecessário, em consonância com a

OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em Recurso Ordinário

opostos por Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e

Similares no Estado do RN em face do v. acórdão de fls. 551-558,

da 2ª Turma de Julgamentos deste Tribunal, que decidiu, por

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário do

embargante.

Em suas razões de embargos (fls. 576-581), o embargante aponta a

ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que esta Colenda

Turma não se pronunciou expressamente sobre todos os fatos

narrados na peça recursal do Sindicato autor. Em princípio, ressalta

que o acórdão recorrido não mencionou a alta rotatividade de

pessoas no Hote l  rec lamado,  em que pese tenha a

expertrelacionado o quantitativo de hóspedes do hotel, bem como

sua capacidade e taxa de ocupação. Aduz que esse fato é

imprescindível para o deslinde do feito. Noutro ponto, afirma que

não houve pronunciamento quanto ao fato dos EPI's entregues não

possuírem aprovação contra agentes de natureza biológica. Ao

final, pugna pela procedência dos presentes embargos.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - Admissibilidade

Embargos de declaração tempestivos. Publicado o acórdão em

31/07/2020, os embargos foram opostos em 06/08/2020,

tempestivamente, portanto. Representação regular (fl. 11).

Conheço dos embargos de declaração.

2 - Mérito

Os embargos de declaração são o meio idôneo a ensejar o

esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição, o

suprimento da omissão verificada na decisão embargada ou a

retificação no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou

de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil. Têm por escopo integrar a

decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo a garantir

a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na execução do

julgado.

O embargante alega que esta Colenda Turma não se pronunciou

expressamente sobre todos os fatos narrados na peça recursal do

Sindicato autor. Ressalta que o acórdão recorrido não mencionou a

alta rotatividade de pessoas no Hotel reclamado, em que pese

tenha a expert relacionado o quantitativo de hóspedes do hotel, bem

como sua capacidade e taxa de ocupação. Aduz que esse fato é

imprescindível para o deslinde do feito. Noutro ponto, afirma que

não houve pronunciamento quanto ao fato dos EPI's entregues não

possuírem aprovação contra agentes de natureza biológica.

Sobre o tema, o acórdão assim decidiu (fls. 553-557)

"Em princípio, registre-se que sobre o tema da insalubridade no

ambiente de trabalho de hotéis e motéis, relativamente aos

empregados nas funções de camareira e de auxiliar de serviços

gerais, este Tribunal editou a seguinte Súmula:

SÚMULA N. 04 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA E

HIGIENIZAÇÃO DE QUARTOS E BANHEIROS DE USO PÚBLICO

EM MOTEL EQUIPARAÇÃO A LIXO URBANO.

Os empregados que executam os serviços de higienização e

limpeza das instalações sanitárias, de uso público ou coletivo de

grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, em motel, desde

que apuradas as condições insalubres mediante prova técnica,

fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, por

equiparação aos trabalhadores que lidam com lixo urbano, incidindo

o disposto no anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78.

(IUJ-0000083-50.2016-5-21-0000 - Desembargadora Redatora:

Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues - Processo de
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origem: 0000832-35.2014.5.21.0001. Publ icação: DJET:

08.07.2016, 11.07.2016 e 12.07.2016).

A Súmula referida decorreu do julgamento do Incidente de

Uniformização de Jurisprudência n°. 0000083-50.2016-5-21-0000,

de redatoria da Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de

Medeiros Rodrigues, pelo que merece reprodução trecho do

acórdão a elucidar os pontos ali resolvidos:

"Observa-se, portanto, que a Súmula 448, II do c. TST equiparou ao

tratamento de lixo urbano a higienização de instalações sanitárias

de uso público ou coletivo de grande circulação. Nesse sentido, o

entendimento fixado pela douta maioria formada no pleno encontra-

se em harmonia com o entendimento hermenêutico cristalizado na

súmula 448, II do TST, no sentido de que a higienização de

instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande

circulação enseja o pagamento do adicional de insalubridade em

grau máximo.

A única questão controvertida, todavia, consiste em saber se o

termo "ampla circulação" alcança as instalações sanitárias dos

hotéis e motéis.

A douta maioria formada entendeu que as instalações sanitárias dos

hotéis não podem ser enquadradas na categoria de uso público ou

coletivo de grande circulação, porquanto o número de usuários é

bem menor, em decorrência de três fatores: 1) o tempo de

permanência mínimo, em geral a diária equivale a 24 horas; 2) a

estrutura mais diversificada de um, hotel, possuindo parques

aquáticos, salão de jogos, clube de ginástica, ambiente para

crianças etc; e 3) a finalidade do serviço prestado, podendo ser a

trabalho ou gozo de férias. Tais características assemelham-se à

realidade de uma residência do que propriamente a de um local de

uso público ou coletivo.

A rigor, poder-se-ia classificar o uso das instalações sanitárias de

um hotel como um uso que se situa entre o uso residencial e o uso

público ou coletivo. Logo, justamente por não restar caracterizado,

de per si, como instalação de uso público ou coletivo, pelas notas

distintivas que caracterizam um hotel, não cabe simplesmente

reconhecer a tese jurídica de equiparação ao ambiente de trabalho

de tratamento de lixo urbano (risco biológico), dada à sua criação

jurisprudencial e analógica.

Por outro lado, o mesmo não pode ser dito das instalações

sanitárias de um motel, cujo número de usuários é bem maior, com

alta rotatividade, justamente pelas notas distintivas que qualificam

tal tipo de empreendimento, a saber: 1) o tempo de permanência

mínimo é imprevisível, sendo mais fácil afirmar que o tempo de

permanência máximo num motel dificilmente chega a ser o tempo

mínimo de permanência num hotel (24h); 2) a sua estrutura menos

diversificada, correlacionada à finalidade do serviço prestado,

marcado pela sua especialidade e alta demanda.

Logo, o uso das instalações sanitárias de um motel não possui a

mínima semelhança com à realidade de uma residência ou

escritório, convergindo com a característica denotada no verbete

sumular: uso público ou coletivo de grande circulação.

Por via de consequência, os empregados de motel que trabalham

na higienização e limpeza das instalações sanitárias de uso público

ou coletivo de grande circulação ficam expostos a agentes

biológicos nocivos à sua saúde, tais como os trabalhadores que

lidam com lixo urbano."

Neste diapasão, relativamente ao trabalho em hotéis, consolidou-se

a tese jurídica que as instalações sanitárias não se equiparam às de

uso público ou coletivo de grande circulação, porquanto em tais

estabelecimentos a quantidade de usuários é consideravelmente

menor do que nos banheiros de uso público ou coletivo. E, ainda, há

diferenças quanto à finalidade do serviço disponibilizado, a

permanência mínima nas instalações, assemelhando-se a limpeza

de quartos de hotel bem mais à realidade de uma residência, de uso

familiar.

Inviável, portanto, a equiparação, por si só, do labor das camareiras

à limpeza de banheiros de uso coletivo e/ou coleta de lixo urbano.

É oportuno registrar que a tese jurídica supramencionada não

dispensa a real ização de laudo per ic ial  e anál ise das

particularidades do ambiente de trabalho no reclamado, para a

verificação do labor em condições insalubres, nos termos do art.

195 da CLT.

Portanto, quanto aos hotéis, a tese jurídica acima citada não se

aplica automaticamente, mas, ao revés, impõe-se uma análise

casuística, a partir de um estudo técnico por profissional habilitado.

Na presente hipótese, o Juízo de origem determinou a realização de

laudo técnico, designando profissional habilitada para a análise, ao

mesmo tempo em que oportunizou às partes a indicação de

assistentes técnicos e formulação de quesitos e posterior

manifestação sobre o laudo confeccionado. (fl. 461)

A Perita do Juízo, Marília Pereira Nobre de Medeiros, apresentou o

laudo de pericial de fls. 470-487, referente às funções de Camareira

e Auxiliar de Serviços Gerais, no qual constou:

"(...)

11.2.2 ANÁLISE PERICIAL

Os autores (Camareiras e ASG's) durante toda a sua jornada laboral

não tem como atividade a coleta e industrialização do lixo urbano,

conforme atividade descrita na NR15.

O enquadramento da insalubridade por Agentes Biológicos está

diretamente ligado às atividades descritas no Anexo 14 da NR 15. A

limpeza e higienização de banheiros, mesmo sendo públicos, não

estão listadas como atividades insalubres no Anexo 14 da NR15.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 851
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

12. CONCLUSÃO QUANTO A INSALUBRIDADE RISCO

QUÍMICO:

Nas atividades predominantes dos autores (Camareiras e ASG's) há

um contato habitual com os produtos químicos descritos, mas não é

sua atividade laboral a fabricação e manuseio dos álcalis.

cáusticos, atividade na qual se enquadraria no grau médio (20%) de

insalubridade. Foi constatado que o manuseio desses produtos era

de forma diluída, o que afeta diretamente o PH da solução e com a

utilização dos EPI's, é possível a neutralização desses agentes

insalubres.

Faces aos pedidos da parte dos Autores, as constatações periciais

e a Legislação Trabalhista, concluo que as condições laborais

desenvolvidas pela Reclamada durante todo o período laboral,

conforme NR 15 ANEXOS 11 e 13 da Portaria 3214/78, considera-

se como ambiente e atividadeSALUBRE,portanto concluímos

que não há insalubridade para o RISCO QUÍMICO.

RISCO BIOLÓGICO:

Nas atividades desenvolvidas pelos autores enquanto Camareira e

ASG's NÃO está como atividade a coleta e industrialização do lixo

urbano. A atividade de coleta de lixo urbano não é desempenhada

por esses profissionais de forma permanente, em toda a sua

jornada laboral. A limpeza e higienização de banheiros, mesmo

sendo públicos, não estão listadas como atividades insalubres no

Anexo 14 da NR15.

Faces aos pedidos da parte dos Autores, as constatações periciais

e a Legislação Trabalhista, concluo que as condições laborais

desenvolvidas pela Reclamada durante todo o período laboral,

exercendo sempre essa mesma função, conformeNR 15, ANEXO

14 da Portaria 3214 /78, considera-se como ambiente e

atividadeSALUBRE, portanto concluímos que não há

insalubridade para o RISCO BIOLÓGICO."

O trabalho técnico concluiu pela inexistência de insalubridade

relativamente às Camareiras e aos Auxiliares de Serviços Gerais.

Nesse cenário, a perícia judicial tem por escopo fornecer, ao órgão

julgador, subsídio técnico sobre as condições de labor no reclamado

e, de qualquer sorte, na forma do art. 479 do CPC /2015, aplicável

subsidiariamente, o julgador embora não esteja vinculado às

conclusões do trabalho técnico, é elemento de forte contribuição

para o desenlace da controvérsia.

Com efeito, por se encontrar em harmonia com o entendimento

dominante nesta Corte e com o qual me filio por concordar com os

aspectos diferenciais relativos ao tempo de permanência dos

hóspedes/usuários, finalidade do serviço prestado e estrutura

diversificada que tornam o ambiente mais assemelhado ao

ambiente residencial, assim como considerando os demais dados

registrados nos laudos apresentados pela reclamado quanto às

condições encontradas na visita ao local de trabalho, entendo por

acolher o laudo técnico produzido pela perita e que concluiu pela

ausência de insalubridade em ambas as funções, de Camareira e

de ASG.

Desse modo, mediante a valoração do conjunto probatório, mostra-

se evidente que a atividade realizada pelas Camareiras e pelos

ASG's nas instalações do reclamado, não pode ser equiparada à

limpeza de banheiros de estabelecimentos de uso público e

coletivo, à luz do que dispõe a Súmula n° 448, itens I e II, do

Tribunal Superior do Trabalho.

Ademais, note-se que não há nos autos qualquer elemento que

autorize a existência efetiva de contato com materiais infectados ou

agentes biológicos insalubres, não se mostrando razoável a

admissão aleatória de tal fato, posto que a perícia atestou que,

independentemente do uso ou não de equipamento de proteção

individual, não há atividade insalubre, conforme resposta ao

requisito abaixo transcrito:

3)Pode-se afirmar que as camareiras e ASG´s trabalhando,

sem utilização de EPI, se encontrava expostos a riscos

biológicos?

RESPOSTA:Não há comprovação científica da neutralização ou

eliminação dos agentes biológicos com o uso dos EPI's. O

enquadramento da insalubridade por Agentes Biológicos está

diretamente ligado às atividades descritas no Anexo 14 da NR

15.(fl. 484)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso quanto à pretensão

principal, ficando prejudicado o pleito de honorários advocatícios.

Basta um simples passar de olhos pelo acórdão para perceber que

foram expostas, de forma clara, inequívoca e devidamente

fundamentadas, as razões pelas quais esta 2ª Turma decidiu

manter a sentença, que concluiu que o adicional de insalubridade

não era devido aos substitutos- camareiras e auxiliares de serviços

gerais - , tendo em vista que não tinham contato direito com os

agentes insalubres alegados.

Verifica-se que o acórdão apreciou a controvérsia em sintonia com

a lei, com a tese jurídica fixada em IUJ deste Regional, e

considerando todo o conjunto probatório, transcrevendo, inclusive,

trechos da prova pericial produzida nos autos.

Nesse sentido, destaca-se não prosperar a alegada omissão, vez

que todas as questões efetivamente relevantes e aptas a

sedimentar a decisão deste Colegiado, quanto ao deslinde do feito,

foram expostas com clareza, não se fazendo necessária maiores

discussões a respeito da taxa de ocupação do hotel e da

neutralização dos agentes biológicos.

A propósito, o julgado foi exauriente ao concluir que os serviços

desenvolvidos, pelos substituídos, de limpeza e higienização de
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banheiros de suítes de hotéis não estão listados como atividades

insalubres constantes no Anexo 14 da NR15.

Assim, o que se percebe é que as alegações feitas pelo Sindicato

embargante não se enquadram em quaisquer das hipóteses de

cabimento dos embargos de declaração, elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, resta evidente e clara a tentativa de rediscussão da

matéria, questionando-se a reanálise probatória com o fim de alterar

o que já fora decidido. As razões de decidir foram explicitadas na

fundamentação do julgado, sendo elas suficientes para refutar todos

os argumentos renovados, indevidamente, nos embargos de

declaração.

Nessa esteira, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que, se o embargante não se contenta

com o resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio,

pois os embargos de declaração não têm esse escopo.

Noutro aspecto, adotada tese explícita sobre o tema devolvido à

apreciação do Órgão Colegiado, o pronunciamento expresso sobre

todos os dispositivos legais invocados é desnecessário, em

consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I,

ambas do TST, a seguir transcritas:

Orientação Jurisprudencial n.º 118. PREQUESTIONAMENTO.

TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 (inserida

em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

Súmula 297. PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE.

CONFIGURAÇÃO. NOVA REDAÇÃO.

1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

3. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Por todo o exposto, e já que não existem, no julgado embargado,

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da CLT, nego provimento aos embargos de

declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000689-46.2019.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO ANA CAROLINA ARAUJO DE
MEDEIROS(OAB: 11300/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRENTE SINDICATO ESTADUAL DOS
TRABALHADORES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICOS
HOSPITALARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 853
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

RECORRIDO EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO ANA CAROLINA ARAUJO DE
MEDEIROS(OAB: 11300/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRIDO SINDICATO ESTADUAL DOS
TRABALHADORES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICOS
HOSPITALARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário n.º 0000689-

46.2019.5.21.0009

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante :  EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

HOSPITALARES -  EBSERH

Embargante: SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE

EMPRESAS PUBLICAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN

Embargado: os mesmos

Origem: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO. IMPROVIDOS.

Percebe-se que as alegações feitas pelos embargantes não se

enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a

pretensão, na realidade, é de rediscussão da matéria de mérito da

causa e reapreciação de provas, o que não é permitido por meio do

instrumento processual ora em análise. Ademais, adotada tese

explícita sobre o tema, o pronunciamento expresso sobre todos os

dispositivos legais invocados é desnecessário, em consonância com

a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Dessa forma, ausentes os vícios da omissão e contradição no v.

acórdão, não merecem provimentos os embargos.

Ambos os embargos de declaração conhecidos e improvidos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA

BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH e

SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS

PÚBLICAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN em face do Acórdão

proferido por esta egrégia 2ª Turma de Julgamentos, nos autos da

reclamação trabalhista proposta pelo ente sindical contra a primeira

embargante.

A EBSERH alega omissão e contradição quanto ao tópico da

sucumbência (item V do recurso ordinário), na medida em que o

julgado reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical para

algumas categorias profissionais diferenciadas, de modo que o

sindicato autor foi mais sucumbente do que vitorioso, porquanto a

condenação abrangeu apenas os substituídos não integrantes de

categoria profissional com regulamentação própria. Acrescenta que,

mesmo assim, o sindicato não foi condenado na verba honorária de

sucumbência, em desrespeito à norma da sucumbência recíproca,

encartada no §3º do art. 791-A da CLT. Por fim, alega a omissão na

indicação de todas as categorias diferenciadas que atuam no

âmbito da EBSERH, citando as seguintes categorias: Arquiteto;

Assistente Social; Contador e Contabilista; Biólogo e Biomédico;

Dentista; Farmacêutico; Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Psicólogo; Físico;

Publicitário; Químico; Relações Públicas; Economista; Técnico de

Segurança do Trabalho e Educador físico. Por conseguinte, requer

o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões

e contradição apontadas.

Por sua vez, o ente sindical, em razões de embargos, alega a

nulidade do julgamento por cerceamento de defesa haja vista a

ausência de intimação para sustentação oral. A propósito, esclarece

que a sessão, inicialmente marcada para 07/04/2020, foi

reaprazada para o dia 19/06/2020, sem qualquer intimação prévia.

No mais, assevera que o sindicato detém legitimidade para

representar as categorias profissionais diferenciadas e que o

acórdão embargado indeferiu o benefício da justiça gratuita ao

embargante, em que pese tenha sido comprovada a sua

indisponibilidade financeira para arcar com os custos do processo

mediante a juntada debalanço patrimonial do sindicato.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais: arts.5º,

LXXIV e 8º, I, II e III; arts. 511,§§ 1º,2º e 3º, 570, 571 e 790, §§ 3ºe

4º, da CLT; art.98 do CPC; Súmula 481 do STJ e Súmula 374 do

TST. Em consequência, postula o provimento dos embargos para
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que, preliminarmente, seja declarada a nulidade do acórdão e

designada nova sessão de julgamento com prévia intimação das

partes, nos moldes dos artigos 3º e 4º do ATOTRT21-GPNº

41/2020. No mais, pede que sejam explicitadas as teses atinentes à

legitimidade do sindicato para representar todos os empregados de

empresas de prestação de serviços hospitalares, inclusive os que

eventualmente se enquadrem em categoria prof issional

diferenciada; e à incidência do benefício da gratuidade de justiça em

favor do sindicato autor.

É o relatório.

1- Admissibilidade

Embargos da EBSERH.

Publicado o Acórdão em 23/06/2020, os embargos foram opostos

tempestivamente no dia 30/06/2020. Representação regular.

Conheço dos embargos.

Embargos do SINDSERH-RN.

Publicado o Acórdão em 23/06/2020, os embargos foram opostos

tempestivamente no dia 02/07/2020. Representação regular.

Conheço dos embargos.

2. Mérito

Embargos do SINDSERH-RN.

2.1 - Nulidade do acórdão. Ausência de intimação prévia para a

sessão que foi reaprazada, obstaculizando a sustentação oral.

O sindicato embargante (SINDSERH-RN) alega a nulidade do

julgamento por cerceamento de defesa haja vista a ausência de

intimação para sustentação oral. A propósito, esclarece que a

sessão, inicialmente marcada para 07/04/2020, foi reaprazada para

o dia 19/06/2020, sem qualquer intimação prévia. Em consequência,

postula que seja declarada a nulidade do acórdão e designada nova

sessão de julgamento com prévia intimação das partes, nos moldes

dos artigos 3º e 4º do ATOTRT21-GPNº 41/2020.

Ao exame.

No particular, não prospera a insurgência, senão vejamos.

A propósito, verifica-se que a Secretaria desta Turma, por e-mail

direcionado ao endereço eletrônico do advogado Dr. Marcos

Holanda, informou a nova data da sessão, conforme se verifica do

expediente à fl. 841.

Ademais, em cumprimento ao despacho desta Relatora, a

Secretaria desta egrégia Turma de Julgamentos emitiu certidão (fls.

851), com o seguinte conteúdo:

CERTIFICO, em atenção ao r. Despacho retro, que oprocesso em

epígrafe foi pautado para julgamento no dia 07/04/2020. A pauta

foi divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho -

DEJT no 2943/2020, em 27/03/2020 (sexta-feira), sendo

publicada no dia 30/03/2020 (segunda- feira).

CERTIFICO, mais, que a parte SINDICATO ESTADUAL DOS

TRABALHADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE SERVIÇOS

HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEfoi

notificada no dia 12/06/2020 às 11:02 hs, através do e-mail

marcoshollanda@hotmail. com do Dr. Marcos de Hollanda

Franco, Advogado habilitado nos autos.(DESTAQUES

ACRESCIDOS)

Assim, diante do conteúdo da certidão acima, que goza de fé

pública, tem-se que o advogado foi intimado previamente da

sessão, que foi remarcada de 07/04/2020 para o dia 19/06/2020.

2.2 - Omissão. Legitimidade do sindicato autor.

O sindicato embargante alega omissão quanto à aplicação da

Súmula 374 do TST no que pertine à sua legitimidade para

representar todos os empregados da EBSERH.

Sobre o tema, esta turma assim decidiu:

A EBSERH aduz que o sindicato tem legitimidade para representar

determinada categoria profissional, argumentando que não se pode

deixar de considerar a "existência de categorias diferenciadas, eis

que elas não se encontram abarcadas pela atividade preponderante

do empregador". Exemplifica algumas categorias com estatuto

jurídico próprio e especificidade profissional, tais como, médicos,

enfermeiros, advogados, engenheiros, administradores, estejam

enquadradas na área administrativa ou na área fim. Socorrendo-se

da redação do §3o, do art. 511, da CLT, que encerra a definição

legal de categoria diferenciada, postula seja reconhecida a ausência

de "pertinência subjetiva para postular em juízo a defesa dos

interesses de todos os empregados da EBSERH".

Quanto ao tema, o Juízo a quo decidiu:

A reclamada argui ilegitimidade ativa ad causam, argumentando

que o Sindicato autor não possui pertinência subjetiva. Entende que

o sindicato deve representar uma categoria econômica ou

profissional, não existindo amparo jurídico para representação de

empregados de empresa.

A parte autora expõe que observou o princípio da unicidade sindical

e os ditames da Portaria no 326/2013. Anexa o registro sindical.

Como se observa da Cert idão de ID. 65c4493, houve

reconhecimento pelo órgão competente do registro sindical do

autor, estando devidamente regularizado. Neste contexto, constato

que o autor se trata da entidade representativa dos servidores, lato

sensu, que mantêm relação de trabalho com especificamente com a

Empresa Pública de Serviços Hospitalares, entidade de direito

privado da Administração Pública Indireta.

Desta forma, pondero o Sindicato autor como parte legítima para

figurar na presente relação processual.

Analisa-se.

O ordenamento jurídico brasileiro define categoria profissional,

estabelecendo, como exceção, a categoria profissional diferenciada.
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Tais conceitos estão definidos no art. 511, §§ 2º e 3º, da CLT:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de

todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou

profissões similares ou conexas.

(...)

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade

econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas,

compõe a expressão social elementar compreendida como

categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por

força de estatuto profissional especial ou em consequência de

condições de vida singulares.

Infere-se, portanto, que a definição da categoria profissional

disposta no §2o é a regra, da qual é exceção a hipótese do §3o,

categoria diferenciada.

Assim, para as categorias profissionais inespecíficas, é a atividade

preponderante do empregador que caracteriza e define a similitude

de condições de trabalho.

Por sua vez, as categorias profissionais específicas, a exemplo dos

médicos, são aquelas cujos empregados exerçam profissões ou

funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou

de condições de vida singulares. São exemplos de categorias

profissionais específicas, os médicos, enfermeiros, advogados,

contadores, etc.

O SINDSERH-RN representa genericamente os trabalhadores de

empresas públicas de serviços hospitalares no Estado do Rio

Grande do Norte, mas não tem o condão de representar categorias

diferenciadas em razão do princípio da especificidade.

Assim, as categorias diferenciadas devem ser representadas por

seus respectivos sindicatos, isto é, os médicos, por exemplo, pelo

Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (SINMED-RN).

Corroborando tal entendimento, verifica-se que o estatuto do

SINDSERH-RN, às fls. 26 e ss., não especifica categoria especial,

uma vez que se incluísse as categorias diferenciadas, estaria

afrontando o princípio da unicidade sindical.

Assim, razão assiste à tese recursal da EBSERH quanto à ausência

de pertinência subjetiva sindical do SINDSERH-RN para postular

em Juízo a defesa dos interesses de todos os empregados da

EBSERH, pelo que devem ser excluídas as categorias profissionais

di ferenciadas,  com estatuto jur íd ico própr io,  a saber:

administradores, advogados, contadores, engenheiros, enfermeiros,

técnico em enfermagem, técnico em radiologia e médicos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para excluir as

categorias diferenciadas do rol de representação do ente sindical.

Como se percebe da transcrição acima, o tema foi exaustivamente

abordado pelo acórdão embargado que, de modo claro e

fundamentado, expôs as razões de decidir.

A própria argumentação trazida nos embargos revela, claramente, a

tentativa do embargante de rediscussão da matéria, o que não é

viável em sede de declaratórios, cuja destinação é suplantar vícios

do julgado, o que inexiste neste aspecto.

2.3 - Gratuidade da Justiça. Omissão e contradição.

O sindicato sustenta que o acórdão embargado indeferiu o benefício

da justiça gratuita ao embargante, em que pese tenha sido

comprovada a sua indisponibilidade financeira para arcar com os

custos do processo mediante a juntada de balanço patrimonial do

sindicato. Neste sentido, alega a existência de omissão e

contradição do julgado e requer seja adotada tese explícita a

respeito do matéria.

O acórdão embargado acerca do tópico decidiu nos termos

seguintes:

O benefício da justiça gratuita encontra disciplina maior no artigo 5º,

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo ser concedido, na

seara trabalhista, ao hipossuficiente pessoa física que não tenha

condições de demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua

família, de acordo com art. 790, § 3º, da CLT.

A extensão do benefício à pessoa jurídica se admite em caráter

excepcional, não bastando a simples declaração de insuficiência de

recursos, sendo indispensável a efetiva comprovação documental

da situação econômica precária e deficitária do requerente, segundo

dicção do §4º do art. 790 da CLT e do item II da Súmula nº 463 do

TST, respectivamente:

§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedidoà parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das

custas do processo (grifos acrescidos).

II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é

necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte

arcar com as despesas do processo.

No caso sob análise, o sindicato apresentou declaração de

hipossuficiência e comprovantes de extratos bancários, no intuito de

demonstrar a insuficiência financeira para arcar com o pagamento

das custas processuais sem comprometer a sua subsistência. A

propósito, sustenta que a reforma trabalhista retirou receitas

obrigatórias que favorecia a entendida sindical.

Entretanto, os extratos bancários revelam inúmeros créditos

advindos da EBSERH, proveniente da contribuição de seus
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empregados, com vultosos valores, a exemplo do mês de julho de

2019. A assertiva do sindicato de possuir outras despesas, a ponto

de operar no vermelho, não se encontra comprovada, sendo, pois,

simples alegação.

Portanto, não evidenciada satisfatoriamente a insuficiência de

recursos, dou provimento ao recurso para afastar a outorga da

gratuidade judiciária ao sindicato.

Não há omissão ou contradição no julgado turmário, consoante

revela parte do acórdão acima transcrita. A contradição há de ser

intrínseca ao julgado, o que inexiste. Os embargos de declaração

não se prestam a análise de prova e revolvimento da matéria.

Acrescente-se, apenas a título de argumentação, que o balanço

patrimonial do SINDSERH-RN do ano de 2019 (documento sob o Id.

72c05d6), além de unilateral, não se presta ao fim pretendido pelo

ente sindical.

Nada a prover, no ponto.

Embargos da EBSERH

2.4 - Sucumbência recíproca. Omissão e contradição.

A EBSERH alega omissão e contradição quanto ao tópico da

sucumbência (item V do recurso ordinário), na medida em que o

julgado reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical para

algumas categorias profissionais diferenciadas, de modo que o

sindicato autor foi mais sucumbente do que vitorioso, porquanto a

condenação abrangeu apenas os substituídos não integrantes de

categoria profissional com regulamentação própria. Acrescenta que,

mesmo assim, o sindicato não foi condenado na verba honorária de

sucumbência, em desrespeito à norma da sucumbência recíproca,

encartada no §3º do art. 791-A da CLT.

Sobre o tema, o acórdão assim decidiu:

(...)

O ordenamento jurídico brasileiro define categoria profissional,

estabelecendo, como exceção, a categoria profissional diferenciada.

Tais conceitos estão definidos no art. 511, §§ 2o e 3o, da CLT:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de

todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou

profissões similares ou conexas.

(...)

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade

econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas,

compõe a expressão social elementar compreendida como

categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por

força de estatuto profissional especial ou em consequência de

condições de vida singulares.

Infere-se, portanto, que a definição da categoria profissional

disposta no §2o é a regra, da qual é exceção a hipótese do §3o,

categoria diferenciada.

Assim, para as categorias profissionais inespecíficas, é a

atividade preponderante do empregador que caracteriza e

define a similitude de condições de trabalho.

Por sua vez, as categorias profissionais específicas, a exemplo

dos médicos, são aquelas cujos empregados exerçam

profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto

profissional especial ou de condições de vida singulares. São

exemplos de categorias profissionais específicas, os médicos,

enfermeiros, advogados, contadores, etc.

O SINDSERH-RN representa genericamente os trabalhadores

de empresas públicas de serviços hospitalares no Estado do

Rio Grande do Norte, mas não tem o condão de representar

categorias diferenciadas em razão do princípio da

especif icidade.

Assim, as categorias diferenciadas devem ser representadas

por seus respectivos sindicatos, isto é, os médicos, por

exemplo, pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

(SINMED-RN).

Corroborando tal entendimento, verifica-se que o estatuto do

SINDSERH-RN, às fls. 26 e ss., não especifica categoria

especial, uma vez que se incluísse as categorias diferenciadas,

estaria afrontando o princípio da unicidade sindical.

Assim, razão assiste à tese recursal da EBSERH quanto à

ausência de pertinência subjetiva sindical do SINDSERH-RN

para postular em Juízo a defesa dos interesses de todos os

empregados da EBSERH, pelo que devem ser excluídas as

categorias profissionais diferenciadas, com estatuto jurídico

próprio, a saber: administradores, advogados, contadores,

engenheiros, enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em

radiologia e médicos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para excluir as

categorias diferenciadas do rol de representação do ente

sindical.

No tocante às pretensões da ação coletiva - restabelecimento do

auxílio alimentação e pagamento dos valores retroativos - o acórdão

embargado manteve a sentença, como denotam as razões de

decidir adiante transcritas:

(...)

A tese recursal baseia-se, notadamente, em um dispositivo de lei
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federal, o art. 22, §§ 2o e 5o, da Lei 8.460/1992, que gerou a

Orientação Normativa do SRH/MPOG e o Memorando Circular

DGP/EBSERH/MEC.

Transcrevo, com destaques, o art. 22 da Lei 8.460/1992:

Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do

auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos

federais civis ativos da Administração Pública Federal direta,

autárquica e fundacional.

§ 1o A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e

terá caráter indenizatório.

§ 2o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da

Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação,

mediante opção.

§ 3o O auxílio-alimentação não será:a) incorporado ao vencimento,

remuneração, provento ou pensão;

b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência

de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor

público;

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in

natura.

§ 4o O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou

entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o

direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.

§ 5o O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de espécie

semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem

pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício

alimentação.

§ 6o Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por

dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.

§ 7o Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado

a participação do servidor em programa de treinamento

regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou

outros eventos similares, sem deslocamento da sede.

§ 8o As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-

al imentação a que f izer jus o servidor, exceto aquelas

eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a

proporcionalidade prevista no § 6o."

Sabe-se que, no que diz respeito à atuação entre particulares,

aquilo que a lei não proíbe, é permitido, ao passo que, no âmbito da

Administração Pública, a lógica é oposta, isto é, para se concretizar

o ato administrativo é necessária prévia autorização legal, caso

contrário o ato se caracteriza como atividade ilícita. Nesse sentido é

a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à

lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das

finalidades assinaladas na ordenação normativa. Como é sabido, o

liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado

entre a lei e o comportamento dos particulares. Com efeito,

enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é

proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é

permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-

contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação

de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato

administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre

que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva

que lhe sirva de supedâneo (MELLO, Celso Bandeira de. Curso de

Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 960;

d i s p o n í v e l  e m

https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/3473/o-principio-

legalidade-administ racao-publica-analise-partir-constituicao-federal-

1988#_ftn25)

A EBSERH é empresa pública pertencente à Administração Pública

Indireta. Apesar de se enquadrar como ente de personalidade

jurídica privada, guarda observância, em alguns aspectos, às

normas de direito público e, em outros, rege-se pelas normas de

direito privado. Neste sentido, adverte José dos Santos Carvalho

Filho:

(..) o fato de terem personalidade jurídica de direito privado, não as

equipara com as pessoas oriundas da iniciativa privada. O regime

jurídico a elas aplicável tem natureza híbrida, pois recebem o influxo

de normas de direito privado em alguns setores de atuação e

normas de direito público em outras.(FILHO, José dos Santos

Carvalho. Manual de direito administrativo, p. 526., disponível em

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/227/edicao-1/sociedade

-de-economia-mista)

O art. 22, §§ 2o e 5o, da Lei 8.460/1992, acima transcrito, e que

veda a acumulação de vale alimentação para "servidores" com mais

de um vínculo contratual, restringe-se à Administração Pública

Direta, autárquica e fundacional. Não se aplica, por conseguinte, tal

vedação à recorrente (empresa pública), em virtude do "silêncio

eloquente" e intransponível do legislador.

Em consulta à Orientação Normativa no 5, de 9 de agosto de 2005,

verifica-se que a orientação, dada pela Secretaria de Recursos

Humanos do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, é

baseada umbilicalmente ao dispositivo legal já transcrito (§2o do art.

22 da Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992).

A citada Orientação Normativa possuir o seguinte teor:

Art. 1o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da

Constituição fará jus à percepção de apenas um auxílio-

alimentação, mediante opção.

Parágrafo único. Até que sejam efetuadas as adequações

necessárias no Sistema Integrado de Administração de Recursos
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Humanos - SIAPE, comvistas à parametrização dos pagamentos,

recomendamos aos órgãos e entidades que analisem eventuais

casos de duplicidade de concessão para fins de suspensão dos

pagamentos indevidos.

Art. 2o Os valores recebidos em duplicidade a este título, devem ser

ressarcidos aos cofres públicos na forma do disposto no art. 46 da

Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O Memorando, como se verifica às fls. 435/436, pede para que a

citada Orientação Normativa seja aplicada, requerendo o

levantamento dos empregados públicos da EBSERH em situação

de acúmulo lícito de cargos na forma da CF, análise da situação de

auxílio-alimentação e solicitação de preenchimento do documento

anexo "Auxílio Alimentação Termo de Opção" e, por fim, a apuração

de valores pagos indevidamente para reposição ao erário.

O entendimento do TCU, trazido ao debate, aponta o seguinte,

destaquei:

(...) Ocorrência de pagamento, por diversos órgãos/entidades da

Administração Pública Federal, de auxílio-alimentação em

duplicidade, contrariando o disposto no § 2o do art. 22 da Lei no

8.460/1992, com a redação dada pela Lei no 9.527/97. (...) adotem

as providências necessárias ao exato cumprimento do disposto no §

2o do art. 22 da Lei no 8.460/92, com a redação dada pela Lei no 9.

527/97, consistindo na suspensão do pagamento de mais de um

auxílio-alimentação a servidores que acumulem cargos públicos na

forma da Constituição, priorizando, para exclusão, o benefício de

menor valor, em caso de valores distintos, ou aquele percebido há

menos tempo;

Acrescente-se que o contexto fático do auxílio alimentação é

incomparável com o auxílio moradia, uma vez que, aqui,

independente de quanto vínculos o empregado tenha, a

moradia se constitui uma só. Já no caso do auxílio

alimentação, quando o empregado possui mais de um vínculo é

necessário o incremento alimentar também, em razão do

aumento da carga horária de trabalho.

O vale-alimentação possui natureza indenizatória, pelo que não

há que se falar em retenção da verba previdenciária e do

imposto de renda na parte que toca aos empregados.

Por todo o exposto, mantenho a sentença, restando

prejudicado o tópico recursal atinente aos honorários

advocatícios.

Portanto, a tese recursal da EBSERH de ilegalidade da duplicidade

no pagamento do auxílio alimentação foi refutada, tendo o acórdão

turmário mantido a condenação, pelo que considerou prejudicado o

tópico recursal atinente aos honorários advocatícios de

sucumbência.

O fato de o julgado embargado ter restringido os limites subjetivos

da lide, isto é, as categorias profissionais dos substituídos

beneficiados pela condenação em nada altera o desfecho de mérito

da ação trabalhista, cujos pedidos referem-se à obrigação de fazer

atinente ao restabelecimento do auxílio-alimentação e à obrigação

de pagar os valores vencidos do aludido auxílio.

Assim, não há que se falar em omissão quanto ao item V das

razões recursais da embargante, que assim dispôs:

Item V

Doravante, os honorários advocatícios serão suportados pela parte

sucumbente nos pedidos veiculados, sendo irrelevante verificar a

assistência do reclamante pelo sindicato da categoria profissional

para que ele pudesse ter direito.

Nesse caso, diante da natureza, complexidade da causa e demais

requisitos que balizam a matéria, necessário que o sindicato

recorrido seja condenado em honorários advocatícios em favor

desta recorrente.

Nada a sanar, pois.

Matéria comum a ambos os embargos.

2.5 - Categorias diferenciadas. Omissão.

A reclamada embargante alega a existência de omissão na

indicação de todas as categorias diferenciadas que atuam no

âmbito da EBSERH, citando as seguintes categorias: Arquiteto;

Assistente Social; Contador e Contabilista; Biólogo e Biomédico;

Dentista; Farmacêutico; Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Psicólogo; Físico;

Publicitário; Químico; Relações Públicas; Economista; Técnico de

Segurança do Trabalho e Educador Físico. Requer, portanto, que a

omissão seja suprida.

O sindicato autor, por outro lado, enfatiza que tem legitimidade para

representar todos os empregados da EBSERH, incluídas as

categorias profissionais diferenciadas. Tal tema já foi tratado acima

no item 2.2, pelo que nada mais a acrescer.

No tocante à insurgência da embargante EBSERH, na

fundamentação do acórdão, foram exemplificadas algumas

categorias diferenciadas: "São exemplos de categorias profissionais

específicas, os médicos, enfermeiros, advogados, contadores, etc."

Assim, o acórdão excluiu as categorias profissionais diferenciadas

e, a título de exemplo, citou algumas. O acórdão, portanto, foi

específico, claro e fundamentado ao excluir da condenação as

categorias profissionais diferenciadas com regulamento próprio, e,

apenas por ocasião da fase de liquidação, é que serão efetivamente

identificadas as categorias com as listas de substituídos que estão

inseridos nos limites subjetivos do título executivo judicial e,

consequentemente, estão abrangidos pelo objeto da condenação.

Nada a prover, pois.
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Pelo exposto, inexistindo no acórdão quaisquer dos vícios previstos

nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, não

merecem provimento os embargos de declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e,

no mérito, nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer de ambos os embargos de declaração..

Mérito: por unanimidade, negar provimento a ambos os embargos

de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000482-47.2019.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRIDO FERNANDA RIBEIRO DE SANTANA

ADVOGADO RONIE PETERSON RODRIGUES DE
FRANCA(OAB: 7124/RN)

RECORRIDO AMANDA SOARES FELISMINO
SILVEIRA

ADVOGADO LARISSA SOARES FELISMINO(OAB:
13477/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - AMANDA SOARES FELISMINO SILVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

PROCESSO Nº 0000482-47.2019.5.21.0009 (ED em ROT)

RELATORA JUÍZA CONVOCADA ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

EMBARGANTE:FERNANDA RIBEIRO DE SANTANA

ADVOGADO: RONIE PETERSON RODRIGUES DE FRANCA

EMBARGADO:AMANDA SOARES FELISMINO SILVEIRA

ADVOGADO: LARISSA SOARES FELISMINO

EMBARGADO:EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

HOSPITALARES -  EBSERH

ADVOGADO: FREDERICO AUGUSTO BORBA DE SOUZA

ADVOGADO: CAROLINA MONTEIRO BONELLI BORGES

ADVOGADO: NATHALIA CARDOSO AMORIM SALVINO

ADVOGADO: VANESSA GONCALO GUEDES

ADVOGADO: MARCELA JACOME LOPES

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO.Inviabiliza-se o acolhimento

de embargos de declaração, quando não demonstrada a ocorrência

de qualquer dos vícios elencados nos artigos 897-A da CLT e 1.022

do Novo Código de Processo Civil. Ademais, adotada tese explícita

sobre o tema devolvido à apreciação do Órgão Colegiado, o

pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e

constitucionais invocados é desnecessário, em consonância com a

OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

I - RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por FERNANDA RIBEIRO DE

SANTANA em face do v. acórdão (Id 58fa798), por meio do qual a

douta 2ª Turma de Julgamentos, por unanimidade, deu provimento

parcial ao recurso ordinário interposto por EMPRESA BRASILEIRA

DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH.

Em suas razões de embargos, a reclamante alega que se verifica

omissão no acórdão, quando deixou de aplicar uma das hipóteses
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de equiparação de titulação, inserida no artigo 7º da Resolução nº

454/2015/COFITO. É suscitada, também, a violação do artigo 1º do

Decreto-Lei nº 839/1969, art. 6º e art. 37, II da CF, requerendo, ao

fim, que sejam apreciadas as contradições e omissões apontadas,

e, por conseguinte, que seja impresso efeito modificativo aos

declaratórios para reconhecer a procedência da pretensão autoral, e

que seja realizado o prequestionamento dos dispositivos legais

suscitados, para fins de eventual interposição de recurso às

instâncias superiores. (Id 668589b)

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Publicado o acórdão em 27/07/2020 no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho (Certidão Id 7126198), a parte autora protocolizou os

embargos de declaração em 31/07/2020, dentro do prazo legal.

Representação regular (Id e83cdc2). Conheço.

2 - MÉRITO

Os embargos de declaração são o meio idôneo a ensejar o

esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição, o

suprimento da omissão verificada na decisão embargada ou a

retificação no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou

de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil. Têm por escopo integrar a

decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo a garantir

a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na execução do

julgado.

Argumenta a embargante que se verifica omissão no acórdão,

quando deixou de aplicar uma das hipóteses de equiparação de

titulação, inserida no artigo 7º da Resolução nº 454/2015/COFITO.

É suscitada, também, a violação do artigo 1º do Decreto-Lei nº

839/1969, art. 6º e art. 37, II da CF, requerendo, ao fim, que sejam

apreciadas as contradições e omissões apontadas, e, por

conseguinte, que seja impresso efeito modificativo aos declaratórios

para reconhecer a procedência da pretensão autoral, e que seja

realizado o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados,

para fins de eventual interposição de recurso às instâncias

superiores.

À análise.

Acerca da pretensão à nomeação e posse da candidata, do próprio

teor da ementa, percebe-se que o acórdão foi claro ao consignar

que não é suficiente o fato da titulação detida pela autora constituir

área afim, pois as resoluções do Conselho de Classe estabelecem

competências distintas entre as especialidades, e sem a formação

exigida, não se pode afirmar que a autora tenha preenchido todos

os requisitos previstos no edital do certame (Id 58fa798 - Pág. 1):

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA

APROVADA.  NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE

PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR.

EXIGÊNCIA DE TITULAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA

VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS. PROVIDO. Segundo entendimento consagrado no

STJ, o candidato aprovado em concurso público está condicionado

ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital que é a lei

do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os

candidatos. Com efeito, a autora pretende o reconhecimento de que

o título em fisioterapia cardiorrespiratória seja capaz de suprir o

exigido no certame, que é a residência ou titulação em fisioterapia

cardiovascular, pois, no seu entender, constituem áreas afins. No

entanto, as resoluções do Conselho de Classe estabelecem

competências distintas entre as especialidades, de forma que sem a

formação exigida, não se pode afirmar que a autora tenha

preenchido todos os requisitos previstos no edital do certame.

Portanto, também em atenção à garantia ao princípio da igualdade,

não há que se falar em direito à nomeação.

Percebe-se que as razões de decidir foram explicitadas, de maneira

clara e exauriente, na fundamentação do julgado, não pairando

sobre o acórdão quaisquer dos vícios legais a autorizar o manejo do

recurso horizontal.

Nessa esteira, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que se a embargante não se contenta

com o resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio,

pois os embargos de declaração não têm esse escopo.

Em relação ao prequestionamento suscitado, a Súmula n.º 297 do

TST dispõe que:

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO.

NOVA REDAÇÃO.

1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

3. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Registre-se que, para efeito de prequestionamento, a decisão

judicial não tem que fazer referência expressa aos dispositivos

legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador adote

explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e questões

abordadas, expondo os motivos de seu convencimento, o que

ocorreu nos presentes autos.
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Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial n.º 118, da Seção de

Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:

PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA

SÚMULA Nº 297 (inserida em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

Por todo o exposto, e já que não existem, no julgado embargado,

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da CLT, nego provimento aos embargos de

declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000813-38.2019.5.21.0006
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO
GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RECORRIDO SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO RAYSSA LILIANE DA CAMARA(OAB:
16657/RN)

PERITO MARILIA PEREIRA NOBRE DE
MEDEIROS

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO GRD NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração (ROT) nº. 0000813-38.2019.5.21.0006

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante: Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e

Similares no Estado do RN

Advogado: Roberto Fernando de Amorim Junior

Embargado: SAL - Empreendimentos Ltda.

Advogado: Camila Shirley Monteiro de Lima e outras

Perito:Marilia Pereira Nobre de Medeiros

Origem: 2ª Turma - TRT21

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.

INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA.

INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO.

IMPROVIDOS.As alegações feitas pelo embargante não se

enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a

pretensão, na realidade, é de rediscussão da matéria de mérito da

causa e reapreciação de provas, o que não é permitido por meio do

instrumento processual ora em análise. Ademais, adotada tese

explícita sobre o tema devolvido à apreciação do Órgão Colegiado,

o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e

constitucionais invocados é desnecessário, em consonância com a

OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração em Recurso Ordinário

opostos por Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e

Similares no Estado do RN em face do v. acórdão de fls. 551-558,

da 2ª Turma de Julgamentos deste Tribunal, que decidiu, por

unanimidade, negar provimento ao recurso ordinário do

embargante.

Em suas razões de embargos (fls. 576-581), o embargante aponta a

ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que esta Colenda

Turma não se pronunciou expressamente sobre todos os fatos
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narrados na peça recursal do Sindicato autor. Em princípio, ressalta

que o acórdão recorrido não mencionou a alta rotatividade de

pessoas no Hote l  rec lamado,  em que pese tenha a

expertrelacionado o quantitativo de hóspedes do hotel, bem como

sua capacidade e taxa de ocupação. Aduz que esse fato é

imprescindível para o deslinde do feito. Noutro ponto, afirma que

não houve pronunciamento quanto ao fato dos EPI's entregues não

possuírem aprovação contra agentes de natureza biológica. Ao

final, pugna pela procedência dos presentes embargos.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - Admissibilidade

Embargos de declaração tempestivos. Publicado o acórdão em

31/07/2020, os embargos foram opostos em 06/08/2020,

tempestivamente, portanto. Representação regular (fl. 11).

Conheço dos embargos de declaração.

2 - Mérito

Os embargos de declaração são o meio idôneo a ensejar o

esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição, o

suprimento da omissão verificada na decisão embargada ou a

retificação no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso ou

de erro material, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e

1.022 do Código de Processo Civil. Têm por escopo integrar a

decisão, esclarecendo-a ou complementando-a, de modo a garantir

a sua lógica e a sua clareza e evitar dificuldades na execução do

julgado.

O embargante alega que esta Colenda Turma não se pronunciou

expressamente sobre todos os fatos narrados na peça recursal do

Sindicato autor. Ressalta que o acórdão recorrido não mencionou a

alta rotatividade de pessoas no Hotel reclamado, em que pese

tenha a expert relacionado o quantitativo de hóspedes do hotel, bem

como sua capacidade e taxa de ocupação. Aduz que esse fato é

imprescindível para o deslinde do feito. Noutro ponto, afirma que

não houve pronunciamento quanto ao fato dos EPI's entregues não

possuírem aprovação contra agentes de natureza biológica.

Sobre o tema, o acórdão assim decidiu (fls. 553-557)

"Em princípio, registre-se que sobre o tema da insalubridade no

ambiente de trabalho de hotéis e motéis, relativamente aos

empregados nas funções de camareira e de auxiliar de serviços

gerais, este Tribunal editou a seguinte Súmula:

SÚMULA N. 04 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA E

HIGIENIZAÇÃO DE QUARTOS E BANHEIROS DE USO PÚBLICO

EM MOTEL EQUIPARAÇÃO A LIXO URBANO.

Os empregados que executam os serviços de higienização e

limpeza das instalações sanitárias, de uso público ou coletivo de

grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, em motel, desde

que apuradas as condições insalubres mediante prova técnica,

fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, por

equiparação aos trabalhadores que lidam com lixo urbano, incidindo

o disposto no anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78.

(IUJ-0000083-50.2016-5-21-0000 - Desembargadora Redatora:

Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues - Processo de

origem: 0000832-35.2014.5.21.0001. Publ icação: DJET:

08.07.2016, 11.07.2016 e 12.07.2016).

A Súmula referida decorreu do julgamento do Incidente de

Uniformização de Jurisprudência n°. 0000083-50.2016-5-21-0000,

de redatoria da Desembargadora Maria Auxiliadora Barros de

Medeiros Rodrigues, pelo que merece reprodução trecho do

acórdão a elucidar os pontos ali resolvidos:

"Observa-se, portanto, que a Súmula 448, II do c. TST equiparou ao

tratamento de lixo urbano a higienização de instalações sanitárias

de uso público ou coletivo de grande circulação. Nesse sentido, o

entendimento fixado pela douta maioria formada no pleno encontra-

se em harmonia com o entendimento hermenêutico cristalizado na

súmula 448, II do TST, no sentido de que a higienização de

instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande

circulação enseja o pagamento do adicional de insalubridade em

grau máximo.

A única questão controvertida, todavia, consiste em saber se o

termo "ampla circulação" alcança as instalações sanitárias dos

hotéis e motéis.

A douta maioria formada entendeu que as instalações sanitárias dos

hotéis não podem ser enquadradas na categoria de uso público ou

coletivo de grande circulação, porquanto o número de usuários é

bem menor, em decorrência de três fatores: 1) o tempo de

permanência mínimo, em geral a diária equivale a 24 horas; 2) a

estrutura mais diversificada de um, hotel, possuindo parques

aquáticos, salão de jogos, clube de ginástica, ambiente para

crianças etc; e 3) a finalidade do serviço prestado, podendo ser a

trabalho ou gozo de férias. Tais características assemelham-se à

realidade de uma residência do que propriamente a de um local de

uso público ou coletivo.

A rigor, poder-se-ia classificar o uso das instalações sanitárias de

um hotel como um uso que se situa entre o uso residencial e o uso

público ou coletivo. Logo, justamente por não restar caracterizado,

de per si, como instalação de uso público ou coletivo, pelas notas

distintivas que caracterizam um hotel, não cabe simplesmente

reconhecer a tese jurídica de equiparação ao ambiente de trabalho

de tratamento de lixo urbano (risco biológico), dada à sua criação

jurisprudencial e analógica.

Por outro lado, o mesmo não pode ser dito das instalações
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sanitárias de um motel, cujo número de usuários é bem maior, com

alta rotatividade, justamente pelas notas distintivas que qualificam

tal tipo de empreendimento, a saber: 1) o tempo de permanência

mínimo é imprevisível, sendo mais fácil afirmar que o tempo de

permanência máximo num motel dificilmente chega a ser o tempo

mínimo de permanência num hotel (24h); 2) a sua estrutura menos

diversificada, correlacionada à finalidade do serviço prestado,

marcado pela sua especialidade e alta demanda.

Logo, o uso das instalações sanitárias de um motel não possui a

mínima semelhança com à realidade de uma residência ou

escritório, convergindo com a característica denotada no verbete

sumular: uso público ou coletivo de grande circulação.

Por via de consequência, os empregados de motel que trabalham

na higienização e limpeza das instalações sanitárias de uso público

ou coletivo de grande circulação ficam expostos a agentes

biológicos nocivos à sua saúde, tais como os trabalhadores que

lidam com lixo urbano."

Neste diapasão, relativamente ao trabalho em hotéis, consolidou-se

a tese jurídica que as instalações sanitárias não se equiparam às de

uso público ou coletivo de grande circulação, porquanto em tais

estabelecimentos a quantidade de usuários é consideravelmente

menor do que nos banheiros de uso público ou coletivo. E, ainda, há

diferenças quanto à finalidade do serviço disponibilizado, a

permanência mínima nas instalações, assemelhando-se a limpeza

de quartos de hotel bem mais à realidade de uma residência, de uso

familiar.

Inviável, portanto, a equiparação, por si só, do labor das camareiras

à limpeza de banheiros de uso coletivo e/ou coleta de lixo urbano.

É oportuno registrar que a tese jurídica supramencionada não

dispensa a real ização de laudo per ic ial  e anál ise das

particularidades do ambiente de trabalho no reclamado, para a

verificação do labor em condições insalubres, nos termos do art.

195 da CLT.

Portanto, quanto aos hotéis, a tese jurídica acima citada não se

aplica automaticamente, mas, ao revés, impõe-se uma análise

casuística, a partir de um estudo técnico por profissional habilitado.

Na presente hipótese, o Juízo de origem determinou a realização de

laudo técnico, designando profissional habilitada para a análise, ao

mesmo tempo em que oportunizou às partes a indicação de

assistentes técnicos e formulação de quesitos e posterior

manifestação sobre o laudo confeccionado. (fl. 461)

A Perita do Juízo, Marília Pereira Nobre de Medeiros, apresentou o

laudo de pericial de fls. 470-487, referente às funções de Camareira

e Auxiliar de Serviços Gerais, no qual constou:

"(...)

11.2.2 ANÁLISE PERICIAL

Os autores (Camareiras e ASG's) durante toda a sua jornada laboral

não tem como atividade a coleta e industrialização do lixo urbano,

conforme atividade descrita na NR15.

O enquadramento da insalubridade por Agentes Biológicos está

diretamente ligado às atividades descritas no Anexo 14 da NR 15. A

limpeza e higienização de banheiros, mesmo sendo públicos, não

estão listadas como atividades insalubres no Anexo 14 da NR15.

12. CONCLUSÃO QUANTO A INSALUBRIDADE RISCO

QUÍMICO:

Nas atividades predominantes dos autores (Camareiras e ASG's) há

um contato habitual com os produtos químicos descritos, mas não é

sua atividade laboral a fabricação e manuseio dos álcalis.

cáusticos, atividade na qual se enquadraria no grau médio (20%) de

insalubridade. Foi constatado que o manuseio desses produtos era

de forma diluída, o que afeta diretamente o PH da solução e com a

utilização dos EPI's, é possível a neutralização desses agentes

insalubres.

Faces aos pedidos da parte dos Autores, as constatações periciais

e a Legislação Trabalhista, concluo que as condições laborais

desenvolvidas pela Reclamada durante todo o período laboral,

conforme NR 15 ANEXOS 11 e 13 da Portaria 3214/78, considera-

se como ambiente e atividadeSALUBRE,portanto concluímos

que não há insalubridade para o RISCO QUÍMICO.

RISCO BIOLÓGICO:

Nas atividades desenvolvidas pelos autores enquanto Camareira e

ASG's NÃO está como atividade a coleta e industrialização do lixo

urbano. A atividade de coleta de lixo urbano não é desempenhada

por esses profissionais de forma permanente, em toda a sua

jornada laboral. A limpeza e higienização de banheiros, mesmo

sendo públicos, não estão listadas como atividades insalubres no

Anexo 14 da NR15.

Faces aos pedidos da parte dos Autores, as constatações periciais

e a Legislação Trabalhista, concluo que as condições laborais

desenvolvidas pela Reclamada durante todo o período laboral,

exercendo sempre essa mesma função, conformeNR 15, ANEXO

14 da Portaria 3214 /78, considera-se como ambiente e

atividadeSALUBRE, portanto concluímos que não há

insalubridade para o RISCO BIOLÓGICO."

O trabalho técnico concluiu pela inexistência de insalubridade

relativamente às Camareiras e aos Auxiliares de Serviços Gerais.

Nesse cenário, a perícia judicial tem por escopo fornecer, ao órgão

julgador, subsídio técnico sobre as condições de labor no reclamado

e, de qualquer sorte, na forma do art. 479 do CPC /2015, aplicável

subsidiariamente, o julgador embora não esteja vinculado às

conclusões do trabalho técnico, é elemento de forte contribuição

para o desenlace da controvérsia.
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Com efeito, por se encontrar em harmonia com o entendimento

dominante nesta Corte e com o qual me filio por concordar com os

aspectos diferenciais relativos ao tempo de permanência dos

hóspedes/usuários, finalidade do serviço prestado e estrutura

diversificada que tornam o ambiente mais assemelhado ao

ambiente residencial, assim como considerando os demais dados

registrados nos laudos apresentados pela reclamado quanto às

condições encontradas na visita ao local de trabalho, entendo por

acolher o laudo técnico produzido pela perita e que concluiu pela

ausência de insalubridade em ambas as funções, de Camareira e

de ASG.

Desse modo, mediante a valoração do conjunto probatório, mostra-

se evidente que a atividade realizada pelas Camareiras e pelos

ASG's nas instalações do reclamado, não pode ser equiparada à

limpeza de banheiros de estabelecimentos de uso público e

coletivo, à luz do que dispõe a Súmula n° 448, itens I e II, do

Tribunal Superior do Trabalho.

Ademais, note-se que não há nos autos qualquer elemento que

autorize a existência efetiva de contato com materiais infectados ou

agentes biológicos insalubres, não se mostrando razoável a

admissão aleatória de tal fato, posto que a perícia atestou que,

independentemente do uso ou não de equipamento de proteção

individual, não há atividade insalubre, conforme resposta ao

requisito abaixo transcrito:

3)Pode-se afirmar que as camareiras e ASG´s trabalhando,

sem utilização de EPI, se encontrava expostos a riscos

biológicos?

RESPOSTA:Não há comprovação científica da neutralização ou

eliminação dos agentes biológicos com o uso dos EPI's. O

enquadramento da insalubridade por Agentes Biológicos está

diretamente ligado às atividades descritas no Anexo 14 da NR

15.(fl. 484)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso quanto à pretensão

principal, ficando prejudicado o pleito de honorários advocatícios.

Basta um simples passar de olhos pelo acórdão para perceber que

foram expostas, de forma clara, inequívoca e devidamente

fundamentadas, as razões pelas quais esta 2ª Turma decidiu

manter a sentença, que concluiu que o adicional de insalubridade

não era devido aos substitutos- camareiras e auxiliares de serviços

gerais - , tendo em vista que não tinham contato direito com os

agentes insalubres alegados.

Verifica-se que o acórdão apreciou a controvérsia em sintonia com

a lei, com a tese jurídica fixada em IUJ deste Regional, e

considerando todo o conjunto probatório, transcrevendo, inclusive,

trechos da prova pericial produzida nos autos.

Nesse sentido, destaca-se não prosperar a alegada omissão, vez

que todas as questões efetivamente relevantes e aptas a

sedimentar a decisão deste Colegiado, quanto ao deslinde do feito,

foram expostas com clareza, não se fazendo necessária maiores

discussões a respeito da taxa de ocupação do hotel e da

neutralização dos agentes biológicos.

A propósito, o julgado foi exauriente ao concluir que os serviços

desenvolvidos, pelos substituídos, de limpeza e higienização de

banheiros de suítes de hotéis não estão listados como atividades

insalubres constantes no Anexo 14 da NR15.

Assim, o que se percebe é que as alegações feitas pelo Sindicato

embargante não se enquadram em quaisquer das hipóteses de

cabimento dos embargos de declaração, elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, resta evidente e clara a tentativa de rediscussão da

matéria, questionando-se a reanálise probatória com o fim de alterar

o que já fora decidido. As razões de decidir foram explicitadas na

fundamentação do julgado, sendo elas suficientes para refutar todos

os argumentos renovados, indevidamente, nos embargos de

declaração.

Nessa esteira, registre-se que não se pode confundir omissão,

contradição ou obscuridade com pronunciamento desfavorável à

pretensão da parte, de modo que, se o embargante não se contenta

com o resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio,

pois os embargos de declaração não têm esse escopo.

Noutro aspecto, adotada tese explícita sobre o tema devolvido à

apreciação do Órgão Colegiado, o pronunciamento expresso sobre

todos os dispositivos legais invocados é desnecessário, em

consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I,

ambas do TST, a seguir transcritas:

Orientação Jurisprudencial n.º 118. PREQUESTIONAMENTO.

TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 (inserida

em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

Súmula 297. PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE.

CONFIGURAÇÃO. NOVA REDAÇÃO.

1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

3. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.
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Por todo o exposto, e já que não existem, no julgado embargado,

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 1.022 do Código de

Processo Civil e 897-A da CLT, nego provimento aos embargos de

declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000689-46.2019.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO ANA CAROLINA ARAUJO DE
MEDEIROS(OAB: 11300/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRENTE SINDICATO ESTADUAL DOS
TRABALHADORES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICOS
HOSPITALARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

RECORRIDO EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO ANA CAROLINA ARAUJO DE
MEDEIROS(OAB: 11300/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRIDO SINDICATO ESTADUAL DOS
TRABALHADORES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICOS
HOSPITALARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE
EMPRESAS PUBLICAS DE SERVICOS HOSPITALARES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário n.º 0000689-

46.2019.5.21.0009

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante :  EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

HOSPITALARES -  EBSERH

Embargante: SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE

EMPRESAS PUBLICAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN

Embargado: os mesmos

Origem: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO. IMPROVIDOS.

Percebe-se que as alegações feitas pelos embargantes não se

enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a
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pretensão, na realidade, é de rediscussão da matéria de mérito da

causa e reapreciação de provas, o que não é permitido por meio do

instrumento processual ora em análise. Ademais, adotada tese

explícita sobre o tema, o pronunciamento expresso sobre todos os

dispositivos legais invocados é desnecessário, em consonância com

a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Dessa forma, ausentes os vícios da omissão e contradição no v.

acórdão, não merecem provimentos os embargos.

Ambos os embargos de declaração conhecidos e improvidos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA

BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH e

SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS

PÚBLICAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN em face do Acórdão

proferido por esta egrégia 2ª Turma de Julgamentos, nos autos da

reclamação trabalhista proposta pelo ente sindical contra a primeira

embargante.

A EBSERH alega omissão e contradição quanto ao tópico da

sucumbência (item V do recurso ordinário), na medida em que o

julgado reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical para

algumas categorias profissionais diferenciadas, de modo que o

sindicato autor foi mais sucumbente do que vitorioso, porquanto a

condenação abrangeu apenas os substituídos não integrantes de

categoria profissional com regulamentação própria. Acrescenta que,

mesmo assim, o sindicato não foi condenado na verba honorária de

sucumbência, em desrespeito à norma da sucumbência recíproca,

encartada no §3º do art. 791-A da CLT. Por fim, alega a omissão na

indicação de todas as categorias diferenciadas que atuam no

âmbito da EBSERH, citando as seguintes categorias: Arquiteto;

Assistente Social; Contador e Contabilista; Biólogo e Biomédico;

Dentista; Farmacêutico; Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Psicólogo; Físico;

Publicitário; Químico; Relações Públicas; Economista; Técnico de

Segurança do Trabalho e Educador físico. Por conseguinte, requer

o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões

e contradição apontadas.

Por sua vez, o ente sindical, em razões de embargos, alega a

nulidade do julgamento por cerceamento de defesa haja vista a

ausência de intimação para sustentação oral. A propósito, esclarece

que a sessão, inicialmente marcada para 07/04/2020, foi

reaprazada para o dia 19/06/2020, sem qualquer intimação prévia.

No mais, assevera que o sindicato detém legitimidade para

representar as categorias profissionais diferenciadas e que o

acórdão embargado indeferiu o benefício da justiça gratuita ao

embargante, em que pese tenha sido comprovada a sua

indisponibilidade financeira para arcar com os custos do processo

mediante a juntada debalanço patrimonial do sindicato.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais: arts.5º,

LXXIV e 8º, I, II e III; arts. 511,§§ 1º,2º e 3º, 570, 571 e 790, §§ 3ºe

4º, da CLT; art.98 do CPC; Súmula 481 do STJ e Súmula 374 do

TST. Em consequência, postula o provimento dos embargos para

que, preliminarmente, seja declarada a nulidade do acórdão e

designada nova sessão de julgamento com prévia intimação das

partes, nos moldes dos artigos 3º e 4º do ATOTRT21-GPNº

41/2020. No mais, pede que sejam explicitadas as teses atinentes à

legitimidade do sindicato para representar todos os empregados de

empresas de prestação de serviços hospitalares, inclusive os que

eventualmente se enquadrem em categoria prof issional

diferenciada; e à incidência do benefício da gratuidade de justiça em

favor do sindicato autor.

É o relatório.

1- Admissibilidade

Embargos da EBSERH.

Publicado o Acórdão em 23/06/2020, os embargos foram opostos

tempestivamente no dia 30/06/2020. Representação regular.

Conheço dos embargos.

Embargos do SINDSERH-RN.

Publicado o Acórdão em 23/06/2020, os embargos foram opostos

tempestivamente no dia 02/07/2020. Representação regular.

Conheço dos embargos.

2. Mérito

Embargos do SINDSERH-RN.

2.1 - Nulidade do acórdão. Ausência de intimação prévia para a

sessão que foi reaprazada, obstaculizando a sustentação oral.

O sindicato embargante (SINDSERH-RN) alega a nulidade do

julgamento por cerceamento de defesa haja vista a ausência de

intimação para sustentação oral. A propósito, esclarece que a

sessão, inicialmente marcada para 07/04/2020, foi reaprazada para

o dia 19/06/2020, sem qualquer intimação prévia. Em consequência,

postula que seja declarada a nulidade do acórdão e designada nova

sessão de julgamento com prévia intimação das partes, nos moldes

dos artigos 3º e 4º do ATOTRT21-GPNº 41/2020.

Ao exame.

No particular, não prospera a insurgência, senão vejamos.

A propósito, verifica-se que a Secretaria desta Turma, por e-mail

direcionado ao endereço eletrônico do advogado Dr. Marcos

Holanda, informou a nova data da sessão, conforme se verifica do

expediente à fl. 841.

Ademais, em cumprimento ao despacho desta Relatora, a

Secretaria desta egrégia Turma de Julgamentos emitiu certidão (fls.
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851), com o seguinte conteúdo:

CERTIFICO, em atenção ao r. Despacho retro, que oprocesso em

epígrafe foi pautado para julgamento no dia 07/04/2020. A pauta

foi divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho -

DEJT no 2943/2020, em 27/03/2020 (sexta-feira), sendo

publicada no dia 30/03/2020 (segunda- feira).

CERTIFICO, mais, que a parte SINDICATO ESTADUAL DOS

TRABALHADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE SERVIÇOS

HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEfoi

notificada no dia 12/06/2020 às 11:02 hs, através do e-mail

marcoshollanda@hotmail. com do Dr. Marcos de Hollanda

Franco, Advogado habilitado nos autos.(DESTAQUES

ACRESCIDOS)

Assim, diante do conteúdo da certidão acima, que goza de fé

pública, tem-se que o advogado foi intimado previamente da

sessão, que foi remarcada de 07/04/2020 para o dia 19/06/2020.

2.2 - Omissão. Legitimidade do sindicato autor.

O sindicato embargante alega omissão quanto à aplicação da

Súmula 374 do TST no que pertine à sua legitimidade para

representar todos os empregados da EBSERH.

Sobre o tema, esta turma assim decidiu:

A EBSERH aduz que o sindicato tem legitimidade para representar

determinada categoria profissional, argumentando que não se pode

deixar de considerar a "existência de categorias diferenciadas, eis

que elas não se encontram abarcadas pela atividade preponderante

do empregador". Exemplifica algumas categorias com estatuto

jurídico próprio e especificidade profissional, tais como, médicos,

enfermeiros, advogados, engenheiros, administradores, estejam

enquadradas na área administrativa ou na área fim. Socorrendo-se

da redação do §3o, do art. 511, da CLT, que encerra a definição

legal de categoria diferenciada, postula seja reconhecida a ausência

de "pertinência subjetiva para postular em juízo a defesa dos

interesses de todos os empregados da EBSERH".

Quanto ao tema, o Juízo a quo decidiu:

A reclamada argui ilegitimidade ativa ad causam, argumentando

que o Sindicato autor não possui pertinência subjetiva. Entende que

o sindicato deve representar uma categoria econômica ou

profissional, não existindo amparo jurídico para representação de

empregados de empresa.

A parte autora expõe que observou o princípio da unicidade sindical

e os ditames da Portaria no 326/2013. Anexa o registro sindical.

Como se observa da Cert idão de ID. 65c4493, houve

reconhecimento pelo órgão competente do registro sindical do

autor, estando devidamente regularizado. Neste contexto, constato

que o autor se trata da entidade representativa dos servidores, lato

sensu, que mantêm relação de trabalho com especificamente com a

Empresa Pública de Serviços Hospitalares, entidade de direito

privado da Administração Pública Indireta.

Desta forma, pondero o Sindicato autor como parte legítima para

figurar na presente relação processual.

Analisa-se.

O ordenamento jurídico brasileiro define categoria profissional,

estabelecendo, como exceção, a categoria profissional diferenciada.

Tais conceitos estão definidos no art. 511, §§ 2º e 3º, da CLT:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de

todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou

profissões similares ou conexas.

(...)

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade

econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas,

compõe a expressão social elementar compreendida como

categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por

força de estatuto profissional especial ou em consequência de

condições de vida singulares.

Infere-se, portanto, que a definição da categoria profissional

disposta no §2o é a regra, da qual é exceção a hipótese do §3o,

categoria diferenciada.

Assim, para as categorias profissionais inespecíficas, é a atividade

preponderante do empregador que caracteriza e define a similitude

de condições de trabalho.

Por sua vez, as categorias profissionais específicas, a exemplo dos

médicos, são aquelas cujos empregados exerçam profissões ou

funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou

de condições de vida singulares. São exemplos de categorias

profissionais específicas, os médicos, enfermeiros, advogados,

contadores, etc.

O SINDSERH-RN representa genericamente os trabalhadores de

empresas públicas de serviços hospitalares no Estado do Rio

Grande do Norte, mas não tem o condão de representar categorias

diferenciadas em razão do princípio da especificidade.

Assim, as categorias diferenciadas devem ser representadas por

seus respectivos sindicatos, isto é, os médicos, por exemplo, pelo

Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (SINMED-RN).

Corroborando tal entendimento, verifica-se que o estatuto do

SINDSERH-RN, às fls. 26 e ss., não especifica categoria especial,

uma vez que se incluísse as categorias diferenciadas, estaria
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afrontando o princípio da unicidade sindical.

Assim, razão assiste à tese recursal da EBSERH quanto à ausência

de pertinência subjetiva sindical do SINDSERH-RN para postular

em Juízo a defesa dos interesses de todos os empregados da

EBSERH, pelo que devem ser excluídas as categorias profissionais

di ferenciadas,  com estatuto jur íd ico própr io,  a saber:

administradores, advogados, contadores, engenheiros, enfermeiros,

técnico em enfermagem, técnico em radiologia e médicos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para excluir as

categorias diferenciadas do rol de representação do ente sindical.

Como se percebe da transcrição acima, o tema foi exaustivamente

abordado pelo acórdão embargado que, de modo claro e

fundamentado, expôs as razões de decidir.

A própria argumentação trazida nos embargos revela, claramente, a

tentativa do embargante de rediscussão da matéria, o que não é

viável em sede de declaratórios, cuja destinação é suplantar vícios

do julgado, o que inexiste neste aspecto.

2.3 - Gratuidade da Justiça. Omissão e contradição.

O sindicato sustenta que o acórdão embargado indeferiu o benefício

da justiça gratuita ao embargante, em que pese tenha sido

comprovada a sua indisponibilidade financeira para arcar com os

custos do processo mediante a juntada de balanço patrimonial do

sindicato. Neste sentido, alega a existência de omissão e

contradição do julgado e requer seja adotada tese explícita a

respeito do matéria.

O acórdão embargado acerca do tópico decidiu nos termos

seguintes:

O benefício da justiça gratuita encontra disciplina maior no artigo 5º,

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo ser concedido, na

seara trabalhista, ao hipossuficiente pessoa física que não tenha

condições de demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua

família, de acordo com art. 790, § 3º, da CLT.

A extensão do benefício à pessoa jurídica se admite em caráter

excepcional, não bastando a simples declaração de insuficiência de

recursos, sendo indispensável a efetiva comprovação documental

da situação econômica precária e deficitária do requerente, segundo

dicção do §4º do art. 790 da CLT e do item II da Súmula nº 463 do

TST, respectivamente:

§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedidoà parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das

custas do processo (grifos acrescidos).

II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é

necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte

arcar com as despesas do processo.

No caso sob análise, o sindicato apresentou declaração de

hipossuficiência e comprovantes de extratos bancários, no intuito de

demonstrar a insuficiência financeira para arcar com o pagamento

das custas processuais sem comprometer a sua subsistência. A

propósito, sustenta que a reforma trabalhista retirou receitas

obrigatórias que favorecia a entendida sindical.

Entretanto, os extratos bancários revelam inúmeros créditos

advindos da EBSERH, proveniente da contribuição de seus

empregados, com vultosos valores, a exemplo do mês de julho de

2019. A assertiva do sindicato de possuir outras despesas, a ponto

de operar no vermelho, não se encontra comprovada, sendo, pois,

simples alegação.

Portanto, não evidenciada satisfatoriamente a insuficiência de

recursos, dou provimento ao recurso para afastar a outorga da

gratuidade judiciária ao sindicato.

Não há omissão ou contradição no julgado turmário, consoante

revela parte do acórdão acima transcrita. A contradição há de ser

intrínseca ao julgado, o que inexiste. Os embargos de declaração

não se prestam a análise de prova e revolvimento da matéria.

Acrescente-se, apenas a título de argumentação, que o balanço

patrimonial do SINDSERH-RN do ano de 2019 (documento sob o Id.

72c05d6), além de unilateral, não se presta ao fim pretendido pelo

ente sindical.

Nada a prover, no ponto.

Embargos da EBSERH

2.4 - Sucumbência recíproca. Omissão e contradição.

A EBSERH alega omissão e contradição quanto ao tópico da

sucumbência (item V do recurso ordinário), na medida em que o

julgado reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical para

algumas categorias profissionais diferenciadas, de modo que o

sindicato autor foi mais sucumbente do que vitorioso, porquanto a

condenação abrangeu apenas os substituídos não integrantes de

categoria profissional com regulamentação própria. Acrescenta que,

mesmo assim, o sindicato não foi condenado na verba honorária de

sucumbência, em desrespeito à norma da sucumbência recíproca,

encartada no §3º do art. 791-A da CLT.

Sobre o tema, o acórdão assim decidiu:

(...)

O ordenamento jurídico brasileiro define categoria profissional,

estabelecendo, como exceção, a categoria profissional diferenciada.

Tais conceitos estão definidos no art. 511, §§ 2o e 3o, da CLT:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de

todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou
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profissões similares ou conexas.

(...)

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade

econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas,

compõe a expressão social elementar compreendida como

categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por

força de estatuto profissional especial ou em consequência de

condições de vida singulares.

Infere-se, portanto, que a definição da categoria profissional

disposta no §2o é a regra, da qual é exceção a hipótese do §3o,

categoria diferenciada.

Assim, para as categorias profissionais inespecíficas, é a

atividade preponderante do empregador que caracteriza e

define a similitude de condições de trabalho.

Por sua vez, as categorias profissionais específicas, a exemplo

dos médicos, são aquelas cujos empregados exerçam

profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto

profissional especial ou de condições de vida singulares. São

exemplos de categorias profissionais específicas, os médicos,

enfermeiros, advogados, contadores, etc.

O SINDSERH-RN representa genericamente os trabalhadores

de empresas públicas de serviços hospitalares no Estado do

Rio Grande do Norte, mas não tem o condão de representar

categorias diferenciadas em razão do princípio da

especif icidade.

Assim, as categorias diferenciadas devem ser representadas

por seus respectivos sindicatos, isto é, os médicos, por

exemplo, pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

(SINMED-RN).

Corroborando tal entendimento, verifica-se que o estatuto do

SINDSERH-RN, às fls. 26 e ss., não especifica categoria

especial, uma vez que se incluísse as categorias diferenciadas,

estaria afrontando o princípio da unicidade sindical.

Assim, razão assiste à tese recursal da EBSERH quanto à

ausência de pertinência subjetiva sindical do SINDSERH-RN

para postular em Juízo a defesa dos interesses de todos os

empregados da EBSERH, pelo que devem ser excluídas as

categorias profissionais diferenciadas, com estatuto jurídico

próprio, a saber: administradores, advogados, contadores,

engenheiros, enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em

radiologia e médicos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para excluir as

categorias diferenciadas do rol de representação do ente

sindical.

No tocante às pretensões da ação coletiva - restabelecimento do

auxílio alimentação e pagamento dos valores retroativos - o acórdão

embargado manteve a sentença, como denotam as razões de

decidir adiante transcritas:

(...)

A tese recursal baseia-se, notadamente, em um dispositivo de lei

federal, o art. 22, §§ 2o e 5o, da Lei 8.460/1992, que gerou a

Orientação Normativa do SRH/MPOG e o Memorando Circular

DGP/EBSERH/MEC.

Transcrevo, com destaques, o art. 22 da Lei 8.460/1992:

Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do

auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos

federais civis ativos da Administração Pública Federal direta,

autárquica e fundacional.

§ 1o A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e

terá caráter indenizatório.

§ 2o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da

Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação,

mediante opção.

§ 3o O auxílio-alimentação não será:a) incorporado ao vencimento,

remuneração, provento ou pensão;

b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência

de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor

público;

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in

natura.

§ 4o O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou

entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o

direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.

§ 5o O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de espécie

semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem

pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício

alimentação.

§ 6o Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por

dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.

§ 7o Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado

a participação do servidor em programa de treinamento

regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou

outros eventos similares, sem deslocamento da sede.

§ 8o As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-

al imentação a que f izer jus o servidor, exceto aquelas

eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a

proporcionalidade prevista no § 6o."

Sabe-se que, no que diz respeito à atuação entre particulares,

aquilo que a lei não proíbe, é permitido, ao passo que, no âmbito da
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Administração Pública, a lógica é oposta, isto é, para se concretizar

o ato administrativo é necessária prévia autorização legal, caso

contrário o ato se caracteriza como atividade ilícita. Nesse sentido é

a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à

lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das

finalidades assinaladas na ordenação normativa. Como é sabido, o

liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado

entre a lei e o comportamento dos particulares. Com efeito,

enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é

proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é

permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-

contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação

de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato

administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre

que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva

que lhe sirva de supedâneo (MELLO, Celso Bandeira de. Curso de

Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 960;

d i s p o n í v e l  e m

https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/3473/o-principio-

legalidade-administ racao-publica-analise-partir-constituicao-federal-

1988#_ftn25)

A EBSERH é empresa pública pertencente à Administração Pública

Indireta. Apesar de se enquadrar como ente de personalidade

jurídica privada, guarda observância, em alguns aspectos, às

normas de direito público e, em outros, rege-se pelas normas de

direito privado. Neste sentido, adverte José dos Santos Carvalho

Filho:

(..) o fato de terem personalidade jurídica de direito privado, não as

equipara com as pessoas oriundas da iniciativa privada. O regime

jurídico a elas aplicável tem natureza híbrida, pois recebem o influxo

de normas de direito privado em alguns setores de atuação e

normas de direito público em outras.(FILHO, José dos Santos

Carvalho. Manual de direito administrativo, p. 526., disponível em

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/227/edicao-1/sociedade

-de-economia-mista)

O art. 22, §§ 2o e 5o, da Lei 8.460/1992, acima transcrito, e que

veda a acumulação de vale alimentação para "servidores" com mais

de um vínculo contratual, restringe-se à Administração Pública

Direta, autárquica e fundacional. Não se aplica, por conseguinte, tal

vedação à recorrente (empresa pública), em virtude do "silêncio

eloquente" e intransponível do legislador.

Em consulta à Orientação Normativa no 5, de 9 de agosto de 2005,

verifica-se que a orientação, dada pela Secretaria de Recursos

Humanos do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, é

baseada umbilicalmente ao dispositivo legal já transcrito (§2o do art.

22 da Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992).

A citada Orientação Normativa possuir o seguinte teor:

Art. 1o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da

Constituição fará jus à percepção de apenas um auxílio-

alimentação, mediante opção.

Parágrafo único. Até que sejam efetuadas as adequações

necessárias no Sistema Integrado de Administração de Recursos

Humanos - SIAPE, comvistas à parametrização dos pagamentos,

recomendamos aos órgãos e entidades que analisem eventuais

casos de duplicidade de concessão para fins de suspensão dos

pagamentos indevidos.

Art. 2o Os valores recebidos em duplicidade a este título, devem ser

ressarcidos aos cofres públicos na forma do disposto no art. 46 da

Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O Memorando, como se verifica às fls. 435/436, pede para que a

citada Orientação Normativa seja aplicada, requerendo o

levantamento dos empregados públicos da EBSERH em situação

de acúmulo lícito de cargos na forma da CF, análise da situação de

auxílio-alimentação e solicitação de preenchimento do documento

anexo "Auxílio Alimentação Termo de Opção" e, por fim, a apuração

de valores pagos indevidamente para reposição ao erário.

O entendimento do TCU, trazido ao debate, aponta o seguinte,

destaquei:

(...) Ocorrência de pagamento, por diversos órgãos/entidades da

Administração Pública Federal, de auxílio-alimentação em

duplicidade, contrariando o disposto no § 2o do art. 22 da Lei no

8.460/1992, com a redação dada pela Lei no 9.527/97. (...) adotem

as providências necessárias ao exato cumprimento do disposto no §

2o do art. 22 da Lei no 8.460/92, com a redação dada pela Lei no 9.

527/97, consistindo na suspensão do pagamento de mais de um

auxílio-alimentação a servidores que acumulem cargos públicos na

forma da Constituição, priorizando, para exclusão, o benefício de

menor valor, em caso de valores distintos, ou aquele percebido há

menos tempo;

Acrescente-se que o contexto fático do auxílio alimentação é

incomparável com o auxílio moradia, uma vez que, aqui,

independente de quanto vínculos o empregado tenha, a

moradia se constitui uma só. Já no caso do auxílio

alimentação, quando o empregado possui mais de um vínculo é

necessário o incremento alimentar também, em razão do

aumento da carga horária de trabalho.

O vale-alimentação possui natureza indenizatória, pelo que não

há que se falar em retenção da verba previdenciária e do

imposto de renda na parte que toca aos empregados.

Por todo o exposto, mantenho a sentença, restando

prejudicado o tópico recursal atinente aos honorários
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advocatícios.

Portanto, a tese recursal da EBSERH de ilegalidade da duplicidade

no pagamento do auxílio alimentação foi refutada, tendo o acórdão

turmário mantido a condenação, pelo que considerou prejudicado o

tópico recursal atinente aos honorários advocatícios de

sucumbência.

O fato de o julgado embargado ter restringido os limites subjetivos

da lide, isto é, as categorias profissionais dos substituídos

beneficiados pela condenação em nada altera o desfecho de mérito

da ação trabalhista, cujos pedidos referem-se à obrigação de fazer

atinente ao restabelecimento do auxílio-alimentação e à obrigação

de pagar os valores vencidos do aludido auxílio.

Assim, não há que se falar em omissão quanto ao item V das

razões recursais da embargante, que assim dispôs:

Item V

Doravante, os honorários advocatícios serão suportados pela parte

sucumbente nos pedidos veiculados, sendo irrelevante verificar a

assistência do reclamante pelo sindicato da categoria profissional

para que ele pudesse ter direito.

Nesse caso, diante da natureza, complexidade da causa e demais

requisitos que balizam a matéria, necessário que o sindicato

recorrido seja condenado em honorários advocatícios em favor

desta recorrente.

Nada a sanar, pois.

Matéria comum a ambos os embargos.

2.5 - Categorias diferenciadas. Omissão.

A reclamada embargante alega a existência de omissão na

indicação de todas as categorias diferenciadas que atuam no

âmbito da EBSERH, citando as seguintes categorias: Arquiteto;

Assistente Social; Contador e Contabilista; Biólogo e Biomédico;

Dentista; Farmacêutico; Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Psicólogo; Físico;

Publicitário; Químico; Relações Públicas; Economista; Técnico de

Segurança do Trabalho e Educador Físico. Requer, portanto, que a

omissão seja suprida.

O sindicato autor, por outro lado, enfatiza que tem legitimidade para

representar todos os empregados da EBSERH, incluídas as

categorias profissionais diferenciadas. Tal tema já foi tratado acima

no item 2.2, pelo que nada mais a acrescer.

No tocante à insurgência da embargante EBSERH, na

fundamentação do acórdão, foram exemplificadas algumas

categorias diferenciadas: "São exemplos de categorias profissionais

específicas, os médicos, enfermeiros, advogados, contadores, etc."

Assim, o acórdão excluiu as categorias profissionais diferenciadas

e, a título de exemplo, citou algumas. O acórdão, portanto, foi

específico, claro e fundamentado ao excluir da condenação as

categorias profissionais diferenciadas com regulamento próprio, e,

apenas por ocasião da fase de liquidação, é que serão efetivamente

identificadas as categorias com as listas de substituídos que estão

inseridos nos limites subjetivos do título executivo judicial e,

consequentemente, estão abrangidos pelo objeto da condenação.

Nada a prover, pois.

Pelo exposto, inexistindo no acórdão quaisquer dos vícios previstos

nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, não

merecem provimento os embargos de declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e,

no mérito, nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer de ambos os embargos de declaração..

Mérito: por unanimidade, negar provimento a ambos os embargos

de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

Edital

Processo Nº ROT-0000429-04.2018.5.21.0041
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Relator ISAURA MARIA BARBALHO
SIMONETTI

RECORRENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO NORTE

RECORRIDO JOSE FELIX DE LIMA

ADVOGADO MANOELLA CAMARA DA SILVA(OAB:
12927/RN)

RECORRIDO SALMOS COMERCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - SALMOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO:

SALMOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 06.982.630/0001-95

EDITAL PJe-JT

FAZ SABER a todos quantos virem ou tomarem conhecimento do

presente EDITAL, para assegurar maior publicidade, com prazo de

vinte (20) dias, a partir da publicação no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho - DEJT, extraído da reclamação trabalhista

discriminada em epígrafe, fica NOTIFICADO(A) o(a) reclamado(a),

acima identificada no campo "DESTINATÁRIO", atualmente em

local incerto, para tomar ciência do acórdão/decisão a seguir

transcrito:

Processo nº 0000429-04.2018.5.21.0041 (ROT)

Embargante: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Advogado: Tili Storace de Carvalho Arouca

Embargado: José Félix de Lima

Advogado: Manoella Câmara da Silva

Embargado: Salmos Comércio Representações e Serviços

Eireli.

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO PROVIDOS.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso. In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado. Portanto, não há omissão,

contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não servindo

os embargos de declaração para revolver fatos e provas, rediscutir

o mérito da lide e buscar a reforma do julgado.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em recurso ordinário opostos

por UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, nos

autos de reclamação trabalhista ajuizada por JOSÉ FÉLIX DE LIMA.

Aduz a embargante que há obscuridade no acórdão desta Turma,

uma vez que determinou a observância do art. 791-A, §4º, da CLT

quando não se trata da hipótese de suspensão da exigibilidade dos

honorários sucumbenciais. Prequestiona a afronta a diversos

princípios e dispositivos legais em relação ao tema.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1- ADMISSIBILIDADE

Embargos de declaração tempestivos. Publicação da decisão em

21/07/2020 (DEJT) e interposição dos embargos em 04/08/2020,

dentro do prazo legal. Representação regular, na forma da Súmula

nº 436 do TST.

Conheço dos embargos de declaração.

2- MÉRITO

Aduz a embargante que há obscuridade no acórdão desta Turma,

uma vez que determinou a observância do art. 791-A, §4º, da CLT

quando não se trata da hipótese de suspensão da exigibilidade dos

honorários sucumbenciais. Prequestiona a afronta a diversos

princípios e dispositivos legais em relação ao tema.

À análise.

Os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC admitem os embargos de

declaração nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e

manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do

recurso.

In casu, a decisão desta Turma apreciou, de forma clara e

fundamentada, toda a matéria posta em discussão, tendo

explicitado as suas razões de decidir, em conformidade com o seu

livre convencimento motivado.

Ressalta-se que a questão pertinente aos honorários advocatícios
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sucumbenciais fora exaustivamente abordada na fundamentação,

consoante excerto a seguir transcrito (fls. 1350/1351):

"Por corolário, sendo a parte autora sucumbente em relação à

pretensão deduzida em face da UFRN, mesmo em se tratando de

trabalhador beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado em

honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos advogados

públicos (art. 85, §19, do CPC), no percentual de 5% (cinco por

cento) sobre o valor atualizado da causa, levando-se em conta os

requisitos elencados no § 2º do art. 791-A da CLT, e, ainda, o

disposto no § 4º do citado dispositivo legal." (grifo acrescido)

Do exposto, sobressai que a parte autora fora condenada a pagar

honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 5% sobre

o valor da causa, em favor dos procuradores da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte, mesmo sendo beneficiária da

justiça gratuita.

De igual sorte, não houve determinação de suspensão da

exigibilidade dos honorários, mas tão somente da observância do

teor do art. 791-A, §4º, da CLT.

Com efeito, na eventualidade de não subsistirem créditos

suficientes a suportar os honorários advocatícios sucumbenciais,

neste ou em outro processo, o valor remanescente deverá

permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, nos exatos

termos do art. 791-A, §4º, da CLT.

Com isso, sendo a dicção legal clara ao mencionar que a

suspensão de exigibilidade é restrita aos casos em que não existam

créditos suficientes a responder pelos honorários sucumbenciais,

exsurge clarividente que a menção no acórdão à sua observância,

sem qualquer ressalva, não importa na imediata suspensão, mas

tão somente se vier a ser constatada a hipótese descrita no

comando legal.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a

ser sanada por esta Turma, tampouco se divisa ofensa aos

princípios constitucionais da isonomia e legalidade; ao art. 791-A,

caput, §§1° e 4°, da CLT e aos arts. 85, caput, §19; 98, §2°, do

CPC/15.

Pelo exposto, os embargos de declaração não merecem

provimento.

III - CONCLUSÃO

Ao exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração.. Mérito: por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020. O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

Relatora

E para que chegue ao conhecimento da parte interessada, foi o

presente EDITAL, dado e passado nesta cidade de Natal/RN,

09/09/2020, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do

Trabalho - DEJT, e fixado no local de costume, ou seja Edifício

Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, situado na

Av. Capitão-Mor Gouveia 3104, bairro Lagoa Nova, CEP 59.063-

900, Natal/RN.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

INAH DA CAMARA MARTINS DE VASCONCELOS

Diretor de Secretaria

Notificação

Processo Nº ROT-0000689-46.2019.5.21.0009
Relator ISAURA MARIA BARBALHO

SIMONETTI

RECORRENTE EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO ANA CAROLINA ARAUJO DE
MEDEIROS(OAB: 11300/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)
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ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRENTE SINDICATO ESTADUAL DOS
TRABALHADORES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICOS
HOSPITALARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

RECORRIDO EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO ANA CAROLINA ARAUJO DE
MEDEIROS(OAB: 11300/RN)

ADVOGADO FREDERICO AUGUSTO BORBA DE
SOUZA(OAB: 916-A/RN)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

ADVOGADO MARCELA JACOME LOPES(OAB:
9348/RN)

RECORRIDO SINDICATO ESTADUAL DOS
TRABALHADORES DE EMPRESAS
PUBLICAS DE SERVICOS
HOSPITALARES DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE
EMPRESAS PUBLICAS DE SERVICOS HOSPITALARES DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Embargos de Declaração em Recurso Ordinário n.º 0000689-

46.2019.5.21.0009

Relatora: Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho Simonetti

Embargante :  EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS

HOSPITALARES -  EBSERH

Embargante: SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE

EMPRESAS PUBLICAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN

Embargado: os mesmos

Origem: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO. IMPROVIDOS.

Percebe-se que as alegações feitas pelos embargantes não se

enquadram em nenhuma das hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, denotando que a

pretensão, na realidade, é de rediscussão da matéria de mérito da

causa e reapreciação de provas, o que não é permitido por meio do

instrumento processual ora em análise. Ademais, adotada tese

explícita sobre o tema, o pronunciamento expresso sobre todos os

dispositivos legais invocados é desnecessário, em consonância com

a OJ nº 118 da SBDI-I e a Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Dessa forma, ausentes os vícios da omissão e contradição no v.

acórdão, não merecem provimentos os embargos.

Ambos os embargos de declaração conhecidos e improvidos.

I - RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMPRESA

BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH e

SINDICATO ESTADUAL DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS

PÚBLICAS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO

GRANDE DO NORTE - SINDSERH-RN em face do Acórdão

proferido por esta egrégia 2ª Turma de Julgamentos, nos autos da

reclamação trabalhista proposta pelo ente sindical contra a primeira

embargante.

A EBSERH alega omissão e contradição quanto ao tópico da

sucumbência (item V do recurso ordinário), na medida em que o

julgado reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical para

algumas categorias profissionais diferenciadas, de modo que o

sindicato autor foi mais sucumbente do que vitorioso, porquanto a

condenação abrangeu apenas os substituídos não integrantes de

categoria profissional com regulamentação própria. Acrescenta que,

mesmo assim, o sindicato não foi condenado na verba honorária de

sucumbência, em desrespeito à norma da sucumbência recíproca,

encartada no §3º do art. 791-A da CLT. Por fim, alega a omissão na

indicação de todas as categorias diferenciadas que atuam no

âmbito da EBSERH, citando as seguintes categorias: Arquiteto;

Assistente Social; Contador e Contabilista; Biólogo e Biomédico;

Dentista; Farmacêutico; Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Psicólogo; Físico;

Publicitário; Químico; Relações Públicas; Economista; Técnico de

Segurança do Trabalho e Educador físico. Por conseguinte, requer

o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões

e contradição apontadas.

Por sua vez, o ente sindical, em razões de embargos, alega a

nulidade do julgamento por cerceamento de defesa haja vista a

ausência de intimação para sustentação oral. A propósito, esclarece

que a sessão, inicialmente marcada para 07/04/2020, foi

reaprazada para o dia 19/06/2020, sem qualquer intimação prévia.

No mais, assevera que o sindicato detém legitimidade para

representar as categorias profissionais diferenciadas e que o

acórdão embargado indeferiu o benefício da justiça gratuita ao
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embargante, em que pese tenha sido comprovada a sua

indisponibilidade financeira para arcar com os custos do processo

mediante a juntada debalanço patrimonial do sindicato.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais: arts.5º,

LXXIV e 8º, I, II e III; arts. 511,§§ 1º,2º e 3º, 570, 571 e 790, §§ 3ºe

4º, da CLT; art.98 do CPC; Súmula 481 do STJ e Súmula 374 do

TST. Em consequência, postula o provimento dos embargos para

que, preliminarmente, seja declarada a nulidade do acórdão e

designada nova sessão de julgamento com prévia intimação das

partes, nos moldes dos artigos 3º e 4º do ATOTRT21-GPNº

41/2020. No mais, pede que sejam explicitadas as teses atinentes à

legitimidade do sindicato para representar todos os empregados de

empresas de prestação de serviços hospitalares, inclusive os que

eventualmente se enquadrem em categoria prof issional

diferenciada; e à incidência do benefício da gratuidade de justiça em

favor do sindicato autor.

É o relatório.

1- Admissibilidade

Embargos da EBSERH.

Publicado o Acórdão em 23/06/2020, os embargos foram opostos

tempestivamente no dia 30/06/2020. Representação regular.

Conheço dos embargos.

Embargos do SINDSERH-RN.

Publicado o Acórdão em 23/06/2020, os embargos foram opostos

tempestivamente no dia 02/07/2020. Representação regular.

Conheço dos embargos.

2. Mérito

Embargos do SINDSERH-RN.

2.1 - Nulidade do acórdão. Ausência de intimação prévia para a

sessão que foi reaprazada, obstaculizando a sustentação oral.

O sindicato embargante (SINDSERH-RN) alega a nulidade do

julgamento por cerceamento de defesa haja vista a ausência de

intimação para sustentação oral. A propósito, esclarece que a

sessão, inicialmente marcada para 07/04/2020, foi reaprazada para

o dia 19/06/2020, sem qualquer intimação prévia. Em consequência,

postula que seja declarada a nulidade do acórdão e designada nova

sessão de julgamento com prévia intimação das partes, nos moldes

dos artigos 3º e 4º do ATOTRT21-GPNº 41/2020.

Ao exame.

No particular, não prospera a insurgência, senão vejamos.

A propósito, verifica-se que a Secretaria desta Turma, por e-mail

direcionado ao endereço eletrônico do advogado Dr. Marcos

Holanda, informou a nova data da sessão, conforme se verifica do

expediente à fl. 841.

Ademais, em cumprimento ao despacho desta Relatora, a

Secretaria desta egrégia Turma de Julgamentos emitiu certidão (fls.

851), com o seguinte conteúdo:

CERTIFICO, em atenção ao r. Despacho retro, que oprocesso em

epígrafe foi pautado para julgamento no dia 07/04/2020. A pauta

foi divulgada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho -

DEJT no 2943/2020, em 27/03/2020 (sexta-feira), sendo

publicada no dia 30/03/2020 (segunda- feira).

CERTIFICO, mais, que a parte SINDICATO ESTADUAL DOS

TRABALHADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE SERVIÇOS

HOSPITALARES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEfoi

notificada no dia 12/06/2020 às 11:02 hs, através do e-mail

marcoshollanda@hotmail. com do Dr. Marcos de Hollanda

Franco, Advogado habilitado nos autos.(DESTAQUES

ACRESCIDOS)

Assim, diante do conteúdo da certidão acima, que goza de fé

pública, tem-se que o advogado foi intimado previamente da

sessão, que foi remarcada de 07/04/2020 para o dia 19/06/2020.

2.2 - Omissão. Legitimidade do sindicato autor.

O sindicato embargante alega omissão quanto à aplicação da

Súmula 374 do TST no que pertine à sua legitimidade para

representar todos os empregados da EBSERH.

Sobre o tema, esta turma assim decidiu:

A EBSERH aduz que o sindicato tem legitimidade para representar

determinada categoria profissional, argumentando que não se pode

deixar de considerar a "existência de categorias diferenciadas, eis

que elas não se encontram abarcadas pela atividade preponderante

do empregador". Exemplifica algumas categorias com estatuto

jurídico próprio e especificidade profissional, tais como, médicos,

enfermeiros, advogados, engenheiros, administradores, estejam

enquadradas na área administrativa ou na área fim. Socorrendo-se

da redação do §3o, do art. 511, da CLT, que encerra a definição

legal de categoria diferenciada, postula seja reconhecida a ausência

de "pertinência subjetiva para postular em juízo a defesa dos

interesses de todos os empregados da EBSERH".

Quanto ao tema, o Juízo a quo decidiu:

A reclamada argui ilegitimidade ativa ad causam, argumentando

que o Sindicato autor não possui pertinência subjetiva. Entende que

o sindicato deve representar uma categoria econômica ou

profissional, não existindo amparo jurídico para representação de

empregados de empresa.

A parte autora expõe que observou o princípio da unicidade sindical

e os ditames da Portaria no 326/2013. Anexa o registro sindical.

Como se observa da Cert idão de ID. 65c4493, houve

reconhecimento pelo órgão competente do registro sindical do

autor, estando devidamente regularizado. Neste contexto, constato

que o autor se trata da entidade representativa dos servidores, lato

sensu, que mantêm relação de trabalho com especificamente com a
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Empresa Pública de Serviços Hospitalares, entidade de direito

privado da Administração Pública Indireta.

Desta forma, pondero o Sindicato autor como parte legítima para

figurar na presente relação processual.

Analisa-se.

O ordenamento jurídico brasileiro define categoria profissional,

estabelecendo, como exceção, a categoria profissional diferenciada.

Tais conceitos estão definidos no art. 511, §§ 2º e 3º, da CLT:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de

todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou

profissões similares ou conexas.

(...)

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade

econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas,

compõe a expressão social elementar compreendida como

categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por

força de estatuto profissional especial ou em consequência de

condições de vida singulares.

Infere-se, portanto, que a definição da categoria profissional

disposta no §2o é a regra, da qual é exceção a hipótese do §3o,

categoria diferenciada.

Assim, para as categorias profissionais inespecíficas, é a atividade

preponderante do empregador que caracteriza e define a similitude

de condições de trabalho.

Por sua vez, as categorias profissionais específicas, a exemplo dos

médicos, são aquelas cujos empregados exerçam profissões ou

funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou

de condições de vida singulares. São exemplos de categorias

profissionais específicas, os médicos, enfermeiros, advogados,

contadores, etc.

O SINDSERH-RN representa genericamente os trabalhadores de

empresas públicas de serviços hospitalares no Estado do Rio

Grande do Norte, mas não tem o condão de representar categorias

diferenciadas em razão do princípio da especificidade.

Assim, as categorias diferenciadas devem ser representadas por

seus respectivos sindicatos, isto é, os médicos, por exemplo, pelo

Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (SINMED-RN).

Corroborando tal entendimento, verifica-se que o estatuto do

SINDSERH-RN, às fls. 26 e ss., não especifica categoria especial,

uma vez que se incluísse as categorias diferenciadas, estaria

afrontando o princípio da unicidade sindical.

Assim, razão assiste à tese recursal da EBSERH quanto à ausência

de pertinência subjetiva sindical do SINDSERH-RN para postular

em Juízo a defesa dos interesses de todos os empregados da

EBSERH, pelo que devem ser excluídas as categorias profissionais

di ferenciadas,  com estatuto jur íd ico própr io,  a saber:

administradores, advogados, contadores, engenheiros, enfermeiros,

técnico em enfermagem, técnico em radiologia e médicos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para excluir as

categorias diferenciadas do rol de representação do ente sindical.

Como se percebe da transcrição acima, o tema foi exaustivamente

abordado pelo acórdão embargado que, de modo claro e

fundamentado, expôs as razões de decidir.

A própria argumentação trazida nos embargos revela, claramente, a

tentativa do embargante de rediscussão da matéria, o que não é

viável em sede de declaratórios, cuja destinação é suplantar vícios

do julgado, o que inexiste neste aspecto.

2.3 - Gratuidade da Justiça. Omissão e contradição.

O sindicato sustenta que o acórdão embargado indeferiu o benefício

da justiça gratuita ao embargante, em que pese tenha sido

comprovada a sua indisponibilidade financeira para arcar com os

custos do processo mediante a juntada de balanço patrimonial do

sindicato. Neste sentido, alega a existência de omissão e

contradição do julgado e requer seja adotada tese explícita a

respeito do matéria.

O acórdão embargado acerca do tópico decidiu nos termos

seguintes:

O benefício da justiça gratuita encontra disciplina maior no artigo 5º,

inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo ser concedido, na

seara trabalhista, ao hipossuficiente pessoa física que não tenha

condições de demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua

família, de acordo com art. 790, § 3º, da CLT.

A extensão do benefício à pessoa jurídica se admite em caráter

excepcional, não bastando a simples declaração de insuficiência de

recursos, sendo indispensável a efetiva comprovação documental

da situação econômica precária e deficitária do requerente, segundo

dicção do §4º do art. 790 da CLT e do item II da Súmula nº 463 do

TST, respectivamente:

§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedidoà parte que

comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das

custas do processo (grifos acrescidos).

II - No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é

necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte

arcar com as despesas do processo.

No caso sob análise, o sindicato apresentou declaração de
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hipossuficiência e comprovantes de extratos bancários, no intuito de

demonstrar a insuficiência financeira para arcar com o pagamento

das custas processuais sem comprometer a sua subsistência. A

propósito, sustenta que a reforma trabalhista retirou receitas

obrigatórias que favorecia a entendida sindical.

Entretanto, os extratos bancários revelam inúmeros créditos

advindos da EBSERH, proveniente da contribuição de seus

empregados, com vultosos valores, a exemplo do mês de julho de

2019. A assertiva do sindicato de possuir outras despesas, a ponto

de operar no vermelho, não se encontra comprovada, sendo, pois,

simples alegação.

Portanto, não evidenciada satisfatoriamente a insuficiência de

recursos, dou provimento ao recurso para afastar a outorga da

gratuidade judiciária ao sindicato.

Não há omissão ou contradição no julgado turmário, consoante

revela parte do acórdão acima transcrita. A contradição há de ser

intrínseca ao julgado, o que inexiste. Os embargos de declaração

não se prestam a análise de prova e revolvimento da matéria.

Acrescente-se, apenas a título de argumentação, que o balanço

patrimonial do SINDSERH-RN do ano de 2019 (documento sob o Id.

72c05d6), além de unilateral, não se presta ao fim pretendido pelo

ente sindical.

Nada a prover, no ponto.

Embargos da EBSERH

2.4 - Sucumbência recíproca. Omissão e contradição.

A EBSERH alega omissão e contradição quanto ao tópico da

sucumbência (item V do recurso ordinário), na medida em que o

julgado reconheceu a ilegitimidade ativa do ente sindical para

algumas categorias profissionais diferenciadas, de modo que o

sindicato autor foi mais sucumbente do que vitorioso, porquanto a

condenação abrangeu apenas os substituídos não integrantes de

categoria profissional com regulamentação própria. Acrescenta que,

mesmo assim, o sindicato não foi condenado na verba honorária de

sucumbência, em desrespeito à norma da sucumbência recíproca,

encartada no §3º do art. 791-A da CLT.

Sobre o tema, o acórdão assim decidiu:

(...)

O ordenamento jurídico brasileiro define categoria profissional,

estabelecendo, como exceção, a categoria profissional diferenciada.

Tais conceitos estão definidos no art. 511, §§ 2o e 3o, da CLT:

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e

coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de

todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou

trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam,

respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou

profissões similares ou conexas.

(...)

§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou

trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade

econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas,

compõe a expressão social elementar compreendida como

categoria profissional.

§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos

empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por

força de estatuto profissional especial ou em consequência de

condições de vida singulares.

Infere-se, portanto, que a definição da categoria profissional

disposta no §2o é a regra, da qual é exceção a hipótese do §3o,

categoria diferenciada.

Assim, para as categorias profissionais inespecíficas, é a

atividade preponderante do empregador que caracteriza e

define a similitude de condições de trabalho.

Por sua vez, as categorias profissionais específicas, a exemplo

dos médicos, são aquelas cujos empregados exerçam

profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto

profissional especial ou de condições de vida singulares. São

exemplos de categorias profissionais específicas, os médicos,

enfermeiros, advogados, contadores, etc.

O SINDSERH-RN representa genericamente os trabalhadores

de empresas públicas de serviços hospitalares no Estado do

Rio Grande do Norte, mas não tem o condão de representar

categorias diferenciadas em razão do princípio da

especif icidade.

Assim, as categorias diferenciadas devem ser representadas

por seus respectivos sindicatos, isto é, os médicos, por

exemplo, pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte

(SINMED-RN).

Corroborando tal entendimento, verifica-se que o estatuto do

SINDSERH-RN, às fls. 26 e ss., não especifica categoria

especial, uma vez que se incluísse as categorias diferenciadas,

estaria afrontando o princípio da unicidade sindical.

Assim, razão assiste à tese recursal da EBSERH quanto à

ausência de pertinência subjetiva sindical do SINDSERH-RN

para postular em Juízo a defesa dos interesses de todos os

empregados da EBSERH, pelo que devem ser excluídas as

categorias profissionais diferenciadas, com estatuto jurídico

próprio, a saber: administradores, advogados, contadores,

engenheiros, enfermeiros, técnico em enfermagem, técnico em

radiologia e médicos.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso para excluir as

categorias diferenciadas do rol de representação do ente
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sindical.

No tocante às pretensões da ação coletiva - restabelecimento do

auxílio alimentação e pagamento dos valores retroativos - o acórdão

embargado manteve a sentença, como denotam as razões de

decidir adiante transcritas:

(...)

A tese recursal baseia-se, notadamente, em um dispositivo de lei

federal, o art. 22, §§ 2o e 5o, da Lei 8.460/1992, que gerou a

Orientação Normativa do SRH/MPOG e o Memorando Circular

DGP/EBSERH/MEC.

Transcrevo, com destaques, o art. 22 da Lei 8.460/1992:

Art. 22. O Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal do

auxílio-alimentação por dia trabalhado, aos servidores públicos

federais civis ativos da Administração Pública Federal direta,

autárquica e fundacional.

§ 1o A concessão do auxílio-alimentação será feita em pecúnia e

terá caráter indenizatório.

§ 2o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da

Constituição fará jus a percepção de um único auxílio-alimentação,

mediante opção.

§ 3o O auxílio-alimentação não será:a) incorporado ao vencimento,

remuneração, provento ou pensão;

b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência

de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor

público;

c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in

natura.

§ 4o O auxílio-alimentação será custeado com recursos do órgão ou

entidade em que o servidor estiver em exercício, ressalvado o

direito de opção pelo órgão ou entidade de origem.

§ 5o O auxílio-alimentação é inacumulável com outros de espécie

semelhante, tais como auxílio para a cesta básica ou vantagem

pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício

alimentação.

§ 6o Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por

dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias.

§ 7o Para os efeitos deste artigo, considera-se como dia trabalhado

a participação do servidor em programa de treinamento

regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos, ou

outros eventos similares, sem deslocamento da sede.

§ 8o As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-

al imentação a que f izer jus o servidor, exceto aquelas

eventualmente pagas em finais de semana e feriados, observada a

proporcionalidade prevista no § 6o."

Sabe-se que, no que diz respeito à atuação entre particulares,

aquilo que a lei não proíbe, é permitido, ao passo que, no âmbito da

Administração Pública, a lógica é oposta, isto é, para se concretizar

o ato administrativo é necessária prévia autorização legal, caso

contrário o ato se caracteriza como atividade ilícita. Nesse sentido é

a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

No Estado de Direito a Administração só pode agir em obediência à

lei, esforçada nela e tendo em mira o fiel cumprimento das

finalidades assinaladas na ordenação normativa. Como é sabido, o

liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o travado

entre a lei e o comportamento dos particulares. Com efeito,

enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é

proibido, na atividade administrativa só se pode fazer o que é

permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-

contradição, posto que, demais disso, exige-se ainda uma relação

de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato

administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre

que seja praticado com embasamento em alguma norma permissiva

que lhe sirva de supedâneo (MELLO, Celso Bandeira de. Curso de

Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 960;

d i s p o n í v e l  e m

https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/3473/o-principio-

legalidade-administ racao-publica-analise-partir-constituicao-federal-

1988#_ftn25)

A EBSERH é empresa pública pertencente à Administração Pública

Indireta. Apesar de se enquadrar como ente de personalidade

jurídica privada, guarda observância, em alguns aspectos, às

normas de direito público e, em outros, rege-se pelas normas de

direito privado. Neste sentido, adverte José dos Santos Carvalho

Filho:

(..) o fato de terem personalidade jurídica de direito privado, não as

equipara com as pessoas oriundas da iniciativa privada. O regime

jurídico a elas aplicável tem natureza híbrida, pois recebem o influxo

de normas de direito privado em alguns setores de atuação e

normas de direito público em outras.(FILHO, José dos Santos

Carvalho. Manual de direito administrativo, p. 526., disponível em

https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/227/edicao-1/sociedade

-de-economia-mista)

O art. 22, §§ 2o e 5o, da Lei 8.460/1992, acima transcrito, e que

veda a acumulação de vale alimentação para "servidores" com mais

de um vínculo contratual, restringe-se à Administração Pública

Direta, autárquica e fundacional. Não se aplica, por conseguinte, tal

vedação à recorrente (empresa pública), em virtude do "silêncio

eloquente" e intransponível do legislador.

Em consulta à Orientação Normativa no 5, de 9 de agosto de 2005,

verifica-se que a orientação, dada pela Secretaria de Recursos

Humanos do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, é

baseada umbilicalmente ao dispositivo legal já transcrito (§2o do art.
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22 da Lei no 8.460, de 17 de setembro de 1992).

A citada Orientação Normativa possuir o seguinte teor:

Art. 1o O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da

Constituição fará jus à percepção de apenas um auxílio-

alimentação, mediante opção.

Parágrafo único. Até que sejam efetuadas as adequações

necessárias no Sistema Integrado de Administração de Recursos

Humanos - SIAPE, comvistas à parametrização dos pagamentos,

recomendamos aos órgãos e entidades que analisem eventuais

casos de duplicidade de concessão para fins de suspensão dos

pagamentos indevidos.

Art. 2o Os valores recebidos em duplicidade a este título, devem ser

ressarcidos aos cofres públicos na forma do disposto no art. 46 da

Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

O Memorando, como se verifica às fls. 435/436, pede para que a

citada Orientação Normativa seja aplicada, requerendo o

levantamento dos empregados públicos da EBSERH em situação

de acúmulo lícito de cargos na forma da CF, análise da situação de

auxílio-alimentação e solicitação de preenchimento do documento

anexo "Auxílio Alimentação Termo de Opção" e, por fim, a apuração

de valores pagos indevidamente para reposição ao erário.

O entendimento do TCU, trazido ao debate, aponta o seguinte,

destaquei:

(...) Ocorrência de pagamento, por diversos órgãos/entidades da

Administração Pública Federal, de auxílio-alimentação em

duplicidade, contrariando o disposto no § 2o do art. 22 da Lei no

8.460/1992, com a redação dada pela Lei no 9.527/97. (...) adotem

as providências necessárias ao exato cumprimento do disposto no §

2o do art. 22 da Lei no 8.460/92, com a redação dada pela Lei no 9.

527/97, consistindo na suspensão do pagamento de mais de um

auxílio-alimentação a servidores que acumulem cargos públicos na

forma da Constituição, priorizando, para exclusão, o benefício de

menor valor, em caso de valores distintos, ou aquele percebido há

menos tempo;

Acrescente-se que o contexto fático do auxílio alimentação é

incomparável com o auxílio moradia, uma vez que, aqui,

independente de quanto vínculos o empregado tenha, a

moradia se constitui uma só. Já no caso do auxílio

alimentação, quando o empregado possui mais de um vínculo é

necessário o incremento alimentar também, em razão do

aumento da carga horária de trabalho.

O vale-alimentação possui natureza indenizatória, pelo que não

há que se falar em retenção da verba previdenciária e do

imposto de renda na parte que toca aos empregados.

Por todo o exposto, mantenho a sentença, restando

prejudicado o tópico recursal atinente aos honorários

advocatícios.

Portanto, a tese recursal da EBSERH de ilegalidade da duplicidade

no pagamento do auxílio alimentação foi refutada, tendo o acórdão

turmário mantido a condenação, pelo que considerou prejudicado o

tópico recursal atinente aos honorários advocatícios de

sucumbência.

O fato de o julgado embargado ter restringido os limites subjetivos

da lide, isto é, as categorias profissionais dos substituídos

beneficiados pela condenação em nada altera o desfecho de mérito

da ação trabalhista, cujos pedidos referem-se à obrigação de fazer

atinente ao restabelecimento do auxílio-alimentação e à obrigação

de pagar os valores vencidos do aludido auxílio.

Assim, não há que se falar em omissão quanto ao item V das

razões recursais da embargante, que assim dispôs:

Item V

Doravante, os honorários advocatícios serão suportados pela parte

sucumbente nos pedidos veiculados, sendo irrelevante verificar a

assistência do reclamante pelo sindicato da categoria profissional

para que ele pudesse ter direito.

Nesse caso, diante da natureza, complexidade da causa e demais

requisitos que balizam a matéria, necessário que o sindicato

recorrido seja condenado em honorários advocatícios em favor

desta recorrente.

Nada a sanar, pois.

Matéria comum a ambos os embargos.

2.5 - Categorias diferenciadas. Omissão.

A reclamada embargante alega a existência de omissão na

indicação de todas as categorias diferenciadas que atuam no

âmbito da EBSERH, citando as seguintes categorias: Arquiteto;

Assistente Social; Contador e Contabilista; Biólogo e Biomédico;

Dentista; Farmacêutico; Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional;

Fonoaudiólogo; Jornalista; Nutricionista; Psicólogo; Físico;

Publicitário; Químico; Relações Públicas; Economista; Técnico de

Segurança do Trabalho e Educador Físico. Requer, portanto, que a

omissão seja suprida.

O sindicato autor, por outro lado, enfatiza que tem legitimidade para

representar todos os empregados da EBSERH, incluídas as

categorias profissionais diferenciadas. Tal tema já foi tratado acima

no item 2.2, pelo que nada mais a acrescer.

No tocante à insurgência da embargante EBSERH, na

fundamentação do acórdão, foram exemplificadas algumas

categorias diferenciadas: "São exemplos de categorias profissionais

específicas, os médicos, enfermeiros, advogados, contadores, etc."

Assim, o acórdão excluiu as categorias profissionais diferenciadas

e, a título de exemplo, citou algumas. O acórdão, portanto, foi
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específico, claro e fundamentado ao excluir da condenação as

categorias profissionais diferenciadas com regulamento próprio, e,

apenas por ocasião da fase de liquidação, é que serão efetivamente

identificadas as categorias com as listas de substituídos que estão

inseridos nos limites subjetivos do título executivo judicial e,

consequentemente, estão abrangidos pelo objeto da condenação.

Nada a prover, pois.

Pelo exposto, inexistindo no acórdão quaisquer dos vícios previstos

nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do Código de Processo Civil, não

merecem provimento os embargos de declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os embargos de declaração e,

no mérito, nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em Sessão Ordinária Virtual realizada nesta data, sob a

Presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Carlos Newton Pinto, com a presença da Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti (Relatora), do(a) (s)

Excelentíssimo(a)(s) Senhor(a)(es) Desembargador(a)(s)

Federal(is) Ronaldo Medeiros de Souza, e do(a) Representante da

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Dr (a) Fábio

Romero Aragão Cordeiro,

A C O R D A M  o ( a ) s  E x c e l e n t í s s i m o ( a ) s  S e n h o r ( a ) e s

Desembargador(a)es e os Juízes Convocados da 2ª Turma de

Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, por

unanimidade, conhecer de ambos os embargos de declaração..

Mérito: por unanimidade, negar provimento a ambos os embargos

de declaração.

Obs: Sessão de Julgamento Virtual conforme ATOS TRT-GP nº

037/2020 e 041/2020.O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a)

Desembargador(a) Presidente votou no presente processo para

compor o quorum mínimo. Convocada a Excelentíssima Senhora

Juíza Isaura Maria Barbalho Simonetti, consoante RA nº 056/2019,

levando-se em conta a vacância do cargo de Desembargador

(convocação plena).

Natal, 09 de setembro de 2020.

ISAURA MARIA BARBALHO SIMONETTI

 Relatora

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

FRANCISCO NERIVAN CAVALCANTE VALERIO

Diretor de Secretaria

PRIMEIRA TURMA DE JULGAMENTOS

Acórdão

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -
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RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA

CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não

atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem

acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do

vício.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de
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responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do

quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da

condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição

de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".

À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou

acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer

na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,
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o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento

ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.

O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o

condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho

que resultou no óbito do empregado.

Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal

para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão

somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00
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(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,

para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por

embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - M.L.A.D.N.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -

RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ
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- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA

CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não

atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem

acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do

vício.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de

responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do
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quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da

condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição

de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".

À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou

acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer

na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,

o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento
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ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.

O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o

condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho

que resultou no óbito do empregado.

Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal

para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão

somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,
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para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por

embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042

Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE
MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCIO LUIS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -

RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246
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ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA

CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não

atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem

acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do

vício.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de

responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do

quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da
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condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição

de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".

À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou

acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer

na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,

o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento

ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.
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O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o

condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho

que resultou no óbito do empregado.

Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal

para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão

somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,

para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por
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embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -

RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO
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Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA

CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não

atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem

acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do

vício.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de

responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do

quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da

condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição
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de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".

À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou

acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer

na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,

o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento

ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.

O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 895
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o

condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho

que resultou no óbito do empregado.

Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal

para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão

somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,

para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por

embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.
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ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA EDUARDA ARAUJO NEGREIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -

RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA
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CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não

atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem

acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do

vício.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de

responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do

quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da

condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição

de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".
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À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou

acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer

na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,

o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento

ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.

O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o
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condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho

que resultou no óbito do empregado.

Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal

para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão

somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,

para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por

embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,
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sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FABRICIO VAGNER DA SILVA NEGREIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -

RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA

CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não
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atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem

acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do

vício.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de

responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do

quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da

condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição

de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".

À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:
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Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou

acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer

na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,

o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento

ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.

O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o

condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho
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que resultou no óbito do empregado.

Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal

para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão

somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,

para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por

embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor
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Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUZIMARA RENATA ARAUJO NEGREIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -

RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA

CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não

atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem
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acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do

vício.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de

responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do

quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da

condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição

de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".

À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:
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Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou

acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer

na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,

o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento

ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.

O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o

condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho

que resultou no óbito do empregado.
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Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal

para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão

somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,

para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por

embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do
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Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -

RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA

CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não

atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem

acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do
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vício.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de

responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do

quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da

condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição

de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".

À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou
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acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer

na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,

o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento

ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.

O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o

condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho

que resultou no óbito do empregado.

Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal
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para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão

somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,

para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por

embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho
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Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000081-46.2019.5.21.0042
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LDB TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA

ADVOGADO PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA
FILHO(OAB: 22155/CE)

RECORRIDO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO JOAO ALVES BARBOSA FILHO(OAB:
4246/PE)

RECORRIDO FABRICIO VAGNER DA SILVA
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO LUZIMARA RENATA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARCIO LUIS DA SILVA

ADVOGADO FRANCISCO UBALDO LOBO
BEZERRA DE QUEIROZ(OAB:
5805/RN)

RECORRIDO LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA DAS GRACAS DE LIMA
ARAUJO NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO MARIA EDUARDA ARAUJO
NEGREIROS

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

RECORRIDO M.L.A.D.N.

ADVOGADO ALEXSANDRO MARTINS DO
NASCIMENTO(OAB: 15952/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRADESCO SEGUROS S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000081-46.2019.5.21.0042 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

ADVOGADO: PEDRO JOAO CARVALHO PEREIRA FILHO -

CE0022155

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE LIMA ARAUJO

NEGREIROS, MARIA LETICIA ARAUJO DE NEGREIROS, MARIA

EDUARDA ARAUJO NEGREIROS, LUZIMARA RENATA

ARAUJO NEGREIROS , FABRICIO VAGNER DA SILVA

NEGREIROS, LUSIMARIO VIDAL DE NEGREIROS, MARCIO

LUIS DA SILVA, BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADOS: ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO -

RN15952, FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ

- RN0005805 E JOAO ALVES BARBOSA FILHO - PE0004246

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALOR DA

CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.Verificada a omissão

no v. acórdão que, ao reduzir título deferido em sentença, não

atualizou o valor da condenação para fins recursais, merecem

acolhimento os embargos de declaração para o saneamento do

vício.

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 913
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LDB

TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. contra o acórdão de Id

f67f533 proferido por esta Egrégia 1ª Turma, o qual, por

unanimidade, resolveu "acolher a preliminar de julgamento ultra

petita para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal

até a data em que o empregado falecido completaria 74 anos de

idade, conforme pleiteado na inicial [...] rejeitar as preliminares de

julgamento extra petita e de nulidade da sentença por negativa de

prestação jurisdicional. [...] dar parcial provimento ao recurso para

condenar os reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros ao pagamento de honorár ios

sucumbenciais aos advogados da recorrente, no importe de R$

1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes" nos autos da

reclamação trabalhista de n. 0000908-90.2018.5.21.0010, em que

contende com 0000081-46.2019.5.21.0042, em que contende com

MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA ARAUJO NEGREIROS e

OUTROS.

A  e m b a r g a n t e ,  e m  r a z õ e s  d e  I d  2 7 4 8 1 7 6 ,  a p o n t a

omissões/obscuridades no acórdão, relativamente às seguintes

matérias: a) valor arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da

sentença de origem; b) provas da culpa exclusiva de terceiro e a

possibilidade de excludente de responsabilidade da empregadora;

c) indicadores para redução do quantumindenizatório do dano

moral; d) limitação temporal da condenação ao pensionamento

mensal; e) ausência de transcrição de parte da prova testemunhal,

com o escopo de "prequestionar matéria a ser levada ao

conhecimento do TST".

Regularmente int imados, os reclamantes apresentaram

contraminuta (Id 92e5feb), pugnando pela aplicação de multa

prevista no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude do caráter

protelatório dos embargos de declaração.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Valor da condenação para fins recursais

A embargante aponta omissão no acórdão, relativamente ao valor

arbitrado à condenação, ante a reforma parcial da sentença de

origem.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos

da inicial, e atribuiu à condenação o valor provisório de R$

200.000,00, para fins recursais (fl. 476).

De fato, o v. acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao

recurso ordinário da reclamada para: "[...] acolher a preliminar de

julgamento ultra petita para limitar a condenação ao pagamento de

pensão mensal até a data em que o empregado falecido

completaria 74 anos de idade, conforme pleiteado na inicial. [...]

rejeitar as preliminares de julgamento extra petita e de nulidade da

sentença por negativa de prestação jurisdicional. [...] dar parcial

provimento ao recurso para condenar os reclamantes Fabricio

Vagner da Silva e Luzimara Renata Araújo Negreiros ao pagamento

de honorários sucumbenciais aos advogados da recorrente, no

importe de R$ 1.231,52 para cada um dos autores sucumbentes,

nos termos da fundamentação", sem fixar novo valor para fins

recursais (fl. 659, ID. f67f533).

Sobre a questão, a alínea "d", do item II, da IN 03 do TST dispõe

que "havendo acréscimo ou redução da condenação em grau

recursal, o juízo prolator da decisão arbitrará novo valor à

condenação, quer para a exigibi l idade de depósi to ou

complementação do já depositado, para o caso de recurso

subseqüente, quer para liberação do valor excedente decorrente da

redução da condenação".

Resta, assim, configurada, a omissão apontada.

Acolhem-se os embargos de declaração no presente ponto para,

sanando a omissão apontada, fixar o valor da condenação em R$

180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$

3.600,00, para fins estritamente recursais.

Demais matérias suscitadas no recurso

Outras omissões e obscuridades que a embargante alega existirem

no acórdão dizem respeito às seguintes matérias: a) provas da

culpa exclusiva de terceiro e a possibilidade de excludente de

responsabilidade da empregadora; b) indicadores para redução do

quantumindenizatório do dano moral; c) limitação temporal da

condenação ao pensionamento mensal; d) ausência de transcrição

de parte da prova testemunhal, com o escopo de "prequestionar

matéria a ser levada ao conhecimento do TST".

À análise.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou

acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer
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na primeira audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação,

registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos

casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

O acórdão manifestou-se quanto à impossibi l idade de

reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro, alheio à relação de

emprego havida entre a reclamada e o de cujus, ante o

reconhecimento da responsabilidade objetiva em decorrência do

risco da atividade desenvolvida, conforme a atual jurisprudência do

TST, verbis:

Não obstante, ainda que se considerasse a alegação da reclamada

de culpa exclusiva de terceiro, a jurisprudência do TST (SbDI-1 e

todas as Turmas) consolidou-se no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do empregador, não sob o enfoque da

culpa, mas com base na teoria do risco profissional.

Ainda que o acidente seja causado por terceiro, não há de se

cogitar em exclusão da responsabilidade do empregador pela

reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima e/ou

seus sucessores, tendo em vista que o empregado motorista, ao se

deslocar de forma constante em veículo automotor, encontra-se em

situação de maior exposição ao risco, o que atrai a responsabilidade

objetiva prevista no parágrafo único do art. 927 do Código Civil

Brasileiro. [...]

Ressalte-se que a culpa exclusiva de terceiro, caso existente, deve

ser apurada em ação regressiva, o que não impede o

reconhecimento da responsabilidade do empregador em relação ao

motorista empregado, tendo em vista que a conduta dos demais

motoristas é intrínseca ao acidente de trânsito, sem que se possa

cogitar de força maior ou caso fortuito.(fls. 650/651)

Quanto aos critérios de quantificação da indenização por danos

morais, mostra-se impertinente a irresignação da embargante, tendo

em vista que a insurgência recursal fora detalhadamente analisada

no seguinte trecho do acórdão recorrido:

Como visto anteriormente, a condenação decorre de morte do

empregado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia

federal, no exercício da função de motorista, fato que causou abalos

de ordem psicológica à sua família, motivo pelo qual é irrefutável o

direito a indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

do de cujus.

Trata-se aqui do dano "in re ipsa", que se configura pela natureza

das circunstâncias fáticas enfrentadas pelo ofendido, não se

fazendo necessária a comprovação do efetivo abalo emocional e

suas drásticas consequências na vida dos familiares do empregado.

O montante do capital social da empresa deve ser considerado na

fixação da indenização, assim como a situação econômica dos

reclamantes, não podendo o porte econômico da empresa, todavia,

ser motivo de enriquecimento da parte ofendida.

Assim, ponderando a situação fática frente aos parâmetros

previstos no artigo 223-G da CLT, constata-se que a ofensa se

reveste de natureza gravíssima, enquadrando-se no inciso IV do §

1º do referido dispositivo legal, que prevê indenização de até

cinquenta vezes o último salário contratual a cada um dos

ofendidos. Portanto, o valor indenizatório fixado na sentença (R$

25.000,00 para cada um dos 5 reclamantes) se mostra condizente

com a tarifação legal, considerando-se o último salário contratual do

ofendido, então no valor incontroverso de R$ 1.412,00.

Impertinente a pretendida redução do valor arbitrado à indenização

em favor dos reclamantes Fabricio Vagner da Silva e Luzimara

Renata Araújo Negreiros, considerando se tratar de reparação por

danos morais decorrentes do falecimento de seu genitor. Ora, a

pretensão formulada pelos reclamantes tem origem na dor

emocional decorrente da morte de um ente querido, não se

tratando, portanto, de parcela de cunho patrimonial, e prescinde da

efetiva dependência econômica do de cujus.

Portanto, considerando a gravidade da ofensa moral, a indenização

por danos morais foi fixada em valor adequado à reparação da

lesão extrapatrimonial sofrida, atendendo assim aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade. (fl. 652)

Relativamente à limitação temporal da condenação ao pagamento

de indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal,

o pleito recursal fora atendido em sede de preliminar de julgamento

ultra petita, acolhida conforme consta do dispositivo do julgado.

O último ponto abordado nos embargos de declaração evidencia

mera insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional,

porquanto o interrogatório da testemunha, por si só, não possui o

condão de modificar o julgado, ante o reconhecimento da

responsabilidade objetiva da empregadora pelo acidente de trabalho

que resultou no óbito do empregado.

Contudo, em que pese a imprestabilidade da prova testemunhal

para o deslinde da causa, transcreve-se textualmente o seu teor tão
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somente com vistas a inibir eventual alegação de nulidade do

acórdão embargado por negativa de prestação jurisdicional em sede

de recurso de revista, a qual resultaria em inegável prejuízo à

celeridade processual. In verbis:

Primeira testemunha do reclamado(s) LDB: JOSE GARCIA DOS

SANTOS [...] Advertida e compromissada. Depoimento: "que o

depoente trabalha para a reclamada desde o ano de 2010, na

função de ajudante geral; que o depoente trabalha fazendo entrega

de mercadorias; que quando o depoente começou a trabalhar para

a reclamada o Sr. Lusimario Vidal já trabalhava na empresa

exercendo a função de motorista; que a empresa possui 9

caminhões e possuía 9 motoristas; que também haviam vários

ajudantes pois em cada viagem ia um motorista e um ajudante; que

o depoente viajou algumas vezes com o Sr. Lusimario fazendo

viagens; que não havia dupla certa para viajar e variava muito; que

todos que trabalham na empresa são colegas de trabalho e assim o

depoente também se considerava colega de trabalho do Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario sempre foi um bom motorista e

trabalhava corretamente; que não sabe dizer se o Sr. Lusimario já

tinha sofrido alguma punição na empresa ao longo do seu periodo

de trabalho; que o depoente também nunca sofreu nenhuma

punição na empresa; que no dia do acidente que vitimou o Sr.

Lusimario o depoente estava viajando no caminhão, saindo do

município de Zé da Penha no Rio Grande do Norte, localizado no

Alto Oeste e estavam indo para a cidade de Pau dos Ferros; que na

cabine do caminhão estava o Sr. Lusimario dirigindo e o depoente

ao lado; que o Sr. Lusimario estava trabalhando neste dia

corretamente como sempre quando de repente surgiu um veículo

Corola em velocidade, vindo em direção ao caminhão; que o

depoente alertou o Sr. Lusimario avisando do veículo e o Sr.

Lusimario tentou desviar mas não conseguiu e o veículo bateu na

lateral do caminhão; que com o acidente tanto o Sr.Lusimario como

o depoente ficaram desesperados e o Sr. Lusimario ficou preso nas

ferragens; que na ocasião as pessoas que estavam próximas

chegaram para socorrer e um deles ligou para a Samu e levaram o

depoente e o Sr. Lusimario para o hospital; às perguntas formuladas

pelo advogado da reclamada, respondeu: que no local do acidente a

estrada era uma reta; que na ocasião do acidente a estrada estava

uma reta e o Sr. Lusimario estava dirigindo corretamente em sua

mão de direção quando o veículo Corola veio em alta velocidade e

adentrou na contramão em direção ao caminhão, que quando o Sr.

Lusimario desvio o caminhão para fora da estrada, mesmo assim

apenas conseguiu livrar a batida de frente mas o Corola bateu na

lateral do caminhão atingindo mais diretamente o lado que o Sr.

Lusimario se encontrava; que a estrada estava limpa sem animais

nem buracos quando de repente surgiu esse Corola em velocidade

na contramão na direção do caminhão; que no veículo Corola

haviam duas pessoas e o motorista do Corola morreu no local e o

passageiro que era uma mulher morreu no dia seguinte; que essas

duas pessoas eram conhecidas da região e o boato que surgiu na

cidade é que se tratava de um casal, marido e mulher e que

estavam tendo brigas conjugais e que o marido teria dito que iria se

matar; às perguntas formuladas pelo advogado da reclamante,

respondeu: que a empresa quando soube do acidente designou um

funcionário para ir até o hospital, que o depoente não se recorda o

nome do funcionário mas sabe dizer o mesmo esteve no hospital e

no dia seguinte foi embora e como o depoente não ficou muito

ferido foi ele o depoente quem ficou dando assistência ao Sr.

Lusimario; que o Sr. Lusimario ainda resistiu por 5 dias até que veio

a falecer devido as perfurações que sofreu com o acidente; que o

funcionário da empresa reclamada disse para o depoente que

ficasse no hospital acompanhando o Sr. Lusimario e o que

precisasse podia ligar para a empresa; que o depoente ficou ligando

para a empresa diariamente comunicando sobre o estado de saúde

do Sr. Lusimario". Nada mais.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Aplicação de multa por embargos protelatórios requerida em

contrarrazões

Os autores postularam a condenação da reclamada ao pagamento

da multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC, sob o argumento de

que a interposição do recurso tem por escopo a mera

procrast inação do fei to.

No entanto, não se vislumbra in casua prática de qualquer das

condutas previstas no art. 793-B da CLT, considerando, ainda, o

acolhimento parcial do recurso horizontal.

Rejeita-se.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente

acolhidos para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00,

para fins estritamente recursais. Rejeita-se a aplicação de multa por

embargos protelatórios, requerida em contrarrazões.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da
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21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,

para fixar novo valor da condenação em R$ 180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) e custas processuais em R$ 3.600,00, para fins

estritamente recursais. Rejeitar a aplicação de multa por embargos

protelatórios, requerida em contrarrazões.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:03 - 67cb222

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070621554789500000006220270

Número do processo: 0000081-46.2019.5.21.0042

Número do documento: 20070621554789500000006220270

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000054-43.2020.5.21.0005
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE UTAMARA ELOI DA CUNHA GURGEL

ADVOGADO MANOEL MATIAS FILHO(OAB:
4869/RN)

RECORRENTE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
GRANDE DO NORTE COSERN

ADVOGADO NICACIO ANUNCIATO DE
CARVALHO NETTO(OAB: 13319/RN)

ADVOGADO ANTONIO DE BRITO DANTAS(OAB:
595/RN)

RECORRIDO UTAMARA ELOI DA CUNHA GURGEL

ADVOGADO MANOEL MATIAS FILHO(OAB:
4869/RN)

RECORRIDO COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
GRANDE DO NORTE COSERN

ADVOGADO NICACIO ANUNCIATO DE
CARVALHO NETTO(OAB: 13319/RN)

ADVOGADO ANTONIO DE BRITO DANTAS(OAB:
595/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000054-43.2020.5.21.0005 (ED-RO)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: UTAMARA ELOI DA CUNHA GURGEL

ADVOGADO: MANOEL MATIAS FILHO - RN0004869

EMBARGADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE

DO NORTE - COSERN

ADVOGADOS: NICACIO ANUNCIATO DE CARVALHO NETTO -

RN0013319, ANTONIO DE BRITO DANTAS - RN0000595

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A

EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E O

DISPOSITIVO. OMISSÃO. PROVIMENTO.Constatando-se que a

decisão contém a fundamentação do voto vencido, a qual não

condiz com o resultado do julgamento, os embargos declaratórios

merecem acolhimento para sanar a contradição e omissão

verificadas na ementa e fundamentação do acórdão.

COSERN. PCCS/1991. REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO TOTAL.

SÚMULA Nº 294 DO TST.O pedido de diferenças salariais

previstas em norma regulamentar (PCCS/1991) revogada em

11.12.2003 está fulminado pela prescrição total, nos termos da

Súmula nº 294 TST, em razão da alteração do pactuado por ato

único do empregador e da natureza jurídica do direito violado, que

está fundado em norma privada, e não em preceito de lei.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por UTAMARA ELOI

DA CUNHA GURGEL, contra o acórdão de ID. 125bed4 proferido

por esta Egrégia 1ª Turma, o qual decidiu, por maioria, "dar

provimento ao recurso da Ré para julgar improcedente a

reclamação, considerada a prescrição total do direito da autora;

vencido o Desembargador Relator José Barbosa Filho, que lhe
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negava provimento" e "julgar prejudicado o recurso da autora", nos

autos da reclamação trabalhista de n. 0000054-43.2020.5.21.0005,

em que contende com COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO

GRANDE DO NORTE - COSERN.

A embargante, em razões de ID. 2832cf0, aponta os seguintes

vícios no acórdão: a) contradição, tendo em vista que os

fundamentos e ementa da decisão, favoráveis à reclamante, opõem

-se ao dispositivo; b) omissão, em virtude da ausência de

manifestação sobre os fundamentos jurídicos que embasaram o

desprovimento do recurso da reclamante e o provimento do recurso

patronal; e c) obscuridade, decorrente da dificuldade de

compreensão e interpretação do acórdão.

Regularmente intimada, a reclamante apresentou contraminuta (Id

cac50a3).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Omissão e contradição

A embargante, em razões de ID. 2832cf0, aponta os seguintes

vícios no acórdão: a) contradição, tendo em vista que os

fundamentos e ementa da decisão, favoráveis à reclamante, opõem

-se ao dispositivo; b) omissão, em virtude da ausência de

manifestação sobre os fundamentos jurídicos que embasaram o

desprovimento do recurso da reclamante e o provimento do recurso

patronal; e c) obscuridade, decorrente da dificuldade de

compreensão e interpretação do acórdão.

Assiste-lhe razão.

De fato, embora o relator originário do recurso, Desembargador

José Barbosa Filho, tenha sido vencido e esta Relatora designada

para redigir o acórdão, por um lapso a decisão contém a

fundamentação do voto original, a qual não condiz com o resultado

do julgamento, razão pela qual os embargos declaratórios merecem

acolhimento para sanar a contradição e omissão verificadas na

ementa e fundamentação do acórdão, conforme segue:

Prescrição Total

Insurge-se a recorrente contra a sentença de origem, sob o

argumento de que os pleitos formulados na inicial (progressões)

estão respaldados em norma empresarial expressamente revogada

por decisão da Diretoria da COSERN no ano de 2003. Sustenta que

incide ao caso a Súmula 294 do TST, no que pertine à aplicação da

prescrição total, por não se tratar de direito previsto em lei, tendo

em vista que, ajuizada a ação em 5/2/2020, o Plano de Cargos e

Salários que daria azo ao pedido já não existia há mais de 16 anos.

Menciona o julgamento, pela Colenda SbDI-1 do TST, do Processo

E-RR-1145-55.2011.5.05.0612, envolvendo situação fática similar,

cujo acórdão consignou a impossibilidade de aplicação da Súmula

nº 452 do TST, uma vez que o direito às promoções fora revogado

em virtude da instituição de um novo PCCS. Cita, outrossim,

precedentes deste Regional acerca da mesma matéria.

O eminente Relator dava provimento ao recurso, conferindo ao

reclamante o direito de obter as promoções periódicas previstas no

PCCS/1991, considerando que foi contratado na vigência de aludido

Plano, e não teria feito opção pelo novo PCCS, posteriormente

implantado pela demandada.

Esta Redatora divergiu, sendo acompanhada pelo voto do eminente

Desembargador Ricardo Espíndola Borges, formando, então, a

maioria da Turma no julgamento.

O magistrado de origem rejeitou a prejudicial de mérito de

prescrição quinquenal pelos seguintes fundamentos (ID. 81f244f):

A reclamada alega que, tendo a reclamação sido ajuizada em

05.02.2020, com a reclamante desligada do emprego em

09.02.2018 (conforme registro na CTPS e no TRCT), e a Resolução

nº 007/91 de 12.03.1991 (que instituiu o PCCS) revogada em

11.12.2003, estaria operada a prescrição quinquenal total, nos

termos da Súmula nº 294 do C. TST, tendo em vista que a

revogação da citada Resolução constitui ato único do empregador.

A arguição não tem respaldo jurídico.

Consoante observado na peça de réplica à contestação (fls.

921/923 - ID.ce2e8d6, págs. 04-06), a Ata de Reunião Ordinária da

Diretoria da COSERN (fls. 714/715 - ID.d382059, págs. 01-02),

datada de 11.12.2003, previa claramente a substituição do antigo

PCCS(o de 1991) por um Plano de Classificação de Cargos e

Salários - PCCS mais moderno, tendo, inclusive, sido consignado

(item 3º dos vários considerandos) que, nos termos da cláusula 45

do ACT, firmado com o Sindicato da Categoria Profissional,

incumbia à empresa elaborar o PCCS em 2002, implantando-o em

2003.

Ocorre, porém, que, até hoje, não se tem qualquer notícia desse

novo PCCS, de modo que a revogação do anterior se revela como

uma espécie de ato-condição, alcançando apenas os empregados

contratados a partir de então, mas não atingindo os empregados

com contratos de trabalho anteriores a 11.12.2003, os quais

permanecem com o direito às vantagens nele previstas, em

conformidade com a norma do art. 468 da CLT e com o

entendimento consubstanciado na Súmula nº 51 do C. TST.

Nesse passo, rejeita-se a arguição.
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No caso dos autos, a reclamante alega que foi contratada pela

COSERN em 29/4/1986, para exercer a função de escriturário, e

que "em 1991, através da Resolução da Diretoria nº 007/91, foi

instituído o Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS)

dos funcionários da Companhia Energética do Rio Grande do Norte

- COSERN". Assevera que "desde sua privatização, em 1997, a

Companhia Reclamada não vem respeitando o PCCS da própria

organização, simplesmente o ignorando no que se refere ao

benefício da Promoção Pessoal". Informa que, em razão do

eventual descumprimento do PCCS, o Sindicato da categoria

ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 47700-54.2003.5.21.0002, a

qual foi julgada procedente para condenar ao pagamento das

diferenças salariais relativas aos anos de 1998 a 2003. Clama pelo

pagamento das "diferenças de base salarial (correspondentes a

6,5% ao ano) vinculadas à progressão gradual de nível",afirmando

que as promoções estão incorporadas ao contrato de trabalho da

reclamante, por força do art. 468 da CLT e da Súmula nº 51 do TST.

Percebe-se que as diferenças salariais vindicadas estão

respaldadas no PCCS instituído por meio da Resolução da Diretoria

nº 007/91, de 12.03.1991 (Id. 90847f1), que foi revogada em

11.12.2003, segundo aclara a Ata de Reunião Ordinária nº 012/03

(Id. d382059), demonstrando a existência de alteração contratual

por ato único do empregador em tal data.

Destaque-se que se mostra relevante a questão trazida pela parte

autora, quanto à possível incorporação do PCCS/1991 ao seu

contrato de trabalho, nos termos da Súmula nº 51 do TST, porém,

tal discussão teria que ser levava em Juízo dentro do prazo

prescricional, já que a lesão teve início a partir de 2003, quando a

empresa entendeu pela supressão do referido plano de cargos,

carreiras e salários.

De outro lado, a análise da natureza jurídica do direito violado

aclara que ele estava fundado em norma privada (e não em preceito

de lei).

Dessa feita, e considerando-se que ação foi ajuizada 18.09.2018, a

prescrição a incidir é a total, nos termos da Súmula nº 294 do TST:

PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TRABALHADOR

URBANO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003.

Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas

decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto

quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito

de lei.

Ressalte-se que a Súmula nº 294 do TST mira, justamente, eliminar

a perpetuação de direitos trabalhistas, com respaldo em normas

que em algum momento vigeram no contrato de trabalho do

empregado, na hipótese em que este não demonstra o seu

inconformismo sobre eventual alteração em tempo oportuno.

Uma vez que o Plano de Cargos e Salários foi revogado, e nem

sequer foi substituído por outro, não há que se falar que a

"Companhia Reclamada não vem respeitando o PCCS da própria

organização, simplesmente o ignorando no que se refere ao

benefício da Promoção Pessoal", tampouco amparar o pleito na

Súmula nº 452 do TST, cujo entendimento jurisprudencial incide nos

casos de descumprimento de critérios de promoção estabelecidos

em Plano de Cargos e Salários em vigor, o que conduz à renovação

da lesão mês a mês, in verbis:

DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.

DESCUMPRIMENTO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO

OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Tratando-se de pedido

de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância

dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e

Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois

a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

Nesse sentido tem se posicionado este Regional, em demandas

envolvendo a mesma reclamada e a mesma matéria ora em estudo,

conforme ementas de julgados da 1ª e da 2ª Turmas:

(...) 2. COSERN. PCCS/1991. Prescrição total.A pretensão do

empregado é de pagamento de diferenças salariais amparadas em

norma interna da empresa (PCS/1991), a qual teria assegurado

níveis salariais, independente do cargo, com uma diferença de 6,5%

de um nível para outro, norma que não vem sendo cumprida, pois

revogada em 11.12.2003 pela Diretoria da Cosern. Trata-se,

portanto, de alteração por ato único do empregador, não amparado

por preceito de lei, nos termos da Súmula nº. 294. Precedentes RO

n. 0001257-39.2017.5.21.0007 e RO n. 0000354-16.2017.5.21.0003

(...). Recurso ordinário conhecido e desprovido (TRT 21ª R., 1ª T.,

RO 0001351-84.2017.5.21.0007, Rel. Juíza Conv. Daniela Lustoza

Matques de Souza Chaves, DEJT 26.09.2018)

PRESCRIÇÃO TOTAL. SÚMULA 294/TST. Revogação do PCCS

por ato único da empresa reclamada. Recurso ordinário conhecido e

desprovido. (TRT 21ª R., 2ª T., RO 0000831-21.2017.5.21.0009,

Rel. Des. Eridson João Fernandes Medeiros, DEJT 20.08.2018).

(...) Alteração contratual. Promoções. Revogação da Resolução

que instituiu o PCCS/91. Inexistência de plano de cargos e

salários. Súmula 294 do TST. Prescrição total. Considerada a

alteração contratual ocorrida em 2003 e o ajuizamento da presente

demanda apenas em 2016, bem como a ausência de amparo

normativo à pretensão autoral, por não existir na legislação
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trabalhista norma que preveja o reajustamento salarial do obreiro

em virtude da progressão na carreira, é de se aplicar a prescrição

total ao pedido do autor, nos termos da Súmula 294 do TST (TRT

21ª R., 1ª T., RO 0000206-85.2017.5.21.0041, Rel. Des. Ricardo

Luís Espíndola Borges, DEJT 10.08.2018).

1. PRESCRIÇÃO TOTAL. ALTERAÇÃO DO PACTUADO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 294/TST. A prescrição total é

aplicável quando se trata de prestações sucessivas não previstas

em lei e ocorre alteração do pactuado, através de ato único do

empregador. 2. Recurso conhecido e desprovido (TRT 21ª R., 2ª T.,

RO 0000405-06.2017.5.21.0010, Rel. Des. Carlos Newton Pinto,

DEJT 10.07.2018).

1. Da prescrição total. Configuração. Plano de cargos e

salários. COSERN. Promoções. Revogação do PCCS.

Inaplicabilidade do entendimento contido na Súmula n. 452 do

TST. Distinguishing. Revogada norma interna assecuratória das

progressões de nível, no ano de 2003, houve alteração do pactuado

por ato único do empregador, submetendo-se a pretensão à

prescrição total. Súmula n. 294/TST. Princípio da segurança

jurídica. Precedentes. 2. Recurso ordinário conhecido e desprovido

(TRT 21ª R., 2ª T. RO 0000354-16.2017.5.21.0003, Rel. Juiz Conv.

Luciano Athayde Chaves, DEJT 21.02.2018).

O Tribunal Superior do Trabalho igualmente segue o mesmo

entendimento aqui sufragado:

RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 11.496/2007.

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO. EMBASA .

DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES TRIENAIS POR

ANTIGUIDADE. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DE 1986

REVOGADO PELO PLANO DE 1998.PRESCRIÇÃO TOTAL.

SÚMULA Nº 294 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

Consta no acórdão regional transcrito pela Turma que a reclamante

pretende diferenças salariais decorrentes da ausência de

concessão das promoções por antiguidade até o ano de 2001, pois

o Plano de Cargos e Salários de 1986 previa promoções horizontais

de três em três anos. Registra, ainda, que a ação foi ajuizada em

2011 para pleitear tais diferenças com base no PCCS de 1986,

revogado por ato do empregador, quando, em 1998, instituiu novo

Plano de Cargos e Salários. Na forma da Súmula nº 294 do TST,

tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas

decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto

quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito

de lei. Essa é a hipótese dos autos, pois, em 1998, houve a

revogação do PCCS que previa promoções trienais e a presente

ação somente foi proposta em 2011. Não se trata, assim, de mero

descumprimento do PCCS, consoante previsto na Súmula nº 452 do

TST, que pressupõe norma regulamentar vigente, mas alteração do

pactuado, o que atrai a incidência da prescrição total, consoante

previsão da parte inicial da Súmula nº 294 do TST. Precedentes.

Referido entendimento foi recentemente mantido na SBDI-1 quando

do julgamento do processo E-RR-1145-55.2011.5.05.0612, em

24/11/2016, da Relatoria do Exmo. Ministro Renato de Lacerda

Paiva, publicado no DEJT de 9/1/2017. Recurso de embargos de

que se conhece e a que se dá provimento (E-ED-RR - 388-

61.2011.5.05.0612, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão,

Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT

17/02/2017)

RECURSO DE REVISTA. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E

SANEAMENTO S.A. EMBASA. DIFERENÇAS SALARIAIS.

PROMOÇÕES TRIENAIS PREVISTAS EM PLANO DE CARGOS E

SALÁRIOS REVOGADO. PRESCRIÇÃO TOTAL. A Subseção I

Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior firmou

o entendimento no sentido que a pretensão ao pagamento de

diferenças salariais decorrentes de promoções trienais previstas no

PCCS/1986 da EMBASA, posteriormente revogado pelo Plano de

Cargos e Salários de 1998, sujeita-se à prescrição total, na forma

da Súmula nº 294 do TST. Entendeu aquela Subseção que "Não se

trata, assim, de mero descumprimento do PCCS, consoante

previsto na Súmula nº 452 do TST, que pressupõe norma

regulamentar vigente, mas alteração do pactuado, o que atrai a

incidência da prescrição total, consoante previsão da parte inicial da

Súmula nº 294 do TST" (E-ED-RR- 388-61.2011.5.05.0612, Data de

Julgamento: 09/02/2017, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas

Brandão, DEJT 17/02/2017). Desse entendimento divergiu a Corte

Regional. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 1136-

47.2011.5.05.0013, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma,

DEJT 09/11/2018)

(...) RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA

A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. FUNDAÇÃO

CASA. PCCS/2002 REVOGADO PELO PCCS/2006. DIFERENÇAS

SALARIAIS. PROMOÇÕES HORIZONTAIS. PRESCRIÇÃO.

SÚMULA N° 294. O autor pretende diferenças salariais decorrentes

da ausência de concessão das promoções por antiguidade previstas

no PCCS/02. O Tribunal Regional registra que tal critério foi extinto

com o advento do novo plano de cargos e salários de 2006. Na

forma da Súmula nº 294 do TST, ação que envolva pedido de

prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a

prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também

assegurado por preceito de lei. Essa é a hipótese dos autos, pois,

em 2006, houve a revogação do PCCS que previa promoções
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trienais e a presente ação somente foi proposta em 2009. Não se

trata de mero descumprimento do PCCS, conforme a Súmula nº 452

do TST, que pressupõe norma regulamentar vigente; mas de

alteração do pactuado, o que atrai a incidência da prescrição total,

consoante a parte inicial da Súmula nº 294 do TST. Precedentes.

Referido entendimento foi mantido na SBDI-1 desta Corte quando

do julgamento do processo E-RR-1145-55.2011.5.05.0612, em

24/11/2016, da Relatoria do Exmo. Ministro Renato de Lacerda

Paiva, publicado no DEJT de 9/1/2017. Recurso de revista de que

não se conhece (...).(RR - 20-05.2014.5.02.0071, Rel. Min. Cláudio

Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT 27/04/2018).

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário da

reclamada para aplicar a prescrição total e extinguir o processo com

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II do CPC, resultando

prejudicada a análise do recurso da reclamante.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos, e, no mérito acolhidos, para

sanar a omissão e contradição verif icadas na ementa e

fundamentação do acórdão de Id. 125bed4, e, por consequência,

dar provimento ao recurso ordinário da Ré para julgar

improcedente a reclamação, considerando a prescrição total do

direito da autora. Prejudicada a análise do recurso da

reclamante.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher os embargos de declaração, para sanar a

omissão e contradição verificadas na ementa e fundamentação do

acórdão de Id. 125bed4, e, por consequência, dar provimento ao

recurso ordinário da Ré para julgar improcedente a reclamação,

considerando a prescrição total do direito da autora. Prejudicada a

análise do recurso da reclamante.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2odo Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:01 - 94c834f

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=2007061118106950000000621779

Número do processo: 0000054-43.2020.5.21.0005

Número do documento: 20070611181069500000006217799

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000074-11.2018.5.21.0003
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE SERHS BRASIL
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
LTDA

ADVOGADO MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
GURGEL(OAB: 1943/RN)

RECORRIDO GILVANILTON LUIZ DE FRANCA

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO DAVID DIONISIO DA SILVA
ALVES(OAB: 16753/RN)

PERITO MARIANA GUIMARAES ALVES E
SOUZA DE BRITO

Intimado(s)/Citado(s):

  - SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA (1009) nº 0000074-

11.2018.5.21.0003 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

RECORRENTE: SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS

TURISTICOS LTDA
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Advogados: MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL -

RN0001943

RECORRIDO: GILVANILTON LUIZ DE FRANCA

Advogados: VIVIANE DE LIMA BEZERRA - RN0008903,

MARCOS DE HOLLANDA FRANCO - RN0004654, DAVID

DIONISIO DA SILVA ALVES - RN0016753

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  O M I S S Ã O .

INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se inoportuna a oposição dos

embargos de declaração, que estão limitados às hipóteses legais e

não servem para se rediscutir o mérito da questão.

Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GILVANILTON

LUIZ DE FRANCA, contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª

Turma (ID. 9fac157 - fls. 881/890), que conheceu do Recurso

Ordinário interposto pela embargante, e no mérito, por unanimidade,

deu parcial provimento ao recurso, minorando a indenização por

danos morais de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para 5.000,00

(cinco mil reais).

O embargante, em suas razões recursais (ID. f92f6d4 - fl. 912),

sustenta que v. acórdão foi omisso quanto as "sequelas deixadas

decorrentes da redução da capacidade audit iva do t ipo

sensorioneural de grau leve a moderado bilateralmente nas

frequências 3,

4 e 6khz na OD e nas frequências de 4 e 6 na OE, como se observa

em perícia de id. b40cb2c"

Contrarrazões apresentadas pela reclamada (ID. b3c70d6 - fls.

916/921).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

O embargante, em suas razões recursais (ID. f92f6d4 - fl. 912),

sustenta que v. acórdão foi omisso quanto as "sequelas deixadas

decorrentes da redução da capacidade audit iva do t ipo

sensorioneural de grau leve a moderado bilateralmente nas

frequências 3, 4 e 6khz na OD e nas frequências de 4 e 6 na OE,

como se observa em perícia de id. b40cb2c"

Sem razão, no entanto.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes nos casos de

omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pelo embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal, verbis:

In casu, o autor trabalhou para a reclamada de 19/06/2013 até

fevereiro de 2019. No tocante à capacidade laboral, a perita

judicial afirmou que o reclamante não possui incapacidade

para as suas funções, não sendo a perda audit iva

incapacitante .

Portanto, no caso em apreço, a indenização fixada pelo Juízo de

origem, no valor de R$ 25.000,00, a título de dano moral, mostra-se

demasiada, não sendo consentâneo com os parâmetros acima

narrados, mormente se observada a natureza e extensão do dano e

a gravidade da conduta da reclamada, nos moldes do art. 944,

caput do Código Civil.

Desse modo, entendo que o montante de 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de danos morais, mostra-se consentâneo com o caráter

reparatório, punitivo e pedagógico da indenização, tendo por

supedâneo as circunstâncias do caso concreto, a abrangência da

decisão, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID.

9fac157- fl. 886).

Dessa feita, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais decidiu.

Na verdade, o embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, o reexame da matéria, o que é

vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registre-se que não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se o embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.
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Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no

mérito, nego-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e da

Excelentíssima Senhora Juíza Convocada Jólia Lucena da Rocha

Melo e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr. Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juíza Convocada da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:02 - 7ab4017

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20071310451701700000006237125

Número do processo: 0000074-11.2018.5.21.0003

Número do documento: 20071310451701700000006237125

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000074-11.2018.5.21.0003
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE SERHS BRASIL
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
LTDA

ADVOGADO MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO
GURGEL(OAB: 1943/RN)

RECORRIDO GILVANILTON LUIZ DE FRANCA

ADVOGADO VIVIANE DE LIMA BEZERRA(OAB:
8903/RN)

ADVOGADO MARCOS DE HOLLANDA
FRANCO(OAB: 4654/RN)

ADVOGADO DAVID DIONISIO DA SILVA
ALVES(OAB: 16753/RN)

PERITO MARIANA GUIMARAES ALVES E
SOUZA DE BRITO

Intimado(s)/Citado(s):

  - GILVANILTON LUIZ DE FRANCA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA (1009) nº 0000074-

11.2018.5.21.0003 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

RECORRENTE: SERHS BRASIL EMPREENDIMENTOS

TURISTICOS LTDA

Advogados: MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL -

RN0001943

RECORRIDO: GILVANILTON LUIZ DE FRANCA

Advogados: VIVIANE DE LIMA BEZERRA - RN0008903,

MARCOS DE HOLLANDA FRANCO - RN0004654, DAVID

DIONISIO DA SILVA ALVES - RN0016753

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  O M I S S Ã O .

INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se inoportuna a oposição dos

embargos de declaração, que estão limitados às hipóteses legais e

não servem para se rediscutir o mérito da questão.

Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por GILVANILTON

LUIZ DE FRANCA, contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª

Turma (ID. 9fac157 - fls. 881/890), que conheceu do Recurso

Ordinário interposto pela embargante, e no mérito, por unanimidade,

deu parcial provimento ao recurso, minorando a indenização por

danos morais de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para 5.000,00

(cinco mil reais).

O embargante, em suas razões recursais (ID. f92f6d4 - fl. 912),

sustenta que v. acórdão foi omisso quanto as "sequelas deixadas

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 923
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

decorrentes da redução da capacidade audit iva do t ipo

sensorioneural de grau leve a moderado bilateralmente nas

frequências 3,

4 e 6khz na OD e nas frequências de 4 e 6 na OE, como se observa

em perícia de id. b40cb2c"

Contrarrazões apresentadas pela reclamada (ID. b3c70d6 - fls.

916/921).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

O embargante, em suas razões recursais (ID. f92f6d4 - fl. 912),

sustenta que v. acórdão foi omisso quanto as "sequelas deixadas

decorrentes da redução da capacidade audit iva do t ipo

sensorioneural de grau leve a moderado bilateralmente nas

frequências 3, 4 e 6khz na OD e nas frequências de 4 e 6 na OE,

como se observa em perícia de id. b40cb2c"

Sem razão, no entanto.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes nos casos de

omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pelo embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal, verbis:

In casu, o autor trabalhou para a reclamada de 19/06/2013 até

fevereiro de 2019. No tocante à capacidade laboral, a perita

judicial afirmou que o reclamante não possui incapacidade

para as suas funções, não sendo a perda audit iva

incapacitante .

Portanto, no caso em apreço, a indenização fixada pelo Juízo de

origem, no valor de R$ 25.000,00, a título de dano moral, mostra-se

demasiada, não sendo consentâneo com os parâmetros acima

narrados, mormente se observada a natureza e extensão do dano e

a gravidade da conduta da reclamada, nos moldes do art. 944,

caput do Código Civil.

Desse modo, entendo que o montante de 5.000,00 (cinco mil reais),

a título de danos morais, mostra-se consentâneo com o caráter

reparatório, punitivo e pedagógico da indenização, tendo por

supedâneo as circunstâncias do caso concreto, a abrangência da

decisão, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID.

9fac157- fl. 886).

Dessa feita, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais decidiu.

Na verdade, o embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, o reexame da matéria, o que é

vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registre-se que não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se o embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no

mérito, nego-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e da

Excelentíssima Senhora Juíza Convocada Jólia Lucena da Rocha

Melo e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr. Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juíza Convocada da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos
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Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:02 - 7ab4017

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20071310451701700000006237125

Número do processo: 0000074-11.2018.5.21.0003

Número do documento: 20071310451701700000006237125

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000054-43.2020.5.21.0005
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE UTAMARA ELOI DA CUNHA GURGEL

ADVOGADO MANOEL MATIAS FILHO(OAB:
4869/RN)

RECORRENTE COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
GRANDE DO NORTE COSERN

ADVOGADO NICACIO ANUNCIATO DE
CARVALHO NETTO(OAB: 13319/RN)

ADVOGADO ANTONIO DE BRITO DANTAS(OAB:
595/RN)

RECORRIDO UTAMARA ELOI DA CUNHA GURGEL

ADVOGADO MANOEL MATIAS FILHO(OAB:
4869/RN)

RECORRIDO COMPANHIA ENERGETICA DO RIO
GRANDE DO NORTE COSERN

ADVOGADO NICACIO ANUNCIATO DE
CARVALHO NETTO(OAB: 13319/RN)

ADVOGADO ANTONIO DE BRITO DANTAS(OAB:
595/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - UTAMARA ELOI DA CUNHA GURGEL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO nº

0000054-43.2020.5.21.0005 (ED-RO)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: UTAMARA ELOI DA CUNHA GURGEL

ADVOGADO: MANOEL MATIAS FILHO - RN0004869

EMBARGADA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE

DO NORTE - COSERN

ADVOGADOS: NICACIO ANUNCIATO DE CARVALHO NETTO -

RN0013319, ANTONIO DE BRITO DANTAS - RN0000595

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A

EMENTA E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E O

DISPOSITIVO. OMISSÃO. PROVIMENTO.Constatando-se que a

decisão contém a fundamentação do voto vencido, a qual não

condiz com o resultado do julgamento, os embargos declaratórios

merecem acolhimento para sanar a contradição e omissão

verificadas na ementa e fundamentação do acórdão.

COSERN. PCCS/1991. REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO TOTAL.

SÚMULA Nº 294 DO TST.O pedido de diferenças salariais

previstas em norma regulamentar (PCCS/1991) revogada em

11.12.2003 está fulminado pela prescrição total, nos termos da

Súmula nº 294 TST, em razão da alteração do pactuado por ato

único do empregador e da natureza jurídica do direito violado, que

está fundado em norma privada, e não em preceito de lei.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por UTAMARA ELOI

DA CUNHA GURGEL, contra o acórdão de ID. 125bed4 proferido

por esta Egrégia 1ª Turma, o qual decidiu, por maioria, "dar

provimento ao recurso da Ré para julgar improcedente a

reclamação, considerada a prescrição total do direito da autora;

vencido o Desembargador Relator José Barbosa Filho, que lhe

negava provimento" e "julgar prejudicado o recurso da autora", nos

autos da reclamação trabalhista de n. 0000054-43.2020.5.21.0005,

em que contende com COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO

GRANDE DO NORTE - COSERN.

A embargante, em razões de ID. 2832cf0, aponta os seguintes

vícios no acórdão: a) contradição, tendo em vista que os

fundamentos e ementa da decisão, favoráveis à reclamante, opõem

-se ao dispositivo; b) omissão, em virtude da ausência de

manifestação sobre os fundamentos jurídicos que embasaram o

desprovimento do recurso da reclamante e o provimento do recurso

patronal; e c) obscuridade, decorrente da dificuldade de

compreensão e interpretação do acórdão.

Regularmente intimada, a reclamante apresentou contraminuta (Id

cac50a3).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,
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porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Omissão e contradição

A embargante, em razões de ID. 2832cf0, aponta os seguintes

vícios no acórdão: a) contradição, tendo em vista que os

fundamentos e ementa da decisão, favoráveis à reclamante, opõem

-se ao dispositivo; b) omissão, em virtude da ausência de

manifestação sobre os fundamentos jurídicos que embasaram o

desprovimento do recurso da reclamante e o provimento do recurso

patronal; e c) obscuridade, decorrente da dificuldade de

compreensão e interpretação do acórdão.

Assiste-lhe razão.

De fato, embora o relator originário do recurso, Desembargador

José Barbosa Filho, tenha sido vencido e esta Relatora designada

para redigir o acórdão, por um lapso a decisão contém a

fundamentação do voto original, a qual não condiz com o resultado

do julgamento, razão pela qual os embargos declaratórios merecem

acolhimento para sanar a contradição e omissão verificadas na

ementa e fundamentação do acórdão, conforme segue:

Prescrição Total

Insurge-se a recorrente contra a sentença de origem, sob o

argumento de que os pleitos formulados na inicial (progressões)

estão respaldados em norma empresarial expressamente revogada

por decisão da Diretoria da COSERN no ano de 2003. Sustenta que

incide ao caso a Súmula 294 do TST, no que pertine à aplicação da

prescrição total, por não se tratar de direito previsto em lei, tendo

em vista que, ajuizada a ação em 5/2/2020, o Plano de Cargos e

Salários que daria azo ao pedido já não existia há mais de 16 anos.

Menciona o julgamento, pela Colenda SbDI-1 do TST, do Processo

E-RR-1145-55.2011.5.05.0612, envolvendo situação fática similar,

cujo acórdão consignou a impossibilidade de aplicação da Súmula

nº 452 do TST, uma vez que o direito às promoções fora revogado

em virtude da instituição de um novo PCCS. Cita, outrossim,

precedentes deste Regional acerca da mesma matéria.

O eminente Relator dava provimento ao recurso, conferindo ao

reclamante o direito de obter as promoções periódicas previstas no

PCCS/1991, considerando que foi contratado na vigência de aludido

Plano, e não teria feito opção pelo novo PCCS, posteriormente

implantado pela demandada.

Esta Redatora divergiu, sendo acompanhada pelo voto do eminente

Desembargador Ricardo Espíndola Borges, formando, então, a

maioria da Turma no julgamento.

O magistrado de origem rejeitou a prejudicial de mérito de

prescrição quinquenal pelos seguintes fundamentos (ID. 81f244f):

A reclamada alega que, tendo a reclamação sido ajuizada em

05.02.2020, com a reclamante desligada do emprego em

09.02.2018 (conforme registro na CTPS e no TRCT), e a Resolução

nº 007/91 de 12.03.1991 (que instituiu o PCCS) revogada em

11.12.2003, estaria operada a prescrição quinquenal total, nos

termos da Súmula nº 294 do C. TST, tendo em vista que a

revogação da citada Resolução constitui ato único do empregador.

A arguição não tem respaldo jurídico.

Consoante observado na peça de réplica à contestação (fls.

921/923 - ID.ce2e8d6, págs. 04-06), a Ata de Reunião Ordinária da

Diretoria da COSERN (fls. 714/715 - ID.d382059, págs. 01-02),

datada de 11.12.2003, previa claramente a substituição do antigo

PCCS(o de 1991) por um Plano de Classificação de Cargos e

Salários - PCCS mais moderno, tendo, inclusive, sido consignado

(item 3º dos vários considerandos) que, nos termos da cláusula 45

do ACT, firmado com o Sindicato da Categoria Profissional,

incumbia à empresa elaborar o PCCS em 2002, implantando-o em

2003.

Ocorre, porém, que, até hoje, não se tem qualquer notícia desse

novo PCCS, de modo que a revogação do anterior se revela como

uma espécie de ato-condição, alcançando apenas os empregados

contratados a partir de então, mas não atingindo os empregados

com contratos de trabalho anteriores a 11.12.2003, os quais

permanecem com o direito às vantagens nele previstas, em

conformidade com a norma do art. 468 da CLT e com o

entendimento consubstanciado na Súmula nº 51 do C. TST.

Nesse passo, rejeita-se a arguição.

No caso dos autos, a reclamante alega que foi contratada pela

COSERN em 29/4/1986, para exercer a função de escriturário, e

que "em 1991, através da Resolução da Diretoria nº 007/91, foi

instituído o Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS)

dos funcionários da Companhia Energética do Rio Grande do Norte

- COSERN". Assevera que "desde sua privatização, em 1997, a

Companhia Reclamada não vem respeitando o PCCS da própria

organização, simplesmente o ignorando no que se refere ao

benefício da Promoção Pessoal". Informa que, em razão do

eventual descumprimento do PCCS, o Sindicato da categoria

ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 47700-54.2003.5.21.0002, a

qual foi julgada procedente para condenar ao pagamento das

diferenças salariais relativas aos anos de 1998 a 2003. Clama pelo

pagamento das "diferenças de base salarial (correspondentes a

6,5% ao ano) vinculadas à progressão gradual de nível",afirmando

que as promoções estão incorporadas ao contrato de trabalho da

reclamante, por força do art. 468 da CLT e da Súmula nº 51 do TST.
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Percebe-se que as diferenças salariais vindicadas estão

respaldadas no PCCS instituído por meio da Resolução da Diretoria

nº 007/91, de 12.03.1991 (Id. 90847f1), que foi revogada em

11.12.2003, segundo aclara a Ata de Reunião Ordinária nº 012/03

(Id. d382059), demonstrando a existência de alteração contratual

por ato único do empregador em tal data.

Destaque-se que se mostra relevante a questão trazida pela parte

autora, quanto à possível incorporação do PCCS/1991 ao seu

contrato de trabalho, nos termos da Súmula nº 51 do TST, porém,

tal discussão teria que ser levava em Juízo dentro do prazo

prescricional, já que a lesão teve início a partir de 2003, quando a

empresa entendeu pela supressão do referido plano de cargos,

carreiras e salários.

De outro lado, a análise da natureza jurídica do direito violado

aclara que ele estava fundado em norma privada (e não em preceito

de lei).

Dessa feita, e considerando-se que ação foi ajuizada 18.09.2018, a

prescrição a incidir é a total, nos termos da Súmula nº 294 do TST:

PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TRABALHADOR

URBANO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003.

Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas

decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto

quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito

de lei.

Ressalte-se que a Súmula nº 294 do TST mira, justamente, eliminar

a perpetuação de direitos trabalhistas, com respaldo em normas

que em algum momento vigeram no contrato de trabalho do

empregado, na hipótese em que este não demonstra o seu

inconformismo sobre eventual alteração em tempo oportuno.

Uma vez que o Plano de Cargos e Salários foi revogado, e nem

sequer foi substituído por outro, não há que se falar que a

"Companhia Reclamada não vem respeitando o PCCS da própria

organização, simplesmente o ignorando no que se refere ao

benefício da Promoção Pessoal", tampouco amparar o pleito na

Súmula nº 452 do TST, cujo entendimento jurisprudencial incide nos

casos de descumprimento de critérios de promoção estabelecidos

em Plano de Cargos e Salários em vigor, o que conduz à renovação

da lesão mês a mês, in verbis:

DIFERENÇAS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.

DESCUMPRIMENTO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO

OBSERVADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Tratando-se de pedido

de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância

dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e

Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois

a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.

Nesse sentido tem se posicionado este Regional, em demandas

envolvendo a mesma reclamada e a mesma matéria ora em estudo,

conforme ementas de julgados da 1ª e da 2ª Turmas:

(...) 2. COSERN. PCCS/1991. Prescrição total.A pretensão do

empregado é de pagamento de diferenças salariais amparadas em

norma interna da empresa (PCS/1991), a qual teria assegurado

níveis salariais, independente do cargo, com uma diferença de 6,5%

de um nível para outro, norma que não vem sendo cumprida, pois

revogada em 11.12.2003 pela Diretoria da Cosern. Trata-se,

portanto, de alteração por ato único do empregador, não amparado

por preceito de lei, nos termos da Súmula nº. 294. Precedentes RO

n. 0001257-39.2017.5.21.0007 e RO n. 0000354-16.2017.5.21.0003

(...). Recurso ordinário conhecido e desprovido (TRT 21ª R., 1ª T.,

RO 0001351-84.2017.5.21.0007, Rel. Juíza Conv. Daniela Lustoza

Matques de Souza Chaves, DEJT 26.09.2018)

PRESCRIÇÃO TOTAL. SÚMULA 294/TST. Revogação do PCCS

por ato único da empresa reclamada. Recurso ordinário conhecido e

desprovido. (TRT 21ª R., 2ª T., RO 0000831-21.2017.5.21.0009,

Rel. Des. Eridson João Fernandes Medeiros, DEJT 20.08.2018).

(...) Alteração contratual. Promoções. Revogação da Resolução

que instituiu o PCCS/91. Inexistência de plano de cargos e

salários. Súmula 294 do TST. Prescrição total. Considerada a

alteração contratual ocorrida em 2003 e o ajuizamento da presente

demanda apenas em 2016, bem como a ausência de amparo

normativo à pretensão autoral, por não existir na legislação

trabalhista norma que preveja o reajustamento salarial do obreiro

em virtude da progressão na carreira, é de se aplicar a prescrição

total ao pedido do autor, nos termos da Súmula 294 do TST (TRT

21ª R., 1ª T., RO 0000206-85.2017.5.21.0041, Rel. Des. Ricardo

Luís Espíndola Borges, DEJT 10.08.2018).

1. PRESCRIÇÃO TOTAL. ALTERAÇÃO DO PACTUADO.

APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 294/TST. A prescrição total é

aplicável quando se trata de prestações sucessivas não previstas

em lei e ocorre alteração do pactuado, através de ato único do

empregador. 2. Recurso conhecido e desprovido (TRT 21ª R., 2ª T.,

RO 0000405-06.2017.5.21.0010, Rel. Des. Carlos Newton Pinto,

DEJT 10.07.2018).

1. Da prescrição total. Configuração. Plano de cargos e

salários. COSERN. Promoções. Revogação do PCCS.

Inaplicabilidade do entendimento contido na Súmula n. 452 do

TST. Distinguishing. Revogada norma interna assecuratória das

progressões de nível, no ano de 2003, houve alteração do pactuado

por ato único do empregador, submetendo-se a pretensão à
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prescrição total. Súmula n. 294/TST. Princípio da segurança

jurídica. Precedentes. 2. Recurso ordinário conhecido e desprovido

(TRT 21ª R., 2ª T. RO 0000354-16.2017.5.21.0003, Rel. Juiz Conv.

Luciano Athayde Chaves, DEJT 21.02.2018).

O Tribunal Superior do Trabalho igualmente segue o mesmo

entendimento aqui sufragado:

RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 11.496/2007.

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO. EMBASA .

DIFERENÇAS SALARIAIS. PROMOÇÕES TRIENAIS POR

ANTIGUIDADE. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DE 1986

REVOGADO PELO PLANO DE 1998.PRESCRIÇÃO TOTAL.

SÚMULA Nº 294 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

Consta no acórdão regional transcrito pela Turma que a reclamante

pretende diferenças salariais decorrentes da ausência de

concessão das promoções por antiguidade até o ano de 2001, pois

o Plano de Cargos e Salários de 1986 previa promoções horizontais

de três em três anos. Registra, ainda, que a ação foi ajuizada em

2011 para pleitear tais diferenças com base no PCCS de 1986,

revogado por ato do empregador, quando, em 1998, instituiu novo

Plano de Cargos e Salários. Na forma da Súmula nº 294 do TST,

tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas

decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto

quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito

de lei. Essa é a hipótese dos autos, pois, em 1998, houve a

revogação do PCCS que previa promoções trienais e a presente

ação somente foi proposta em 2011. Não se trata, assim, de mero

descumprimento do PCCS, consoante previsto na Súmula nº 452 do

TST, que pressupõe norma regulamentar vigente, mas alteração do

pactuado, o que atrai a incidência da prescrição total, consoante

previsão da parte inicial da Súmula nº 294 do TST. Precedentes.

Referido entendimento foi recentemente mantido na SBDI-1 quando

do julgamento do processo E-RR-1145-55.2011.5.05.0612, em

24/11/2016, da Relatoria do Exmo. Ministro Renato de Lacerda

Paiva, publicado no DEJT de 9/1/2017. Recurso de embargos de

que se conhece e a que se dá provimento (E-ED-RR - 388-

61.2011.5.05.0612, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão,

Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, DEJT

17/02/2017)

RECURSO DE REVISTA. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E

SANEAMENTO S.A. EMBASA. DIFERENÇAS SALARIAIS.

PROMOÇÕES TRIENAIS PREVISTAS EM PLANO DE CARGOS E

SALÁRIOS REVOGADO. PRESCRIÇÃO TOTAL. A Subseção I

Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior firmou

o entendimento no sentido que a pretensão ao pagamento de

diferenças salariais decorrentes de promoções trienais previstas no

PCCS/1986 da EMBASA, posteriormente revogado pelo Plano de

Cargos e Salários de 1998, sujeita-se à prescrição total, na forma

da Súmula nº 294 do TST. Entendeu aquela Subseção que "Não se

trata, assim, de mero descumprimento do PCCS, consoante

previsto na Súmula nº 452 do TST, que pressupõe norma

regulamentar vigente, mas alteração do pactuado, o que atrai a

incidência da prescrição total, consoante previsão da parte inicial da

Súmula nº 294 do TST" (E-ED-RR- 388-61.2011.5.05.0612, Data de

Julgamento: 09/02/2017, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas

Brandão, DEJT 17/02/2017). Desse entendimento divergiu a Corte

Regional. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 1136-

47.2011.5.05.0013, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, 1ª Turma,

DEJT 09/11/2018)

(...) RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA

A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. FUNDAÇÃO

CASA. PCCS/2002 REVOGADO PELO PCCS/2006. DIFERENÇAS

SALARIAIS. PROMOÇÕES HORIZONTAIS. PRESCRIÇÃO.

SÚMULA N° 294. O autor pretende diferenças salariais decorrentes

da ausência de concessão das promoções por antiguidade previstas

no PCCS/02. O Tribunal Regional registra que tal critério foi extinto

com o advento do novo plano de cargos e salários de 2006. Na

forma da Súmula nº 294 do TST, ação que envolva pedido de

prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a

prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também

assegurado por preceito de lei. Essa é a hipótese dos autos, pois,

em 2006, houve a revogação do PCCS que previa promoções

trienais e a presente ação somente foi proposta em 2009. Não se

trata de mero descumprimento do PCCS, conforme a Súmula nº 452

do TST, que pressupõe norma regulamentar vigente; mas de

alteração do pactuado, o que atrai a incidência da prescrição total,

consoante a parte inicial da Súmula nº 294 do TST. Precedentes.

Referido entendimento foi mantido na SBDI-1 desta Corte quando

do julgamento do processo E-RR-1145-55.2011.5.05.0612, em

24/11/2016, da Relatoria do Exmo. Ministro Renato de Lacerda

Paiva, publicado no DEJT de 9/1/2017. Recurso de revista de que

não se conhece (...).(RR - 20-05.2014.5.02.0071, Rel. Min. Cláudio

Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT 27/04/2018).

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário da

reclamada para aplicar a prescrição total e extinguir o processo com

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II do CPC, resultando

prejudicada a análise do recurso da reclamante.

CONCLUSÃO

Embargos de declaração conhecidos, e, no mérito acolhidos, para
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sanar a omissão e contradição verif icadas na ementa e

fundamentação do acórdão de Id. 125bed4, e, por consequência,

dar provimento ao recurso ordinário da Ré para julgar

improcedente a reclamação, considerando a prescrição total do

direito da autora. Prejudicada a análise do recurso da

reclamante.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, acolher os embargos de declaração, para sanar a

omissão e contradição verificadas na ementa e fundamentação do

acórdão de Id. 125bed4, e, por consequência, dar provimento ao

recurso ordinário da Ré para julgar improcedente a reclamação,

considerando a prescrição total do direito da autora. Prejudicada a

análise do recurso da reclamante.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2odo Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:01 - 94c834f

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=2007061118106950000000621779

Número do processo: 0000054-43.2020.5.21.0005

Número do documento: 20070611181069500000006217799

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000170-41.2019.5.21.0019
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
SA

ADVOGADO FRED LUIZ QUEIROZ DE LIMA(OAB:
12615/RN)

RECORRIDO DALVANISE MARIA DE MEDEIROS
SANTOS

ADVOGADO ANTONIO LUIZ BEZERRA
LOPES(OAB: 4583/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

Embargos Declaratórios nº 0000170-41.2019.5.21.0019

Embargante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: FRED LUIZ QUEIROZ DE LIMA

Embargada: DALVANISE MARIA DE MEDEIROS SANTOS

ADVOGADO: ANTÔNIO LUIZ BEZERRA LOPES

Origem: TRT 21ª Região

Relatora: AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  C O N T R A D I Ç Ã O .

INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se inoportuna a oposição de

embargos de declaração, que estão limitados às hipóteses legais e

não servem para rediscutir o mérito da decisão embargada. Em

decorrência do caráter manifestamente protelatório dos embargos,

aplica-se multa à parte embargante, no percentual de 2% sobre o

valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da reclamante,

consoante dispõem os artigos 793-B, inciso VII e 793-C, ambos da

CLT.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO

NORDESTE DO BRASIL SA, reclamado, contra o acórdão proferido

por esta egrégia 1ª Turma (Id. 3994ce9 - fls. 552/567), nos autos da

reclamação trabalhista proposta por DALVANISE MARIA DE

MEDEIROS SANTOS, ora embargada.

Em apertada síntese, o acórdão embargado conheceu do recurso
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ordinário interposto pelo banco, ora embargante, e, no mérito, por

unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença

de origem que reconheceu o direito da empregada incorporar

gratificação pelo exercício de função de confiança por período

superior a 10 (dez) anos.

Em suas razões (Id. 6ecad57 - fls. 607/609 ), o embargante alega

que a decisão colegiada possui contradição, pois consigna não ser

aplicável à hipótese as alterações advindas da Lei 13.467/2017, sob

o fundamento de que a reclamante teria completado os requisitos

previstos na Súmula 372 do TST antes da vigência da referida

norma, contudo, em outro trecho da decisão reconhece que a

empregada somente foi revertida ao cargo de origem em fevereiro

de 2019.

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

O embargante alega que a decisão colegiada possui contradição,

pois consigna não ser aplicável à hipótese as alterações advindas

da Lei 13.467/2017, sob o fundamento de que a reclamante teria

completado os requisitos previstos na Súmula 372 do TST antes da

vigência da referida norma, contudo, em outro trecho da decisão

reconhece que a empregada somente foi revertida ao cargo de

origem em fevereiro de 2019.

Sem razão, no entanto.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Dessa feita, os embargos de declaração têm como escopo suprir

vícios existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos

nos artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pelo embargante, houve a apreciação adequada de todas

as matérias devolvidas ao Tribunal, inclusive da questão

relacionada à impossibilidade de supressão ou redução de

gratificação de função percebida pela embargada por dez ou mais

anos, sem que haja justo motivo para revertê-lo ao seu cargo

efetivo, nos termos da Súmula 372 do TST.

Eis os fundamentos da decisão recorrida sobre a questão (Id.

3994ce9 - fls. 560/567):

"[...]

O histórico funcional da recorrida, descrito tanto na petição inicial

(Id. 35ed9b9 - fl. 3), quanto na peça defensiva (Id. d3e70f1 - fls.

400/401), aponta o exercício de diversas funções comissionadas a

partir de julho de 2002, tendo sido a reclamante dispensada da

última função apenas em fevereiro de 2019. Portanto, não há

controvérsia quanto ao período em que a empregada recebeu

gratificação de função, perfazendo, aproximadamente, 17 anos

ininterruptos do contrato de trabalho.

Nesse contexto, impende registrar que o C. Tribunal Superior do

Trabalho sedimentou seu entendimento através da Súmula nº 372,

no sentido de que não é possível retirar a gratificação de função

percebida pelo empregado por dez ou mais anos, sem que haja

justo motivo para revertê-lo ao seu cargo efetivo. [...]

Tal entendimento foi construído para assegurar o direito

constitucional da irredutibilidade salarial aos empregado, que, ao

longo de muitos anos, exerceram cargo de confiança, percebendo a

respectiva gratificação, e, sem justo motivo, regressaram ao cargo

de origem por determinação do empregador, com base no disposto

na antiga redação do art. 468 da CLT [...]

Ressalta-se que, apesar do parágrafo único do art. 468 da CLT

(redação anterior a Lei da Reforma Trabalhista) permitir o retorno do

empregado ao cargo efetivo por determinação do empregador, sem

caracterizar alteração unilateral ilícita do contrato de trabalho, em

momento algum o aludido dispositivo autoriza a supressão da

gratificação de função percebida durante vários anos, o que, sem

arrimo de dúvidas, encontra óbice no princípio da estabilidade

financeira do empregado e da irredutibilidade salarial, levando,

assim, a consolidação do entendimento jurisprudencial sumulado

pelo C. TST.

No caso, não há controvérsia de que em agosto de 2012 a

reclamante, ora recorrida, completou mais de 10 anos de

percepção de gratificação de função.

Logo, a alegação de que a destituição de função ocorreu sob a

égide da lei 13.467/2017, não tem o condão de atrair o disposto

no parágrafo 2º do art. 468 da CLT, incluído pela referida lei,

tampouco afastar o enunciado da Súmula 372 do C. TST. Isso

porque os fatos constitutivos do direito vindicado pela

reclamante, qual seja, a integração na sua remuneração de
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gratificação de função percebida por mais de dez anos, foram

consolidados em 2012, quando ainda não era vigente a Lei

13.467/2017.

Dessa feita, resta assente que o pedido de integração de

gratificação deve ser apreciado à luz do disposto na antiga

redação do art. 468 da CLT, sem a introdução do § 2º, e com

base na Súmula 372, I, do TST.

[...]

Superadas as questões, remanesce a insurgência do recorrente

no tocante à alegação de que a destituição da função

comissionada se deu com base em justo motivo, o que, se

demonstrado, afasta a incidência do item I da Súmula 372 do

TST e, por conseguinte, não autoriza a incorporação da média

das gratificações percebidas pela empregada ao longo do

tempo.

O Banco recorrente afirma que o rebaixamento funcional da

reclamante decorre, conforme dados comparativos "do seu

desempenho abaixo do aceitável" anexados aos autos, relativos aos

resultados de outras unidades. Além disso, assevera que o retorno

da recorrida ao seu cargo de origem foi por opção da própria

empregada, uma vez que lhe fora oferecida função em comissão do

eixo intermediário, tendo sido recusada a proposta.

Com relação ao argumento de que o rebaixamento da função é

justificado pelo o baixo desempenho da reclamante, cabe destacar

que a jurisprudência consolidada do C. TST é firme no sentido de

que o justo motivo de que trata o item I da Súmula 372 se refere à

prática de falta grave pelo empregado, pois acarreta a quebra da

f idúc ia  espec ia l  que o levou ao exerc íc io  da função

comiss ionada, [ . . . ]

Todavia, essa não é a hipótese dos autos, tanto que a própria

recorrente sustenta que propôs outra função comissionada à

recorrida, de menor responsabilidade e, por conseguinte, de menor

gratificação, demonstrando que a fidúcia especial que se espera de

um ocupante de função comissionada ainda permanecia.

Por outro lado, para justificar o rebaixamento funcional com base no

desempenho pessoal da reclamante, competia ao banco recorrente

demonstrar o alegado "desempenho abaixo do aceitável" no

exercício da função comissionada, notadamente quando

considerado que ela exerceu, por mais de 16 anos, diversos cargos

de fidúcia especial, e de forma ininterrupta, o que denota, ao

contrário do alegado pelo recorrente, uma elevada capacidade

gerencial por parte dela.

[...]

Portanto, considerando que não restou demonstrado justo

motivo para o rebaixamento funcional da empregada, bem

assim que restou incontroverso o recebimento de gratificação

de função comissionada por mais de 16 anos, de forma

ininterrupta, não merece reparos a sentença de origem, que

reconhece o direito da reclamante incorporar a média

atualizada das gratificações por ela percebidas no último

decêndio anterior à sua destituição da função, com base no

princípio da estabilidade financeira.

Recurso a que se nega provimento." (g.a)

Portanto, ao contrário do alegado pelo embargante, inexiste a

contradição suscitada, uma vez que o acórdão consignou, de forma

expressa e clareza meridiana, o motivo pelo qual este colegiado

entendeu ser inaplicável à hipótese o disposto no parágrafo 2º do

art. 468 da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017.

Extrai-se do trecho acima transcrito que a decisão embargada, ao

considerar que a reclamante completou mais de 10 anos de

percepção de gratificação de função no ano de 2012, portanto,

ainda sob o pálio da antiga redação do art. 468 celetista, entendeu

ser aplicável o disposto na Súmula 372 do C. TST, cujo teor visa

assegurar o direito constitucional da irredutibilidade salarial aos

empregados.

Logo, não obstante a reversão ao cargo de origem ter ocorrido no

ano de 2019, os fatos constitutivos do direito vindicado pela

reclamante já estavam consolidados desde 2012, não havendo que

se falar em incidência das alterações normativas promovidas pela

Lei 13.467/2017 no presente caso.

Ressalta-se que a contradição a ser sanada por meio dos embargos

declaratórios é aquela decorrente da incongruência entre os

fundamentos utilizados pelo julgador e a respectiva decisão, o que,

evidentemente, não se verifica no acórdão embargado.

Na verdade, o embargante, insatisfeito com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, desconstituir a decisão proferida, o

que é vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Ademais, não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte. Assim, se a embargante não se contenta com o resultado do

julgamento, insurgindo-se em relação à solução apontada por este

colegiado, deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de

declaração não têm esse escopo.

Havendo, no acórdão embargado, decisão fundamentada acerca da

tese veiculada no recurso ordinário, é indene de dúvidas que os

embargos declaratórios foram manejados em dissonância com as

hipóteses legais de cabimento do recurso horizontal, o que

evidencia o seu caráter manifestamente protelatório, razão pela qual

condeno a embargante a pagar ao reclamante multa no percentual

de 2% sobre o valor atualizado da causa, por força do que dispõem

os artigos 793-B, inciso VII e 793-C, ambos da CLT.
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Dessa feita, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo

reclamado e, no mérito, nego-lhes provimento. Em decorrência do

caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno o

banco embargante a pagar à reclamante/embargada multa no

percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, à luz do

disposto no art. 793-B, inciso VII e art. 793-C, ambos da CLT.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor JuizConvocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo

reclamado. Mérito: Por unanimidade, negar provimento aos

embargos declaratório. Em decorrência do caráter manifestamente

protelatório dos embargos, condenar o banco embargante a pagar à

reclamante/embargada multa no percentual de 2% sobre o valor

atualizado da causa, à luz do disposto no art. 793-B, inciso VII e art.

793-C, ambos da CLT.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:04 - bf39cf9

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20071519074313300000006243374

Número do processo: 0000170-41.2019.5.21.0019

Número do documento: 20071519074313300000006243374

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000170-41.2019.5.21.0019
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
SA

ADVOGADO FRED LUIZ QUEIROZ DE LIMA(OAB:
12615/RN)

RECORRIDO DALVANISE MARIA DE MEDEIROS
SANTOS

ADVOGADO ANTONIO LUIZ BEZERRA
LOPES(OAB: 4583/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DALVANISE MARIA DE MEDEIROS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

Embargos Declaratórios nº 0000170-41.2019.5.21.0019

Embargante: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

ADVOGADO: FRED LUIZ QUEIROZ DE LIMA

Embargada: DALVANISE MARIA DE MEDEIROS SANTOS

ADVOGADO: ANTÔNIO LUIZ BEZERRA LOPES

Origem: TRT 21ª Região

Relatora: AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  C O N T R A D I Ç Ã O .

INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se inoportuna a oposição de

embargos de declaração, que estão limitados às hipóteses legais e

não servem para rediscutir o mérito da decisão embargada. Em

decorrência do caráter manifestamente protelatório dos embargos,

aplica-se multa à parte embargante, no percentual de 2% sobre o

valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da reclamante,

consoante dispõem os artigos 793-B, inciso VII e 793-C, ambos da

CLT.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO
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NORDESTE DO BRASIL SA, reclamado, contra o acórdão proferido

por esta egrégia 1ª Turma (Id. 3994ce9 - fls. 552/567), nos autos da

reclamação trabalhista proposta por DALVANISE MARIA DE

MEDEIROS SANTOS, ora embargada.

Em apertada síntese, o acórdão embargado conheceu do recurso

ordinário interposto pelo banco, ora embargante, e, no mérito, por

unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença

de origem que reconheceu o direito da empregada incorporar

gratificação pelo exercício de função de confiança por período

superior a 10 (dez) anos.

Em suas razões (Id. 6ecad57 - fls. 607/609 ), o embargante alega

que a decisão colegiada possui contradição, pois consigna não ser

aplicável à hipótese as alterações advindas da Lei 13.467/2017, sob

o fundamento de que a reclamante teria completado os requisitos

previstos na Súmula 372 do TST antes da vigência da referida

norma, contudo, em outro trecho da decisão reconhece que a

empregada somente foi revertida ao cargo de origem em fevereiro

de 2019.

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

O embargante alega que a decisão colegiada possui contradição,

pois consigna não ser aplicável à hipótese as alterações advindas

da Lei 13.467/2017, sob o fundamento de que a reclamante teria

completado os requisitos previstos na Súmula 372 do TST antes da

vigência da referida norma, contudo, em outro trecho da decisão

reconhece que a empregada somente foi revertida ao cargo de

origem em fevereiro de 2019.

Sem razão, no entanto.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Dessa feita, os embargos de declaração têm como escopo suprir

vícios existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos

nos artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pelo embargante, houve a apreciação adequada de todas

as matérias devolvidas ao Tribunal, inclusive da questão

relacionada à impossibilidade de supressão ou redução de

gratificação de função percebida pela embargada por dez ou mais

anos, sem que haja justo motivo para revertê-lo ao seu cargo

efetivo, nos termos da Súmula 372 do TST.

Eis os fundamentos da decisão recorrida sobre a questão (Id.

3994ce9 - fls. 560/567):

"[...]

O histórico funcional da recorrida, descrito tanto na petição inicial

(Id. 35ed9b9 - fl. 3), quanto na peça defensiva (Id. d3e70f1 - fls.

400/401), aponta o exercício de diversas funções comissionadas a

partir de julho de 2002, tendo sido a reclamante dispensada da

última função apenas em fevereiro de 2019. Portanto, não há

controvérsia quanto ao período em que a empregada recebeu

gratificação de função, perfazendo, aproximadamente, 17 anos

ininterruptos do contrato de trabalho.

Nesse contexto, impende registrar que o C. Tribunal Superior do

Trabalho sedimentou seu entendimento através da Súmula nº 372,

no sentido de que não é possível retirar a gratificação de função

percebida pelo empregado por dez ou mais anos, sem que haja

justo motivo para revertê-lo ao seu cargo efetivo. [...]

Tal entendimento foi construído para assegurar o direito

constitucional da irredutibilidade salarial aos empregado, que, ao

longo de muitos anos, exerceram cargo de confiança, percebendo a

respectiva gratificação, e, sem justo motivo, regressaram ao cargo

de origem por determinação do empregador, com base no disposto

na antiga redação do art. 468 da CLT [...]

Ressalta-se que, apesar do parágrafo único do art. 468 da CLT

(redação anterior a Lei da Reforma Trabalhista) permitir o retorno do

empregado ao cargo efetivo por determinação do empregador, sem

caracterizar alteração unilateral ilícita do contrato de trabalho, em

momento algum o aludido dispositivo autoriza a supressão da

gratificação de função percebida durante vários anos, o que, sem

arrimo de dúvidas, encontra óbice no princípio da estabilidade

financeira do empregado e da irredutibilidade salarial, levando,

assim, a consolidação do entendimento jurisprudencial sumulado

pelo C. TST.

No caso, não há controvérsia de que em agosto de 2012 a

reclamante, ora recorrida, completou mais de 10 anos de

percepção de gratificação de função.

Logo, a alegação de que a destituição de função ocorreu sob a
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égide da lei 13.467/2017, não tem o condão de atrair o disposto

no parágrafo 2º do art. 468 da CLT, incluído pela referida lei,

tampouco afastar o enunciado da Súmula 372 do C. TST. Isso

porque os fatos constitutivos do direito vindicado pela

reclamante, qual seja, a integração na sua remuneração de

gratificação de função percebida por mais de dez anos, foram

consolidados em 2012, quando ainda não era vigente a Lei

13.467/2017.

Dessa feita, resta assente que o pedido de integração de

gratificação deve ser apreciado à luz do disposto na antiga

redação do art. 468 da CLT, sem a introdução do § 2º, e com

base na Súmula 372, I, do TST.

[...]

Superadas as questões, remanesce a insurgência do recorrente

no tocante à alegação de que a destituição da função

comissionada se deu com base em justo motivo, o que, se

demonstrado, afasta a incidência do item I da Súmula 372 do

TST e, por conseguinte, não autoriza a incorporação da média

das gratificações percebidas pela empregada ao longo do

tempo.

O Banco recorrente afirma que o rebaixamento funcional da

reclamante decorre, conforme dados comparativos "do seu

desempenho abaixo do aceitável" anexados aos autos, relativos aos

resultados de outras unidades. Além disso, assevera que o retorno

da recorrida ao seu cargo de origem foi por opção da própria

empregada, uma vez que lhe fora oferecida função em comissão do

eixo intermediário, tendo sido recusada a proposta.

Com relação ao argumento de que o rebaixamento da função é

justificado pelo o baixo desempenho da reclamante, cabe destacar

que a jurisprudência consolidada do C. TST é firme no sentido de

que o justo motivo de que trata o item I da Súmula 372 se refere à

prática de falta grave pelo empregado, pois acarreta a quebra da

f idúc ia  espec ia l  que o levou ao exerc íc io  da função

comiss ionada, [ . . . ]

Todavia, essa não é a hipótese dos autos, tanto que a própria

recorrente sustenta que propôs outra função comissionada à

recorrida, de menor responsabilidade e, por conseguinte, de menor

gratificação, demonstrando que a fidúcia especial que se espera de

um ocupante de função comissionada ainda permanecia.

Por outro lado, para justificar o rebaixamento funcional com base no

desempenho pessoal da reclamante, competia ao banco recorrente

demonstrar o alegado "desempenho abaixo do aceitável" no

exercício da função comissionada, notadamente quando

considerado que ela exerceu, por mais de 16 anos, diversos cargos

de fidúcia especial, e de forma ininterrupta, o que denota, ao

contrário do alegado pelo recorrente, uma elevada capacidade

gerencial por parte dela.

[...]

Portanto, considerando que não restou demonstrado justo

motivo para o rebaixamento funcional da empregada, bem

assim que restou incontroverso o recebimento de gratificação

de função comissionada por mais de 16 anos, de forma

ininterrupta, não merece reparos a sentença de origem, que

reconhece o direito da reclamante incorporar a média

atualizada das gratificações por ela percebidas no último

decêndio anterior à sua destituição da função, com base no

princípio da estabilidade financeira.

Recurso a que se nega provimento." (g.a)

Portanto, ao contrário do alegado pelo embargante, inexiste a

contradição suscitada, uma vez que o acórdão consignou, de forma

expressa e clareza meridiana, o motivo pelo qual este colegiado

entendeu ser inaplicável à hipótese o disposto no parágrafo 2º do

art. 468 da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017.

Extrai-se do trecho acima transcrito que a decisão embargada, ao

considerar que a reclamante completou mais de 10 anos de

percepção de gratificação de função no ano de 2012, portanto,

ainda sob o pálio da antiga redação do art. 468 celetista, entendeu

ser aplicável o disposto na Súmula 372 do C. TST, cujo teor visa

assegurar o direito constitucional da irredutibilidade salarial aos

empregados.

Logo, não obstante a reversão ao cargo de origem ter ocorrido no

ano de 2019, os fatos constitutivos do direito vindicado pela

reclamante já estavam consolidados desde 2012, não havendo que

se falar em incidência das alterações normativas promovidas pela

Lei 13.467/2017 no presente caso.

Ressalta-se que a contradição a ser sanada por meio dos embargos

declaratórios é aquela decorrente da incongruência entre os

fundamentos utilizados pelo julgador e a respectiva decisão, o que,

evidentemente, não se verifica no acórdão embargado.

Na verdade, o embargante, insatisfeito com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, desconstituir a decisão proferida, o

que é vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Ademais, não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte. Assim, se a embargante não se contenta com o resultado do

julgamento, insurgindo-se em relação à solução apontada por este

colegiado, deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de

declaração não têm esse escopo.

Havendo, no acórdão embargado, decisão fundamentada acerca da

tese veiculada no recurso ordinário, é indene de dúvidas que os

embargos declaratórios foram manejados em dissonância com as
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hipóteses legais de cabimento do recurso horizontal, o que

evidencia o seu caráter manifestamente protelatório, razão pela qual

condeno a embargante a pagar ao reclamante multa no percentual

de 2% sobre o valor atualizado da causa, por força do que dispõem

os artigos 793-B, inciso VII e 793-C, ambos da CLT.

Dessa feita, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo

reclamado e, no mérito, nego-lhes provimento. Em decorrência do

caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno o

banco embargante a pagar à reclamante/embargada multa no

percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, à luz do

disposto no art. 793-B, inciso VII e art. 793-C, ambos da CLT.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor JuizConvocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo

reclamado. Mérito: Por unanimidade, negar provimento aos

embargos declaratório. Em decorrência do caráter manifestamente

protelatório dos embargos, condenar o banco embargante a pagar à

reclamante/embargada multa no percentual de 2% sobre o valor

atualizado da causa, à luz do disposto no art. 793-B, inciso VII e art.

793-C, ambos da CLT.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:04 - bf39cf9

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20071519074313300000006243374

Número do processo: 0000170-41.2019.5.21.0019

Número do documento: 20071519074313300000006243374

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000313-57.2019.5.21.0010
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FRANCISCO DE ASSIS FARIAS
JUNIOR

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

ADVOGADO ADALBERTO ADRIANO DA
SILVA(OAB: 9205/RN)

RECORRENTE FIBRA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO RODRIGO MEDEIROS LEAL(OAB:
49720/PE)

ADVOGADO LEANDRO VICTOR SOBREIRA
MELQUIADES DE LIMA(OAB:
36717/PE)

RECORRIDO FIBRA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO RODRIGO MEDEIROS LEAL(OAB:
49720/PE)

ADVOGADO LEANDRO VICTOR SOBREIRA
MELQUIADES DE LIMA(OAB:
36717/PE)

RECORRIDO FRANCISCO DE ASSIS FARIAS
JUNIOR

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

ADVOGADO ADALBERTO ADRIANO DA
SILVA(OAB: 9205/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DE ASSIS FARIAS JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA (1009) nº 0000313-

57.2019.5.21.0010 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FARIAS JUNIOR, FIBRA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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Advogados: ARTHUNIO DA SILVA MAUX JUNIOR - RN0007272,

ADALBERTO ADRIANO DA SILVA - RN0009205

Advogados: RODRIGO MEDEIROS LEAL - PE0049720,

LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA -

PE0036717

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS FARIAS JUNIOR, FIBRA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogados: ARTHUNIO DA SILVA MAUX JUNIOR - RN0007272,

ADALBERTO ADRIANO DA SILVA - RN0009205

Advogados: RODRIGO MEDEIROS LEAL - PE0049720,

LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA -

PE0036717

ORIGEM:TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  D A

RECLAMADA.OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.Ante

o significado jurídico-processual do termo omissão, patente a

clareza da fundamentação, tendo as matérias suscitadas nos

embargos sido suficientemente aclaradas. Inexiste, pois, ato

omissivo, no acórdão embargado, sobre o qual o órgão julgador

deveria se manifestar. Na realidade, a argumentação evidencia a

insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional, porquanto

postula a embargante uma nova apreciação do conjunto probatório,

distinta da que foi clara e coerentemente realizada no acórdão

embargado, razão pela qual deve a parte interpor o recurso

adequado para tal fim. Em decorrência do caráter manifestamente

infundado dos embargos, aplica-se multa à embargante, no

percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida

em favor do reclamante, consoante dispõem os artigos 793-B, inciso

VI e 793-C, ambos da CLT.

PREQUESTIONAMENTO.A decisão judicial, para efeito de

prequestionamento, não tem que fazer referência expressa aos

dispositivos legais, sendo suficiente que o órgão julgador adote tese

jurídica a respeito das matérias abordadas, expondo os motivos de

seu convencimento.

Embargos de declaração e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIBRA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra acórdão

que, por unanimidade, conheceu dos recursos da reclamada e da

reclamante, e, no mérito, por unanimidade, deu parcial provimento

ao recurso da reclamada, para "diante da sucumbência parcial do

reclamante em relação aos pleitos da exordial, condenar o obreiro

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no

percentual de 10% sobre o valor da causa, em favor do advogado

da reclamada, por atender aos princípios da proporcionalidade e

razoabilidade, ressalvando-se, no entanto, que só é admitido o

pagamento da parcela por meio dos recursos provenientes de

verbas não alimentares. Por maioria, dar parcial provimento ao

recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento:

a) do DSR relativo a todo o período do contrato de trabalho, com os

reflexos devidos, devendo os cálculos serem realizados tomando

por base a remuneração que consta nos contracheques sob o título

"total de proventos", tendo em vista que corresponde ao salário de

produção; b) do adicional de 80% sobre as horas extras, levando-se

em consideração para sua apuração a sobrejornada constante dos

contracheques colacionados aos autos; c) da dobra de férias do

período aquisitivo 2016/2017, acrescidas do 1/3 constitucional e a

multa do art.477, §8º, da CLT" (ID. db7623a - fls. 398/418).

A embargante alega omissão e obscuridade do acórdão em relação

a rejeição da preliminar de julgamento ultra petita e condenação ao

pagamento da dobra de férias do período aquisitivo 2016/2017,

acrescido do 1/3 constitucional. Sustenta que o acórdão excedeu os

limites dos pedidos formulados pelo reclamante, tanto em sua

petição inicial quanto em seu recurso ordinário, ponderando que

apesar dos limites dos pedidos formulados pelo obreiro a Turma

desta egrégia corte afastou a preliminar suscitada pela embargante

e aplicou a condenação pagamento da dobra completa das férias

2016/2017 + 1/3, em evidente julgamento ultra petita.Pondera, que

em momento algum o embargado alegou que seriam devidas

diferenças de verbas rescisórias por equívoco nos cálculos e

aplicação de média remuneratória, inexistindo pleito de condenação

ao pagamento de tal diferença. Contesta a aplicação da multa do

art. 477, §8° da CLT, por mostra-se em dissonância com a

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, citando

jurisprudência sobre a matéria. Ao final, requer manifestação

expressa acercado acórdão não violar qualquer dispositivo legal,

para fins do prequestionamento da matéria em controvérsia(ID.

8136f7d - fls. 464/477).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID. b6ba4bd - fls.

480/481).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento ambos os embargos de declaração, porque

preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Recurso da reclamada

A embargante alega omissão e obscuridade do acórdão em relação

a rejeição da preliminar de julgamento ultra petita e condenação ao
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pagamento da dobra de férias do período aquisitivo 2016/2017,

acrescido do 1/3 constitucional. Sustenta que o acórdão excedeu os

limites dos pedidos formulados pelo reclamante, tanto em sua

petição inicial quanto em seu recurso ordinário, ponderando que

apesar dos limites dos pedidos formulados pelo obreiro a Turma

desta egrégia corte afastou a preliminar suscitada pela embargante

e aplicou a condenação pagamento da dobra completa das férias

2016/2017 + 1/3, m evidente julgamento ultra petita.Pondera, que

em momento algum o embargado alegou que seriam devidas

diferenças de verbas rescisórias por equívoco nos cálculos e

aplicação de média remuneratória, inexistindo pleito de condenação

ao pagamento de tal diferença. Contesta a aplicação da multa do

art. 477, §8° da CLT, por mostra-se em dissonância com a

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, citando

jurisprudência sobre a matéria.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

A alegação de omissão e obscuridade do acórdão, não merece

prosperar, como se pode observar dos fundamentos dos embargos

interpostos pela reclamada não foi apontada nenhuma omissão ou

obscuridade, e sim discordância quanto ao entendimento da 1ª

turma deste Regional. Trata-se, portanto, de questão de mérito,

devendo a parte interpor o recurso adequado para tal fim.

Sendo assim, importante registrar que não se pode confundir

omissão, contradição ou obscuridade com pronunciamento

desfavorável à pretensão da parte, de modo que, se a embargante

não se contenta com o resultado do julgamento, deve manejar o

recurso próprio, pois os embargos de declaração não têm esse

escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

Por fim, havendo, no acórdão embargado, decisão fundamentada

acerca das teses veiculadas no recurso ordinário, é indene de

dúvidas que os embargos declaratórios foram manejados em

dissonância com as hipóteses legais de cabimento do recurso

horizontal, o que, a toda evidência, caracteriza litigância de má-fé,

uma vez que o recurso é manifestamente infundado.

Nesse sentido, condeno a embargante a pagar ao reclamante multa

no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, por força do

que dispõem os artigos 793-B, inciso VI e 793-C, ambos da CLT.

Prequestionamento

Em relação ao prequestionamento, a Súmula n.º 297 do TST dispõe

que:

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO.

NOVA REDAÇÃO.

1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

3. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Registre-se que, para efeito de prequestionamento, a decisão

judicial não tem que fazer referência expressa aos dispositivos

legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador adote

explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e questões

abordadas, expondo os motivos de seu convencimento, o que

ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial n.º 118, da Seção de

Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:

PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA

SÚMULA Nº 297 (inserida em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pela

reclamada e, no mérito, nego-lhes provimento. Em decorrência do

caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a

embargante a pagar ao reclamante multa no percentual de 2%

sobre o valor atualizado da causa, à luz do disposto no art. 793-B,

inciso VI e art. 793-C, ambos da CLT.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora
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Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor JuizConvocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos Embargos declaratórios opostos pela

reclamada. Mérito: Por unanimidade, negar provimento aos

embargos declaratórios. Em decorrência do caráter manifestamente

protelatório dos embargos, condenar a embargante a pagar ao

reclamante multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da

causa, à luz do disposto no art. 793-B, inciso VI e art. 793-C, ambos

da CLT.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2odo Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:06 - a09c173

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070711273422400000006222377

Número do processo: 0000313-57.2019.5.21.0010

Número do documento: 20070711273422400000006222377

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000313-57.2019.5.21.0010
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FRANCISCO DE ASSIS FARIAS
JUNIOR

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

ADVOGADO ADALBERTO ADRIANO DA
SILVA(OAB: 9205/RN)

RECORRENTE FIBRA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO RODRIGO MEDEIROS LEAL(OAB:
49720/PE)

ADVOGADO LEANDRO VICTOR SOBREIRA
MELQUIADES DE LIMA(OAB:
36717/PE)

RECORRIDO FIBRA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO RODRIGO MEDEIROS LEAL(OAB:
49720/PE)

ADVOGADO LEANDRO VICTOR SOBREIRA
MELQUIADES DE LIMA(OAB:
36717/PE)

RECORRIDO FRANCISCO DE ASSIS FARIAS
JUNIOR

ADVOGADO ARTHUNIO DA SILVA MAUX
JUNIOR(OAB: 7272/RN)

ADVOGADO ADALBERTO ADRIANO DA
SILVA(OAB: 9205/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FIBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA (1009) nº 0000313-

57.2019.5.21.0010 (ROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS FARIAS JUNIOR, FIBRA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogados: ARTHUNIO DA SILVA MAUX JUNIOR - RN0007272,

ADALBERTO ADRIANO DA SILVA - RN0009205

Advogados: RODRIGO MEDEIROS LEAL - PE0049720,

LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA -

PE0036717

RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS FARIAS JUNIOR, FIBRA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogados: ARTHUNIO DA SILVA MAUX JUNIOR - RN0007272,

ADALBERTO ADRIANO DA SILVA - RN0009205

Advogados: RODRIGO MEDEIROS LEAL - PE0049720,

LEANDRO VICTOR SOBREIRA MELQUIADES DE LIMA -

PE0036717

ORIGEM:TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  D A

RECLAMADA.OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.Ante

o significado jurídico-processual do termo omissão, patente a

clareza da fundamentação, tendo as matérias suscitadas nos

embargos sido suficientemente aclaradas. Inexiste, pois, ato
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omissivo, no acórdão embargado, sobre o qual o órgão julgador

deveria se manifestar. Na realidade, a argumentação evidencia a

insatisfação com o resultado da prestação jurisdicional, porquanto

postula a embargante uma nova apreciação do conjunto probatório,

distinta da que foi clara e coerentemente realizada no acórdão

embargado, razão pela qual deve a parte interpor o recurso

adequado para tal fim. Em decorrência do caráter manifestamente

infundado dos embargos, aplica-se multa à embargante, no

percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida

em favor do reclamante, consoante dispõem os artigos 793-B, inciso

VI e 793-C, ambos da CLT.

PREQUESTIONAMENTO.A decisão judicial, para efeito de

prequestionamento, não tem que fazer referência expressa aos

dispositivos legais, sendo suficiente que o órgão julgador adote tese

jurídica a respeito das matérias abordadas, expondo os motivos de

seu convencimento.

Embargos de declaração e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIBRA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra acórdão

que, por unanimidade, conheceu dos recursos da reclamada e da

reclamante, e, no mérito, por unanimidade, deu parcial provimento

ao recurso da reclamada, para "diante da sucumbência parcial do

reclamante em relação aos pleitos da exordial, condenar o obreiro

ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no

percentual de 10% sobre o valor da causa, em favor do advogado

da reclamada, por atender aos princípios da proporcionalidade e

razoabilidade, ressalvando-se, no entanto, que só é admitido o

pagamento da parcela por meio dos recursos provenientes de

verbas não alimentares. Por maioria, dar parcial provimento ao

recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento:

a) do DSR relativo a todo o período do contrato de trabalho, com os

reflexos devidos, devendo os cálculos serem realizados tomando

por base a remuneração que consta nos contracheques sob o título

"total de proventos", tendo em vista que corresponde ao salário de

produção; b) do adicional de 80% sobre as horas extras, levando-se

em consideração para sua apuração a sobrejornada constante dos

contracheques colacionados aos autos; c) da dobra de férias do

período aquisitivo 2016/2017, acrescidas do 1/3 constitucional e a

multa do art.477, §8º, da CLT" (ID. db7623a - fls. 398/418).

A embargante alega omissão e obscuridade do acórdão em relação

a rejeição da preliminar de julgamento ultra petita e condenação ao

pagamento da dobra de férias do período aquisitivo 2016/2017,

acrescido do 1/3 constitucional. Sustenta que o acórdão excedeu os

limites dos pedidos formulados pelo reclamante, tanto em sua

petição inicial quanto em seu recurso ordinário, ponderando que

apesar dos limites dos pedidos formulados pelo obreiro a Turma

desta egrégia corte afastou a preliminar suscitada pela embargante

e aplicou a condenação pagamento da dobra completa das férias

2016/2017 + 1/3, em evidente julgamento ultra petita.Pondera, que

em momento algum o embargado alegou que seriam devidas

diferenças de verbas rescisórias por equívoco nos cálculos e

aplicação de média remuneratória, inexistindo pleito de condenação

ao pagamento de tal diferença. Contesta a aplicação da multa do

art. 477, §8° da CLT, por mostra-se em dissonância com a

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, citando

jurisprudência sobre a matéria. Ao final, requer manifestação

expressa acercado acórdão não violar qualquer dispositivo legal,

para fins do prequestionamento da matéria em controvérsia(ID.

8136f7d - fls. 464/477).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID. b6ba4bd - fls.

480/481).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento ambos os embargos de declaração, porque

preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Recurso da reclamada

A embargante alega omissão e obscuridade do acórdão em relação

a rejeição da preliminar de julgamento ultra petita e condenação ao

pagamento da dobra de férias do período aquisitivo 2016/2017,

acrescido do 1/3 constitucional. Sustenta que o acórdão excedeu os

limites dos pedidos formulados pelo reclamante, tanto em sua

petição inicial quanto em seu recurso ordinário, ponderando que

apesar dos limites dos pedidos formulados pelo obreiro a Turma

desta egrégia corte afastou a preliminar suscitada pela embargante

e aplicou a condenação pagamento da dobra completa das férias

2016/2017 + 1/3, m evidente julgamento ultra petita.Pondera, que

em momento algum o embargado alegou que seriam devidas

diferenças de verbas rescisórias por equívoco nos cálculos e

aplicação de média remuneratória, inexistindo pleito de condenação

ao pagamento de tal diferença. Contesta a aplicação da multa do

art. 477, §8° da CLT, por mostra-se em dissonância com a

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, citando

jurisprudência sobre a matéria.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho vaticina que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado
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na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Em idêntico sentido, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

A alegação de omissão e obscuridade do acórdão, não merece

prosperar, como se pode observar dos fundamentos dos embargos

interpostos pela reclamada não foi apontada nenhuma omissão ou

obscuridade, e sim discordância quanto ao entendimento da 1ª

turma deste Regional. Trata-se, portanto, de questão de mérito,

devendo a parte interpor o recurso adequado para tal fim.

Sendo assim, importante registrar que não se pode confundir

omissão, contradição ou obscuridade com pronunciamento

desfavorável à pretensão da parte, de modo que, se a embargante

não se contenta com o resultado do julgamento, deve manejar o

recurso próprio, pois os embargos de declaração não têm esse

escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

Por fim, havendo, no acórdão embargado, decisão fundamentada

acerca das teses veiculadas no recurso ordinário, é indene de

dúvidas que os embargos declaratórios foram manejados em

dissonância com as hipóteses legais de cabimento do recurso

horizontal, o que, a toda evidência, caracteriza litigância de má-fé,

uma vez que o recurso é manifestamente infundado.

Nesse sentido, condeno a embargante a pagar ao reclamante multa

no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, por força do

que dispõem os artigos 793-B, inciso VI e 793-C, ambos da CLT.

Prequestionamento

Em relação ao prequestionamento, a Súmula n.º 297 do TST dispõe

que:

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO.

NOVA REDAÇÃO.

1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão quando na decisão

impugnada haja sido adotada, explicitamente, tese a respeito.

2. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido

invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios

objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de

preclusão.

3. Considera-se prequestionada a questão jurídica invocada no

recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar

tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Registre-se que, para efeito de prequestionamento, a decisão

judicial não tem que fazer referência expressa aos dispositivos

legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador adote

explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e questões

abordadas, expondo os motivos de seu convencimento, o que

ocorreu nos presentes autos.

Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial n.º 118, da Seção de

Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:

PREQUESTIONAMENTO. TESE EXPLÍCITA. INTELIGÊNCIA DA

SÚMULA Nº 297 (inserida em 20.11.1997)

Havendo tese explícita sobre a matéria, na decisão recorrida,

desnecessário contenha nela referência expressa do dispositivo

legal para ter-se como prequestionado este.

Embargos declaratórios aos quais se nega provimento.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pela

reclamada e, no mérito, nego-lhes provimento. Em decorrência do

caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a

embargante a pagar ao reclamante multa no percentual de 2%

sobre o valor atualizado da causa, à luz do disposto no art. 793-B,

inciso VI e art. 793-C, ambos da CLT.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor JuizConvocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos Embargos declaratórios opostos pela

reclamada. Mérito: Por unanimidade, negar provimento aos

embargos declaratórios. Em decorrência do caráter manifestamente

protelatório dos embargos, condenar a embargante a pagar ao

reclamante multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da

causa, à luz do disposto no art. 793-B, inciso VI e art. 793-C, ambos

da CLT.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos
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Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2odo Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:06 - a09c173

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070711273422400000006222377

Número do processo: 0000313-57.2019.5.21.0010

Número do documento: 20070711273422400000006222377

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000369-88.2019.5.21.0043
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FERNANDO JUSSIER DE LIMA

ADVOGADO ROGERIO FERREIRA BORGES(OAB:
16279/DF)

RECORRIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - FERNANDO JUSSIER DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO

TRABALHISTA nº 0000369-88.2019.5.21.0043 (EDROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EMBARGADO: FERNANDO JUSSIER DE LIMA

Advogado: ROGERIO FERREIRA BORGES - DF0016279

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

EMENTA

Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou

Obscuridade. Inexistência.Ausentes as hipóteses elencadas nos

artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se inoportuna a

oposição de embargos de declaração, que estão limitados às

hipóteses legais e não servem para se rediscutir o mérito da

questão.

Embargos conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL de acórdão da 1ª Turma de Julgamentos

deste Regional (ID. cd95fe3 - fls. 1830/1846) que decidiu: "por

unanimidade, rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do

Trabalho suscitada pela reclamada em contrarrazões; por

unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por

unanimidade, dar provimento ao recurso para afastar a pronúncia

da prescrição total do direito de ação e julgar procedente o pedido

do reclamante para condenar a reclamada no pagamento de

indenização por perdas e danos decorrente da "não inclusão da

parcela salarial de CTVA, paga no contracheque de agosto/2006, na

operação do 'saldamento' do REG-REPLAN, indenização essa

correspondente à diferença entre a reserva matemática atualmente

calculada pela FUNCEF e a reserva que seria encontrada caso o

CTVA tivesse sido incluído na operação do saldamento". Honorários

de sucumbência, a cargo da reclamada, no percentual de 10%

sobre o valor a ser apurado na fase de liquidação, em favor do

patrono do reclamante, a teor do art. 791-A da CLT. Liquidação por

artigos, nos termos da fundamentação. Juros de mora e correção

monetária na forma da lei. Sem incidência de recolhimentos fiscais

e previdenciários, em razão da natureza indenizatória do título

deferido. Custas pela reclamada no importe de R$ 1.000,00,

calculadas sobre o valor de R$ 50.000,00, provisoriamente arbitrado

à condenação",nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por

FERNANDO JUSSIER DE LIMA em desfavor da ora embargante.

A embargante, em suas razões de embargos (ID. 7b7bc31 - fls.

1884/1896), aponta "contradição nos próprios argumentos do

acórdão, quando ele atribui características de indenização a verba

pleiteada para afastar a competência da justiça comum, e, em

sentido inverso, atribui natureza de benefício previdenciário quando

quer postergar a data de início do prazo prescricional para o

momento da concessão do benefício". Defende que "só pode existir

indenização quando há prejuízo". Aduz que "está bem delimitado na

inicial que o alegado prejuízo do obreiro decorreu de ato único do

empregador, em agosto/2006, quando da migração entre planos de

previdência privada, atraindo a aplicação da Súmula 294, TST".

Requer que "seja apresentada a fundamentação necessária do

motivo da aplicação de prazo prescricional similar de verba de

complementação de aposentadoria, quando esse Tribunal entende

que o objeto do pedido é de indenização, bem como que esclareça

porque se está indenizando prejuízo que ainda não existe, tendo em

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 941
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

vista o entendimento do acórdão que a violação do direito só irá

ocorrer quando da aposentadoria do reclamante". Diz que houve

omissão quanto à transação extrajudicial, afirmando que "Ao aceitar

o saldamento como forma de migração para um plano de

previdência mais vantajoso e sustentável, o reclamante concordou

com todas as cláusulas, inclusive com o salário base de

contribuição utilizado sem o CTVA". Assevera que houve omissão

sobre o pedido de redutor em caso de condenação. Fundamenta

que "a) ao julgar pela competência da justiça do trabalho, o acórdão

violou os art. 64, § 1º (antigo 113, § 2º), do CPC, bem como aos

arts. 114 e 202, § 2º, da CF/88. b) Ao julgar pelo afastamento da

prescrição, o acórdão viola o artigo 75, da LC 109/2001 e a Súmula

nº 294-TST c) Ao não dar validade ao ato jurídico perfeito realizado

entre as partes com a assinatura do termo de saldamento, que ao

estipular o salário de contribuição não inclui o CTVA, o acordão

viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988 e art. 6º da

Lei de Introdução ao Código Civil".

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

ADMISSIBILIDADE.

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO.

A embargante, em suas razões de embargos (ID. 7b7bc31 - fls.

1884/1896), aponta "contradição nos próprios argumentos do

acórdão, quando ele atribui características de indenização a verba

pleiteada para afastar a competência da justiça comum, e, em

sentido inverso, atribui natureza de benefício previdenciário quando

quer postergar a data de início do prazo prescricional para o

momento da concessão do benefício". Defende que "só pode existir

indenização quando há prejuízo". Aduz que "está bem delimitado na

inicial que o alegado prejuízo do obreiro decorreu de ato único do

empregador, em agosto/2006, quando da migração entre planos de

previdência privada, atraindo a aplicação da Súmula 294, TST".

Requer que "seja apresentada a fundamentação necessária do

motivo da aplicação de prazo prescricional similar de verba de

complementação de aposentadoria, quando esse Tribunal entende

que o objeto do pedido é de indenização, bem como que esclareça

porque se está indenizando prejuízo que ainda não existe, tendo em

vista o entendimento do acórdão que a violação do direito só irá

ocorrer quando da aposentadoria do reclamante". Diz que houve

omissão quanto à transação extrajudicial, afirmando que "Ao aceitar

o saldamento como forma de migração para um plano de

previdência mais vantajoso e sustentável, o reclamante concordou

com todas as cláusulas, inclusive com o salário base de

contribuição utilizado sem o CTVA". Assevera que houve omissão

sobre o pedido de redutor em caso de condenação. Fundamenta

que "a) ao julgar pela competência da justiça do trabalho, o acórdão

violou os art. 64, § 1º (antigo 113, § 2º), do CPC, bem como aos

arts. 114 e 202, § 2º, da CF/88. b) Ao julgar pelo afastamento da

prescrição, o acórdão viola o artigo 75, da LC 109/2001 e a Súmula

nº 294-TST c) Ao não dar validade ao ato jurídico perfeito realizado

entre as partes com a assinatura do termo de saldamento, que ao

estipular o salário de contribuição não inclui o CTVA, o acordão

viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988 e art. 6º da

Lei de Introdução ao Código Civil".

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes quando há na

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

A simples leitura da decisão de ID. cd95fe3 - fls. 1830/1846 aclara

que todas as questões relevantes envolvendo a presente lide foram

exaustivamente analisadas e devidamente fundamentadas,

inclusive se reportando e adotando posicionamento da 1ª Turma em

caso similar ao ora analisado (RO nº0000084-70.2019.5.21.0019,

DEJT em 08.08.2019).

Cabe sal ientar  que,  no acórdão ora embargado,  está

oportunamente esclarecido que o julgamento do recurso ordinário

iniciou-se no dia 28.04.2010 e, na ocasião, esta Relatora foi vencida

quanto à extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência

de interesse processual do autor, justamente pelos motivos

apresentados pela embargante, em sede de embargos, tendo

prevalecido o entendimento da maioria da 1ª Turma no sentido de

que "a parte tem interesse em discutir a matéria a partir do

momento em que teve ciência de que a reserva (seu direito) foi

violado; que existe interesse processual quando, para a garantia do

bem da vida vindicado, a parte busca a intervenção do Poder

Judiciário, o que lhe poderá ser útil caso seja procedente a sua

pretensão; que, se o recorrente faz jus, ou não, ao direito postulado,

isso será aferido quando do julgamento do mérito da presente ação
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e que, tratando-se de pedido que implica na indenização por perdas

e danos advinda da não inclusão da parcela salarial CTVA na

operação de "saldamento" do REG-REPLAN na reserva matemática

calculada pela FUNCEF, para fins de efeito de aposentadoria a que

fará jus o autor, exsurge o interesse de agir, ainda que ele não

perceba o benefício por se encontrar em atividade".

Dessa feita, não há vícios no acórdão embargado, nem o que ser

mais esclarecido ou modificado sobre as questões, já que a decisão

foi fundamentada, de forma clara e objetiva, e indicou os motivos

que levaram ao resultado do julgamento, após a análise

pormenorizada de todo o lastro probatório presente nos autos.

Registre-se que não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se a embargante não se conforma com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, não

servindo os embargos de declaração para tal finalidade.

Aclara-se que da leitura da decisão atacada constata-se que a

prestação jurisdicional foi entregue de forma adequada, tendo sido

consignados fundamentos lógicos, que justificam as razões de

decidir, inexistindo obrigatoriedade de se tratar expressamente de

todos os argumentos defensivos.

Ressalte-se que, para efeito do prequestionamento de que trata a

Súmula nº 297 do TST, a decisão judicial não tem que fazer

referência expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes,

sendo suficiente que o órgão julgador adote explicitamente tese

jurídica a respeito das matérias e questões abordadas, expondo os

motivos de seu convencimento, o que ocorreu nos presentes autos.

Destaque-se que as próprias palavras adotadas na peça de

embargos deixam claro que a embargante, a rigor, busca a reforma

do acórdão atacado, e não esclarecimentos ou integração da

decisão judicial, sendo incontroverso que a má apreciação da prova

desafia recurso próprio, e não os embargos de declaração.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e da

Excelentíssima Senhora JuízaConvocada Jólia Lucena da Rocha

Melo e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr. Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juíza Convocada da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:07 - 0046c4b

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20071009140376900000006233692

Número do processo: 0000369-88.2019.5.21.0043

Número do documento: 20071009140376900000006233692

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000444-38.2019.5.21.0008
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE
DO NORTE

ADVOGADO GILBERTO DE LIMA BRITO(OAB:
9468/RN)

ADVOGADO GLAUCIENE ESPINOLA DE
MEDEIROS(OAB: 16247/RN)

RECORRENTE GEORGIA FILOMENA MARTINS
SALDANHA BAETA NEVES

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RECORRIDO GEORGIA FILOMENA MARTINS
SALDANHA BAETA NEVES

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RECORRIDO LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE
DO NORTE

ADVOGADO GILBERTO DE LIMA BRITO(OAB:
9468/RN)

ADVOGADO GLAUCIENE ESPINOLA DE
MEDEIROS(OAB: 16247/RN)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA BAETA NEVES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 0000444-38.2019.5.21.0008

EMBARGANTE: GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA

BAETA NEVES

ADVOGADO: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JÚNIOR

EMBARGANTE: LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO: GILBERTO DE LIMA BRITO - OAB: RN0009468

ADVOGADO: GLAUCIENE ESPINOLA DE MEDEIROS

EMBARGADOS: OS MESMOS

ORIGEM: TRT 21ª Região

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMANTE. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes

as hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC,

mostra-se inoportuna a oposição de embargos de declaração, que

estão limitados às hipóteses legais e não servem para discutir

matéria não devolvida no recurso ordinário.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA. REEXAME DO

CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO.Os embargos de declaração são o meio

idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da

contradição, o suprimento da omissão ou correção de erro material

verificado na decisão embargada, bem como a retificação do exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso, conforme dispõem os

artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No

caso, o colegiado apreciou de forma expressa a matéria renovada

nos presentes embargos, expondo as razões que levaram à

manutenção da sentença de primeiro grau. Ressalta-se que a boa

ou má apreciação do conjunto probatório desafia recurso próprio,

não servindo os embargos de declaração para provocar uma nova

análise da matéria fático-probatória. Adotadas teses explícitas sobre

os temas devolvidos à apreciação do Órgão Colegiado, o

pronunciamento expresso sobre todos os argumentos apresentados

e os disposi t ivos legais e const i tucionais invocados é

desnecessário, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a

Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Embargos de declaração da reclamante conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da reclamada conhecidos e

desprovidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante,

GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA BAETA NEVES, e

pela reclamada, LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE,

contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Turma (Id. - d92b0bf

- fls. 270/285), nos autos da reclamação trabalhista nº 000444-

38.2019.5.21.0008.

Em apertada síntese, a decisão colegiada conheceu dos recursos

ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada e, no

mérito, por unanimidade, negou provimento a ambos os apelos,

mantendo, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que

condenou a empresa a restabelecer o patamar salarial da

empregada, no importe de R$ 8.059,80, bem como a pagar as

diferenças salariais dos meses de fevereiro a maio de 2019, além

dos meses vincendos, decorrente do pagamento a menor.

A reclamante, em razões de Id. 709d5a6 (fls. 363/367), aduz que o

acórdão embargado possui omissão quanto à majoração dos

honorários sucumbenciais fixados em sentença. Assevera que a

empresa reclamada foi condenada ao pagamento de honorários

advocatícios de sucumbência, fixados no percentual de 5% sobre o

valor da condenação. Porém, apesar do desprovimento do recurso

da empresa, a decisão colegiada não se pronunciou acerca da

majoração da verba honorária inicialmente fixada. Requer, assim, o

esclarecimento acerca da aplicação do disposto no art. 85, § 11º, do

CPC, à hipótese, bem como a majoração dos honorários

sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor da

condenação.

Por sua vez, a reclamada opõe embargos de declaração (Id.

24db675 - fls. 367/370), alegando que a decisão embargada foi

omissa "no tocante à justa diminuição da carga-horária da

Embargada, pois, não bastasse ter sua remuneração fixada por

hora-aula, restou comprovado de forma robusta que a redução

salarial suportada pela Embargada decorreu da sua saída do

laboratório de psicologia, cuja atuação se dava em período distinto

da docência em sala de aula"(fls. 368). Assevera que não houve

alteração na CTPS da reclamante, transferindo-a para uma função

administrativa, bem como que o cargo de professor é horista, de

modo que a remuneração se baseia na quantidade de horas

trabalhadas. Suscita, ainda, contradição, no que diz respeito à

possibilidade da empresa embargante dispor da prerrogativa de

fixar jornada condizente com a remuneração paga à empregada,

pois "o salário é consequência das horas trabalhadas e não o

contrário". Ao final, pugna o pronunciamento deste Eg. Tribunal para
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fins de prequestionamento da Súmula 74 do TST; OJ nº 244, SBDI-

I, do TST, artigos 5º, LV, e 7º, XXVI, da Constituição Federal, e

Cláusula Nona do ACT 2019/2020 firmado pela reclamada e o

sindicato da categoria da reclamante.

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os embargos de declaração opostos,

porque preenchem todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Recurso da Reclamante

A embargante afirma que a decisão embargada possui omissão

quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em

sentença. Assevera que a empresa reclamada foi condenada ao

pagamento de honorários de sucumbência, fixados no percentual de

5% sobre o valor da condenação, contudo, não obstante o

desprovimento do recurso da empresa, a decisão colegiada não se

pronunciou acerca da majoração da verba honorária inicialmente

fixada. Requer, assim, o esclarecimento acerca da aplicação do

disposto no art. 85, § 11º, do CPC, à hipótese, bem como a

majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 15%

sobre o valor da condenação.

Sem razão à reclamante.

De início, importa destacar que compete a parte que não se

contenta com o valor dos honorários sucumbenciais fixados na

sentença de primeiro grau interpor recurso ordinário visando sua

majoração.

Analisando as razões do recurso ordinário interposto pela

reclamante (Id. 6d2c302 - fls. 231/234), verifica-se que não houve

qualquer insurgência em relação ao percentual fixado pela

magistrada de origem a título de honorários sucumbenciais.

Logo, não há que se falar em em omissão do acórdão embargado

quanto à majoração dos honorários fixados no primeiro grau, uma

vez que a matéria sequer fora objeto do recurso ordinário interposto

pela reclamante.

Ao seu turno, o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, versa

sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, levando em

conta o trabalho adicional realizado na fase recursal. Eis o teor do

aludido preceito:

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em

grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2ºa

6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de

honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os

respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de

conhecimento.

No caso, porém, a decisão embargada negou provimento ao

recurso ordinário da reclamante. Logo, não há que se falar em

trabalho adicional passível de remuneração na instância recursal,

uma vez que a reclamante não obteve sucesso no julgamento do

recurso, requisito necessário para justificar a majoração dos

honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC.

Colaciona-se, nesse sentido, precedentes desta Eg. Turma que,

mesmo julgando parcialmente procedente o recurso interposto,

indeferiu o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais

realizado pelo recorrente, por considerar que a matéria provida era

de natureza acessória, não sendo suficiente para justificar a

majoração vindicada com base no art. 85, § 11, do CPC:

Honorários sucumbenciais - Manutenção do percentual fixado

na sentença - Honorários recursais - CPC, art. 85, § 11º -

"Trabalho adicional" insuficiente para justificar a majoração -

Base de cálculo - TST, OJSDI1 348. Ao contrário do que requerem

as partes e considerando os requisitos previstos no § 2º do art.791-

A da CLT, não há justificativa para a majoração do percentual de

honorários fixados na sentença (5%). Em relação aos honorários

recursais, fundado no § 11º do art. 85 do CPC, deve-se acrescer

que o recurso autoral foi provido apenas em relação a matéria

de natureza acessória, nada havendo a justificar a majoração

dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Por fim, a

OJ nº 348 da SBDI-1 do TST estabelece que os honorários

advocatícios devem incidir sobre o valor líquido da condenação,

sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. A quota-

parte do empregador não se deduz do crédito do trabalhador, daí

porque a OJ nº 348 da SBDI-1 do TST faz remissão exclusivamente

à quota-parte do empregado. O recurso autoral deve ser provido

apenas para que os honorários devidos ao seu patrono incidam

sobre a quota previdenciária do empregado. (TRT21 - 1ª Turma;

Processo nº 0000174-09.2019.5.21.0042 (RORSum) Relator:

Desembargador José Barbosa Filho; Julg. 22/10/2019) g.a.

Omissão no v.  acórdão -  Majoração de honorários

sucumbenciais - CPC, art. 85, § 11º - Recurso ordinário

parcialmente provido - "Trabalho adicional" insuficiente para

justificar a majoração. Sanando a omissão nos fundamentos do v.

acórdão, consubstanciada na falta de análise do pedido de

majoração dos honorários sucumbenciais fundado no § 11º do art.

85 do CPC, deve-se acrescer que, em conformidade com a

jurisprudência do c. STJ, a quem compete uniformizar a

interpretação dada aos dispositivos de lei federal, o provimento
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parcial de recurso, sem acréscimo significativo na obrigação

pecuniária, não configura "trabalho adicional realizado em grau

recursal"  a  just i f icar  a  majoração dos honorár ios

sucumbenciais fixados na sentença.Embargos de declaração

acolhidos, sem efeito modificativo (TRT21 - 1ª Turma; Processo nº

0 0 0 0 2 3 1 - 2 9 . 2 0 1 9 . 5 . 2 1 . 0 0 0 9  ( E D - R O R S u m )  R e l a t o r :

Desembargador José Barbosa Fi lho; Julg.  29/08/2019)

Assim, considerando que o recurso ordinário da embargante foi

completamente desprovido pelo Tribunal, com mais razão ainda

inexiste justificativa para majorar a verba honorária fixada na

sentença com base no art. 85, § 11, do CPC.

Registra-se, por fim, que o aresto colacionado pela embargante em

suas razões recursais trata de situação diferente da apresentada

nos presentes embargos. Naquele feito (Recurso Ordinário nº

0000766-90.2018.5.21.0041), o recorrente, ao contrário da

embargante, se insurgiu expressamente quanto ao valor dos

honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau,

visando sua majoração, inclusive, com base no disposto do art. 85,

§ 11, do CPC, caso fosse dado provimento ao seu apelo. Na

ocasião, o recurso do reclamante foi conhecido e provido em todos

os tópicos, tendo sido consignado o provimento parcial por conta do

percentual arbitrado a título de honorários em sede recursal, que foi

menor do que o valor pleiteado nas razões do recurso. Evidente,

portanto, que tal situação em nada se assemelha com a apreciada

nestes autos.

Ante o exposto, tendo em vista que não há omissão ou qualquer

outro vício que mereça ser sanado no acórdão de Id. d92b0bf (fls.

270/285), rejeita-se os embargos de declaração opostos pela

reclamante.

Recurso da Reclamada.

A embargante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de

que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição. Além

disso, defende a necessidade de manifestação sobre a matéria

ventilada nos embargos, a fim de atender ao requisito do

prequestionamento.

Em razões de Id. 24db675 (fls. 367/370), alega que a acórdão

embargado foi omisso "no tocante à justa diminuição da carga-

horária da Embargada, pois, não bastasse ter sua remuneração

fixada por hora-aula, restou comprovado de forma robusta que a

redução salarial suportada pela Embargada decorreu da sua saída

do laboratório de psicologia, cuja atuação se dava em período

distinto da docência em sala de aula"(fls. 368). Assevera, ainda, que

não houve qualquer alteração na CTPS da reclamante, transferindo-

a para uma função administrativa, e que o cargo de professor é de

horista, de modo que sua remuneração se baseia na quantidade de

horas trabalhadas. Além disso, sustenta que a decisão possui

contradição no que diz respeito à possibilidade da empresa fixar

jornada condizente com a remuneração paga à empregada, sob o

argumento de que "o salário é consequência das horas trabalhadas

e não o contrário".

Sem razão à embargante.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada das

matérias devolvidas ao Tribunal, quando do recurso ordinário

interposto pela reclamada, especialmente no tocante à legalidade

ou não da alteração promovida pela reclamada na forma de calcular

a remuneração da reclamante.

Eis os principais trechos da decisão embargada sobre a matéria (Id.

d92b0bf):

[...]

Confrontando-se a causa de pedir descrita na inicial com os termos

da defesa, verifica-se que o cerne da questão controvertida diz

respeito à existência ou não de alteração contratual lesiva à

empregada, realizada de forma unilateral pela instituição.

Alteração esta consubstanciada na retomada do cálculo

remuneratório com base na hora-aula, em detrimento do salário

com base fixa, instituído quando da assunção da função pela

reclamante na Clínica de Psicologia da reclamada, tese alegada

pela parte autora e negada pela demandada.

A análise acerca da possibilidade de redução remuneratória em

razão da diminuição da carga horária, somente é cabível acaso

afastada a hipótese de alteração contratual lesiva,não havendo

que falar, portanto, em vício do decisum recorrido por deficiência de

fundamentação, pois, ao reconhecer que a reclamante recebia

salário fixo (não sujeito, destarte, às normas coletivas invocadas e à
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OJ n.º 244 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho), a

magistrada de origem apresentou os fundamentos de fato e de

direito que amparam sua decisão, sendo inócua a apreciação da

tese de redução da carga horária, a qual é incapaz de infirmar a

conclusão da julgadora, nos termos do artigo 489, § 1.º, IV, do

Código de Processo Civil.

Nesse contexto, como bem delimitou a sentença sem que

houvesse irresignação recursal, o ônus de comprovar a

legalidade das alterações remuneratórias da empregada cabe à

empresa recorrente, ex vi do disposto no artigo 818, II, da

Consolidação das Leis do Trabalho, e do o princípio da melhor

aptidão para a produção probatória, uma vez que a

empregadora é quem possui os meios necessários para

apresentar os dados e, por conseguinte, a forma de cálculo

utilizada em cada um dos contracheques da funcionária.

Dessa feita, não se pode fechar os olhos para o depoimento da

preposta da reclamada, no qual restou demonstrado o total

desconhecimento dela sobre importantes questões controvertidas

do processo, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito

[...]

[...]

Registra-se que o desconhecimento dos fatos controvertidos

pela preposta da empregadora autoriza a aplicação da pena de

confissão ficta, conforme interpretação do art. 843, § 1º, da

CLT. Contudo, tal presunção de veracidade dos fatos alegados na

inicial é meramente relativa, podendo ser elidida por prova em

contrário, conforme inteligência do item II da Súmula 74 do TST.

No caso, o depoimento da preposta demonstrou total

desconhecimento acerca de questão relevante para a solução

da demanda, qual seja, a forma de definição da remuneração

mensal da demandante e os motivos para a redução salarial

observada, o que, sem arrimo de dúvida, implica em aplicação da

ficta confessio, de modo que as circunstâncias do cálculo salarial

ficam por ela abrangidas, permitindo fixar presunção em favor da

empregada

[...]

Resta perquirir, in casu, se há, nos autos, provas suficientes para

elidir a confissão ficta da preposta da empresa.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que reclamada

não colacionou o Plano de Cargos a que se refere no recurso,

tampouco trouxe na sua contestação qualquer elemento fático

que explicitasse como é realizada a definição das rubricas

"dedicação exclusiva" e "gratificação" percebidas pela

reclamante.

Ora, competia à demandada demonstrar, de forma inequívoca,

como era feito o cálculo da remuneração da reclamante durante

todo o pacto laboral,  confrontando, por exemplo, a

remuneração da autora com a quantidade de horas aulas que

supostamente foram prestadas e que estavam sendo quitadas.

Todavia, a reclamada não se desincumbiu do seu ônus. Ao

contrário, a documentação existente nos autos, em especial os

contracheques de Id. 100f8fc (fls. 14/28) e as fichas financeiras

2014/2017 (ids. cde217d e seguintes - fls. 156/159), apontam

para um sistema de remuneração complexo, baseado em

rubricas distintas e gratificações que não foram devidamente

esclarecidas, e não para um baseado apenas em horas-aulas.

[...]

Em que pese as informações concedidas pela analista de recursos

humanos da reclamada, o depoimento da testemunha apresenta

flagrante contradição com a prova documental existente nos autos.

Isso porque a testemunha alega que a supressão da rubrica

"dedicação exclusiva", em 2018, decorreu da mudança da carga

horária da reclamante, contudo, não houve redução salarial quando

da perda da dedicação exclusiva. Apenas em fevereiro de 2019, foi

que a reclamante experimentou a alteração remuneratória, com

significativa redução dos seus vencimentos, conforme se observa

dos contracheques anexados aos autos (Id. 100f8fc - fls. 14/28).

Além disso, extrai-se do aludido depoimento nova menção à

existência de um plano de carreiras na instituição, também previsto

nas normas coletivas, o qual, repisa-se, sequer foi apresentado pela

reclamada. Tal falha em cumprir o seu encargo probatório quanto

ao fato impeditivo do direito vindicado pela empregada se soma à

presunção estabelecida em razão do desconhecimento dos fatos

pela preposta e da contradição do depoimento da testemunha

quanto à forma de cálculo da remuneração, indicando fragilidade

nos elementos processualmente necessários ao acolhimento da

tese defensiva.

Registra-se, ainda, que a prova documental não socorre as

alegações da reclamada, ora recorrente.

Pelo contrário, as fichas financeiras anexadas aos autos, em

especial as relativas aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (Ids.

cde217d a 3509ccd - fls. 156/159), contêm dados sobre o

contrato de trabalho da reclamante, como por exemplo,

tomando como base a ficha do ano de 2017 (fls. 159): "Cargo:

PROF de PSICOLOGIA"; "Tipo de Pag.: Mensal"; "Dias/Mês:

30"; "Hor/Mês: 220,00"; "Salário: 3856,65", padrão que se

repete nas fichas dos anos anteriores, o que denota a

existência de um salário fixo mensal, ao qual eram acrescidas

as parcelas - também em valores fixos em cada ano -

"dedicação exclusiva" e "gratificação", havendo, inclusive,

menção ao divisor 220, próprio da jornada de trabalho regular,

e não de jornada especial de professor, fixada em hora aula.
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Somente na Ficha Financeira de 2018 (Id. b917865 - fls. 160) o

salário base da reclamante passa a corresponder à informação

"Horas Normais", ressaltando-se, contudo, que a partir de fevereiro

daquele ano, com a extinção da parcela "dedicação exclusiva",

houve um substancial aumento da rubrica "gratificação", de modo

que o valor da remuneração total se manteve relativamente estável.

Nesse cenário, resta evidente a conduta contraditória da reclamada,

uma vez que modifica o procedimento que vinha adotando como

regra no contrato de trabalho, em prejuízo do trabalhador,

caracterizando, sem arrimo de dúvida, venire contra factum

proprium, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,

conforme o princípio da boa-fé, que deve reger o comportamento de

todos aqueles que participam da relação contratual.

Além disso, ainda que se considerasse que a reclamante era

regularmente remunerada com base em hora-aula, o que, repisa-se,

não restou evidenciado nos autos, não se pode olvidar que os

Acordos Coletivos de Trabalho jungidos ao caderno processual (Id.

b0cf579 e seguintes) trazem cláusula normativa que autoriza,

excepcionalmente, a redução do número de aulas do professor,

sem alteração do valor da hora-aula, em decorrência de motivos

alheios a vontade do estabelecimento...

[...]

No presente caso, contudo, a própria reclamada admite em seu

recurso que retirou a reclamante das funções anteriormente

exercidas na Clínica de Psicologia em razão do seu elevado grau de

especialização e avançada posição no plano de carreira da

instituição, o que tornava o seu salário elevado. Tal justificativa não

encontra amparo na exceção estabelecida nos Acordos Coletivos

de Trabalho para reduzir a carga horária do empregado.

Apesar da testemunha da reclamada ter indicado que a substituição

da reclamante teve como fator a redução de custos, tal situação, por

si só, não justifica a aplicação norma coletiva supracitada, tampouco

da Orientação Jurisprudencial n.º 244, da SBDI-1 do Tribunal

Superior do Trabalho, a qual trata da redução de carga horária em

razão da diminuição do número de alunos.

Assim, competia à reclamada, ao requerer a aplicação de tais

normas em seu favor, demonstrar que estava em situação alheia a

sua vontade e sem alternativa senão a redução da carga horária da

autora, demonstrando, de forma cabal, que o quadro econômico ou

mercadológico a obrigava a tomar tal medida, ônus do qual

igualmente não se desincumbiu.

Portanto, considerando o conjunto fático-probatório existente

nos autos, não restou demonstrado o fato impeditivo alegado

pela recorrente, qual seja, que durante todo o pacto laboral a

remuneração era baseada em horas-aula, sempre variável com

relação à carga horária da parte recorrida, pelo que não merece

reparos a sentença nesse aspecto.

Isso não significa que o reconhecimento judicial quanto à

transmudação ao longo do contrato para uma remuneração com

base fixa e lastreada em carga horária mais extensa do que a atual,

implica o reconhecimento de que há direito adquirido à

remuneração integral com carga horária inferior, porquanto é

facultado à instituição o restabelecimento de horas trabalhadas

compatíveis com as que eram prestadas no período em que foi

estabelecida a remuneração fixa da autora." (g.a.)

Extrai-se dos trechos acima, que o acórdão embargado consignou

de forma expressa e clareza meridiana os motivos pelos quais este

colegiado considerou ilícita a alteração contratual promovida de

forma unilateral pela reclamada, ao retomar o cálculo remuneratório

com base em hora-aula em detrimento do salário com base fixa. Tal

decisão foi fundamentada a luz do conjunto fático-probatório

existente nos autos e indicou, de forma objetiva, as razões que

levaram à manutenção da sentença de primeiro grau.

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, rediscutir o mérito da decisão e

reexaminar a estrutura fático-probatória dos autos, o que é vedado

por meio do instrumento processual utilizado.

Tal intenção resta assente ao se analisar os argumentos

apresentados pela embargante em suas razões, senão vejamos:

"Conquanto tenha a preposta da Recorrente/Reclamada sido

imprecisa apenas num trecho do seu depoimento, fundamental

considerar que tanto ela quanto as demais testemunhas pontuaram

que a jornada da Recorrida foi minimizada em razão de sua saída

do laboratório de psicologia, cuja remuneração era calculada

baseando- se no plano de cargos". (fls. 368)

"[...] também inexistiu análise sobre o fato de que em nenhum

momento houve alteração na CTPS da Recorrida, transferindo-a

para uma função administrativa, muito menos para um labor que

não decorresse da docência." (fls. 368)

Evidente, portanto, que a embargante pretende rediscutir o mérito

da decisão, buscando nova apreciação das provas colacionadas

nos autos. Porém, o meio utilizado por ela não é o adequado para

se insurgir em face do resultado do julgamento que não lhe

favorece. Mesmo que o acórdão tivesse se equivocado quanto à

análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto probatório

desafia recurso próprio, não servindo os embargos de declaração

para provocar uma nova análise da matéria fático-probatória.

É preciso ressaltar que a omissão, contradição ou obscuridade,

vícios que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, não

se confundem com pronunciamento desfavorável à pretensão da
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parte. Assim, se a embargante não se contenta com o resultado do

julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de

declaração não têm esse escopo.

Também não procede a alegação da embargante no sentido de que

o acórdão possui contradição.

A contradição a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é

aquela decorrente da incongruência entre os fundamentos utilizados

pelo julgador e a respectiva decisão, o que, evidentemente, não se

verifica no acórdão embargado.

Por fim, destaque-se que para efeito de prequestionamento, a

decisão judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador

adote explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e

questões abordadas, expondo os motivos de seu convencimento,

em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-1 e a Súmula nº 297,

inciso I, ambas do TST, o que ocorreu nos presentes autos.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a responder todas

as alegações das partes quando verifica motivos suficientes para

fundamentar sua decisão, não se obrigando a responder todos os

argumentos e posicionamentos apresentados.

Diante de todo o exposto, não merecem provimento os presentes

embargos de declaração, tendo em vista que não existem no

julgado embargado quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por

GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA BAETA NEVES,

reclamante, e LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE,

reclamada. No mérito, nego provimento a ambos os recursos.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor JuizConvocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos por

GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA BAETA NEVES,

reclamante, e LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE,

reclamada. Mérito: Por unanimidade, negar provimento a ambos

embargos.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:08 - 0c1c88d

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20073015332158800000006277015

Número do processo: 0000444-38.2019.5.21.0008

Número do documento: 20073015332158800000006277015

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000444-38.2019.5.21.0008
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE
DO NORTE

ADVOGADO GILBERTO DE LIMA BRITO(OAB:
9468/RN)

ADVOGADO GLAUCIENE ESPINOLA DE
MEDEIROS(OAB: 16247/RN)

RECORRENTE GEORGIA FILOMENA MARTINS
SALDANHA BAETA NEVES

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RECORRIDO GEORGIA FILOMENA MARTINS
SALDANHA BAETA NEVES

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RECORRIDO LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE
DO NORTE

ADVOGADO GILBERTO DE LIMA BRITO(OAB:
9468/RN)

ADVOGADO GLAUCIENE ESPINOLA DE
MEDEIROS(OAB: 16247/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO
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Acórdão

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 0000444-38.2019.5.21.0008

EMBARGANTE: GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA

BAETA NEVES

ADVOGADO: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JÚNIOR

EMBARGANTE: LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE

ADVOGADO: GILBERTO DE LIMA BRITO - OAB: RN0009468

ADVOGADO: GLAUCIENE ESPINOLA DE MEDEIROS

EMBARGADOS: OS MESMOS

ORIGEM: TRT 21ª Região

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMANTE. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes

as hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC,

mostra-se inoportuna a oposição de embargos de declaração, que

estão limitados às hipóteses legais e não servem para discutir

matéria não devolvida no recurso ordinário.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA. REEXAME DO

CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO.Os embargos de declaração são o meio

idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da

contradição, o suprimento da omissão ou correção de erro material

verificado na decisão embargada, bem como a retificação do exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso, conforme dispõem os

artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No

caso, o colegiado apreciou de forma expressa a matéria renovada

nos presentes embargos, expondo as razões que levaram à

manutenção da sentença de primeiro grau. Ressalta-se que a boa

ou má apreciação do conjunto probatório desafia recurso próprio,

não servindo os embargos de declaração para provocar uma nova

análise da matéria fático-probatória. Adotadas teses explícitas sobre

os temas devolvidos à apreciação do Órgão Colegiado, o

pronunciamento expresso sobre todos os argumentos apresentados

e os disposi t ivos legais e const i tucionais invocados é

desnecessário, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a

Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

Embargos de declaração da reclamante conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da reclamada conhecidos e

desprovidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante,

GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA BAETA NEVES, e

pela reclamada, LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE,

contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Turma (Id. - d92b0bf

- fls. 270/285), nos autos da reclamação trabalhista nº 000444-

38.2019.5.21.0008.

Em apertada síntese, a decisão colegiada conheceu dos recursos

ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada e, no

mérito, por unanimidade, negou provimento a ambos os apelos,

mantendo, por conseguinte, a sentença de primeiro grau que

condenou a empresa a restabelecer o patamar salarial da

empregada, no importe de R$ 8.059,80, bem como a pagar as

diferenças salariais dos meses de fevereiro a maio de 2019, além

dos meses vincendos, decorrente do pagamento a menor.

A reclamante, em razões de Id. 709d5a6 (fls. 363/367), aduz que o

acórdão embargado possui omissão quanto à majoração dos

honorários sucumbenciais fixados em sentença. Assevera que a

empresa reclamada foi condenada ao pagamento de honorários

advocatícios de sucumbência, fixados no percentual de 5% sobre o

valor da condenação. Porém, apesar do desprovimento do recurso

da empresa, a decisão colegiada não se pronunciou acerca da

majoração da verba honorária inicialmente fixada. Requer, assim, o

esclarecimento acerca da aplicação do disposto no art. 85, § 11º, do

CPC, à hipótese, bem como a majoração dos honorários

sucumbenciais para o percentual de 15% sobre o valor da

condenação.

Por sua vez, a reclamada opõe embargos de declaração (Id.

24db675 - fls. 367/370), alegando que a decisão embargada foi

omissa "no tocante à justa diminuição da carga-horária da

Embargada, pois, não bastasse ter sua remuneração fixada por

hora-aula, restou comprovado de forma robusta que a redução

salarial suportada pela Embargada decorreu da sua saída do

laboratório de psicologia, cuja atuação se dava em período distinto

da docência em sala de aula"(fls. 368). Assevera que não houve

alteração na CTPS da reclamante, transferindo-a para uma função

administrativa, bem como que o cargo de professor é horista, de

modo que a remuneração se baseia na quantidade de horas

trabalhadas. Suscita, ainda, contradição, no que diz respeito à

possibilidade da empresa embargante dispor da prerrogativa de

fixar jornada condizente com a remuneração paga à empregada,

pois "o salário é consequência das horas trabalhadas e não o

contrário". Ao final, pugna o pronunciamento deste Eg. Tribunal para

fins de prequestionamento da Súmula 74 do TST; OJ nº 244, SBDI-

I, do TST, artigos 5º, LV, e 7º, XXVI, da Constituição Federal, e

Cláusula Nona do ACT 2019/2020 firmado pela reclamada e o

sindicato da categoria da reclamante.

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO
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ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os embargos de declaração opostos,

porque preenchem todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

Recurso da Reclamante

A embargante afirma que a decisão embargada possui omissão

quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados em

sentença. Assevera que a empresa reclamada foi condenada ao

pagamento de honorários de sucumbência, fixados no percentual de

5% sobre o valor da condenação, contudo, não obstante o

desprovimento do recurso da empresa, a decisão colegiada não se

pronunciou acerca da majoração da verba honorária inicialmente

fixada. Requer, assim, o esclarecimento acerca da aplicação do

disposto no art. 85, § 11º, do CPC, à hipótese, bem como a

majoração dos honorários sucumbenciais para o percentual de 15%

sobre o valor da condenação.

Sem razão à reclamante.

De início, importa destacar que compete a parte que não se

contenta com o valor dos honorários sucumbenciais fixados na

sentença de primeiro grau interpor recurso ordinário visando sua

majoração.

Analisando as razões do recurso ordinário interposto pela

reclamante (Id. 6d2c302 - fls. 231/234), verifica-se que não houve

qualquer insurgência em relação ao percentual fixado pela

magistrada de origem a título de honorários sucumbenciais.

Logo, não há que se falar em em omissão do acórdão embargado

quanto à majoração dos honorários fixados no primeiro grau, uma

vez que a matéria sequer fora objeto do recurso ordinário interposto

pela reclamante.

Ao seu turno, o art. 85, §11, do Código de Processo Civil, versa

sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, levando em

conta o trabalho adicional realizado na fase recursal. Eis o teor do

aludido preceito:

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em

grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2ºa

6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de

honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os

respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de

conhecimento.

No caso, porém, a decisão embargada negou provimento ao

recurso ordinário da reclamante. Logo, não há que se falar em

trabalho adicional passível de remuneração na instância recursal,

uma vez que a reclamante não obteve sucesso no julgamento do

recurso, requisito necessário para justificar a majoração dos

honorários sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC.

Colaciona-se, nesse sentido, precedentes desta Eg. Turma que,

mesmo julgando parcialmente procedente o recurso interposto,

indeferiu o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais

realizado pelo recorrente, por considerar que a matéria provida era

de natureza acessória, não sendo suficiente para justificar a

majoração vindicada com base no art. 85, § 11, do CPC:

Honorários sucumbenciais - Manutenção do percentual fixado

na sentença - Honorários recursais - CPC, art. 85, § 11º -

"Trabalho adicional" insuficiente para justificar a majoração -

Base de cálculo - TST, OJSDI1 348. Ao contrário do que requerem

as partes e considerando os requisitos previstos no § 2º do art.791-

A da CLT, não há justificativa para a majoração do percentual de

honorários fixados na sentença (5%). Em relação aos honorários

recursais, fundado no § 11º do art. 85 do CPC, deve-se acrescer

que o recurso autoral foi provido apenas em relação a matéria

de natureza acessória, nada havendo a justificar a majoração

dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Por fim, a

OJ nº 348 da SBDI-1 do TST estabelece que os honorários

advocatícios devem incidir sobre o valor líquido da condenação,

sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. A quota-

parte do empregador não se deduz do crédito do trabalhador, daí

porque a OJ nº 348 da SBDI-1 do TST faz remissão exclusivamente

à quota-parte do empregado. O recurso autoral deve ser provido

apenas para que os honorários devidos ao seu patrono incidam

sobre a quota previdenciária do empregado. (TRT21 - 1ª Turma;

Processo nº 0000174-09.2019.5.21.0042 (RORSum) Relator:

Desembargador José Barbosa Filho; Julg. 22/10/2019) g.a.

Omissão no v.  acórdão -  Majoração de honorários

sucumbenciais - CPC, art. 85, § 11º - Recurso ordinário

parcialmente provido - "Trabalho adicional" insuficiente para

justificar a majoração. Sanando a omissão nos fundamentos do v.

acórdão, consubstanciada na falta de análise do pedido de

majoração dos honorários sucumbenciais fundado no § 11º do art.

85 do CPC, deve-se acrescer que, em conformidade com a

jurisprudência do c. STJ, a quem compete uniformizar a

interpretação dada aos dispositivos de lei federal, o provimento

parcial de recurso, sem acréscimo significativo na obrigação

pecuniária, não configura "trabalho adicional realizado em grau

recursal"  a  just i f icar  a  majoração dos honorár ios

sucumbenciais fixados na sentença.Embargos de declaração

acolhidos, sem efeito modificativo (TRT21 - 1ª Turma; Processo nº

0 0 0 0 2 3 1 - 2 9 . 2 0 1 9 . 5 . 2 1 . 0 0 0 9  ( E D - R O R S u m )  R e l a t o r :

Desembargador José Barbosa Fi lho; Julg.  29/08/2019)
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Assim, considerando que o recurso ordinário da embargante foi

completamente desprovido pelo Tribunal, com mais razão ainda

inexiste justificativa para majorar a verba honorária fixada na

sentença com base no art. 85, § 11, do CPC.

Registra-se, por fim, que o aresto colacionado pela embargante em

suas razões recursais trata de situação diferente da apresentada

nos presentes embargos. Naquele feito (Recurso Ordinário nº

0000766-90.2018.5.21.0041), o recorrente, ao contrário da

embargante, se insurgiu expressamente quanto ao valor dos

honorários sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau,

visando sua majoração, inclusive, com base no disposto do art. 85,

§ 11, do CPC, caso fosse dado provimento ao seu apelo. Na

ocasião, o recurso do reclamante foi conhecido e provido em todos

os tópicos, tendo sido consignado o provimento parcial por conta do

percentual arbitrado a título de honorários em sede recursal, que foi

menor do que o valor pleiteado nas razões do recurso. Evidente,

portanto, que tal situação em nada se assemelha com a apreciada

nestes autos.

Ante o exposto, tendo em vista que não há omissão ou qualquer

outro vício que mereça ser sanado no acórdão de Id. d92b0bf (fls.

270/285), rejeita-se os embargos de declaração opostos pela

reclamante.

Recurso da Reclamada.

A embargante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de

que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição. Além

disso, defende a necessidade de manifestação sobre a matéria

ventilada nos embargos, a fim de atender ao requisito do

prequestionamento.

Em razões de Id. 24db675 (fls. 367/370), alega que a acórdão

embargado foi omisso "no tocante à justa diminuição da carga-

horária da Embargada, pois, não bastasse ter sua remuneração

fixada por hora-aula, restou comprovado de forma robusta que a

redução salarial suportada pela Embargada decorreu da sua saída

do laboratório de psicologia, cuja atuação se dava em período

distinto da docência em sala de aula"(fls. 368). Assevera, ainda, que

não houve qualquer alteração na CTPS da reclamante, transferindo-

a para uma função administrativa, e que o cargo de professor é de

horista, de modo que sua remuneração se baseia na quantidade de

horas trabalhadas. Além disso, sustenta que a decisão possui

contradição no que diz respeito à possibilidade da empresa fixar

jornada condizente com a remuneração paga à empregada, sob o

argumento de que "o salário é consequência das horas trabalhadas

e não o contrário".

Sem razão à embargante.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada das

matérias devolvidas ao Tribunal, quando do recurso ordinário

interposto pela reclamada, especialmente no tocante à legalidade

ou não da alteração promovida pela reclamada na forma de calcular

a remuneração da reclamante.

Eis os principais trechos da decisão embargada sobre a matéria (Id.

d92b0bf):

[...]

Confrontando-se a causa de pedir descrita na inicial com os termos

da defesa, verifica-se que o cerne da questão controvertida diz

respeito à existência ou não de alteração contratual lesiva à

empregada, realizada de forma unilateral pela instituição.

Alteração esta consubstanciada na retomada do cálculo

remuneratório com base na hora-aula, em detrimento do salário

com base fixa, instituído quando da assunção da função pela

reclamante na Clínica de Psicologia da reclamada, tese alegada

pela parte autora e negada pela demandada.

A análise acerca da possibilidade de redução remuneratória em

razão da diminuição da carga horária, somente é cabível acaso

afastada a hipótese de alteração contratual lesiva,não havendo

que falar, portanto, em vício do decisum recorrido por deficiência de

fundamentação, pois, ao reconhecer que a reclamante recebia

salário fixo (não sujeito, destarte, às normas coletivas invocadas e à

OJ n.º 244 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho), a

magistrada de origem apresentou os fundamentos de fato e de

direito que amparam sua decisão, sendo inócua a apreciação da

tese de redução da carga horária, a qual é incapaz de infirmar a

conclusão da julgadora, nos termos do artigo 489, § 1.º, IV, do

Código de Processo Civil.

Nesse contexto, como bem delimitou a sentença sem que
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houvesse irresignação recursal, o ônus de comprovar a

legalidade das alterações remuneratórias da empregada cabe à

empresa recorrente, ex vi do disposto no artigo 818, II, da

Consolidação das Leis do Trabalho, e do o princípio da melhor

aptidão para a produção probatória, uma vez que a

empregadora é quem possui os meios necessários para

apresentar os dados e, por conseguinte, a forma de cálculo

utilizada em cada um dos contracheques da funcionária.

Dessa feita, não se pode fechar os olhos para o depoimento da

preposta da reclamada, no qual restou demonstrado o total

desconhecimento dela sobre importantes questões controvertidas

do processo, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito

[...]

[...]

Registra-se que o desconhecimento dos fatos controvertidos

pela preposta da empregadora autoriza a aplicação da pena de

confissão ficta, conforme interpretação do art. 843, § 1º, da

CLT. Contudo, tal presunção de veracidade dos fatos alegados na

inicial é meramente relativa, podendo ser elidida por prova em

contrário, conforme inteligência do item II da Súmula 74 do TST.

No caso, o depoimento da preposta demonstrou total

desconhecimento acerca de questão relevante para a solução

da demanda, qual seja, a forma de definição da remuneração

mensal da demandante e os motivos para a redução salarial

observada, o que, sem arrimo de dúvida, implica em aplicação da

ficta confessio, de modo que as circunstâncias do cálculo salarial

ficam por ela abrangidas, permitindo fixar presunção em favor da

empregada

[...]

Resta perquirir, in casu, se há, nos autos, provas suficientes para

elidir a confissão ficta da preposta da empresa.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que reclamada

não colacionou o Plano de Cargos a que se refere no recurso,

tampouco trouxe na sua contestação qualquer elemento fático

que explicitasse como é realizada a definição das rubricas

"dedicação exclusiva" e "gratificação" percebidas pela

reclamante.

Ora, competia à demandada demonstrar, de forma inequívoca,

como era feito o cálculo da remuneração da reclamante durante

todo o pacto laboral,  confrontando, por exemplo, a

remuneração da autora com a quantidade de horas aulas que

supostamente foram prestadas e que estavam sendo quitadas.

Todavia, a reclamada não se desincumbiu do seu ônus. Ao

contrário, a documentação existente nos autos, em especial os

contracheques de Id. 100f8fc (fls. 14/28) e as fichas financeiras

2014/2017 (ids. cde217d e seguintes - fls. 156/159), apontam

para um sistema de remuneração complexo, baseado em

rubricas distintas e gratificações que não foram devidamente

esclarecidas, e não para um baseado apenas em horas-aulas.

[...]

Em que pese as informações concedidas pela analista de recursos

humanos da reclamada, o depoimento da testemunha apresenta

flagrante contradição com a prova documental existente nos autos.

Isso porque a testemunha alega que a supressão da rubrica

"dedicação exclusiva", em 2018, decorreu da mudança da carga

horária da reclamante, contudo, não houve redução salarial quando

da perda da dedicação exclusiva. Apenas em fevereiro de 2019, foi

que a reclamante experimentou a alteração remuneratória, com

significativa redução dos seus vencimentos, conforme se observa

dos contracheques anexados aos autos (Id. 100f8fc - fls. 14/28).

Além disso, extrai-se do aludido depoimento nova menção à

existência de um plano de carreiras na instituição, também previsto

nas normas coletivas, o qual, repisa-se, sequer foi apresentado pela

reclamada. Tal falha em cumprir o seu encargo probatório quanto

ao fato impeditivo do direito vindicado pela empregada se soma à

presunção estabelecida em razão do desconhecimento dos fatos

pela preposta e da contradição do depoimento da testemunha

quanto à forma de cálculo da remuneração, indicando fragilidade

nos elementos processualmente necessários ao acolhimento da

tese defensiva.

Registra-se, ainda, que a prova documental não socorre as

alegações da reclamada, ora recorrente.

Pelo contrário, as fichas financeiras anexadas aos autos, em

especial as relativas aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 (Ids.

cde217d a 3509ccd - fls. 156/159), contêm dados sobre o

contrato de trabalho da reclamante, como por exemplo,

tomando como base a ficha do ano de 2017 (fls. 159): "Cargo:

PROF de PSICOLOGIA"; "Tipo de Pag.: Mensal"; "Dias/Mês:

30"; "Hor/Mês: 220,00"; "Salário: 3856,65", padrão que se

repete nas fichas dos anos anteriores, o que denota a

existência de um salário fixo mensal, ao qual eram acrescidas

as parcelas - também em valores fixos em cada ano -

"dedicação exclusiva" e "gratificação", havendo, inclusive,

menção ao divisor 220, próprio da jornada de trabalho regular,

e não de jornada especial de professor, fixada em hora aula.

Somente na Ficha Financeira de 2018 (Id. b917865 - fls. 160) o

salário base da reclamante passa a corresponder à informação

"Horas Normais", ressaltando-se, contudo, que a partir de fevereiro

daquele ano, com a extinção da parcela "dedicação exclusiva",

houve um substancial aumento da rubrica "gratificação", de modo

que o valor da remuneração total se manteve relativamente estável.

Nesse cenário, resta evidente a conduta contraditória da reclamada,
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uma vez que modifica o procedimento que vinha adotando como

regra no contrato de trabalho, em prejuízo do trabalhador,

caracterizando, sem arrimo de dúvida, venire contra factum

proprium, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,

conforme o princípio da boa-fé, que deve reger o comportamento de

todos aqueles que participam da relação contratual.

Além disso, ainda que se considerasse que a reclamante era

regularmente remunerada com base em hora-aula, o que, repisa-se,

não restou evidenciado nos autos, não se pode olvidar que os

Acordos Coletivos de Trabalho jungidos ao caderno processual (Id.

b0cf579 e seguintes) trazem cláusula normativa que autoriza,

excepcionalmente, a redução do número de aulas do professor,

sem alteração do valor da hora-aula, em decorrência de motivos

alheios a vontade do estabelecimento...

[...]

No presente caso, contudo, a própria reclamada admite em seu

recurso que retirou a reclamante das funções anteriormente

exercidas na Clínica de Psicologia em razão do seu elevado grau de

especialização e avançada posição no plano de carreira da

instituição, o que tornava o seu salário elevado. Tal justificativa não

encontra amparo na exceção estabelecida nos Acordos Coletivos

de Trabalho para reduzir a carga horária do empregado.

Apesar da testemunha da reclamada ter indicado que a substituição

da reclamante teve como fator a redução de custos, tal situação, por

si só, não justifica a aplicação norma coletiva supracitada, tampouco

da Orientação Jurisprudencial n.º 244, da SBDI-1 do Tribunal

Superior do Trabalho, a qual trata da redução de carga horária em

razão da diminuição do número de alunos.

Assim, competia à reclamada, ao requerer a aplicação de tais

normas em seu favor, demonstrar que estava em situação alheia a

sua vontade e sem alternativa senão a redução da carga horária da

autora, demonstrando, de forma cabal, que o quadro econômico ou

mercadológico a obrigava a tomar tal medida, ônus do qual

igualmente não se desincumbiu.

Portanto, considerando o conjunto fático-probatório existente

nos autos, não restou demonstrado o fato impeditivo alegado

pela recorrente, qual seja, que durante todo o pacto laboral a

remuneração era baseada em horas-aula, sempre variável com

relação à carga horária da parte recorrida, pelo que não merece

reparos a sentença nesse aspecto.

Isso não significa que o reconhecimento judicial quanto à

transmudação ao longo do contrato para uma remuneração com

base fixa e lastreada em carga horária mais extensa do que a atual,

implica o reconhecimento de que há direito adquirido à

remuneração integral com carga horária inferior, porquanto é

facultado à instituição o restabelecimento de horas trabalhadas

compatíveis com as que eram prestadas no período em que foi

estabelecida a remuneração fixa da autora." (g.a.)

Extrai-se dos trechos acima, que o acórdão embargado consignou

de forma expressa e clareza meridiana os motivos pelos quais este

colegiado considerou ilícita a alteração contratual promovida de

forma unilateral pela reclamada, ao retomar o cálculo remuneratório

com base em hora-aula em detrimento do salário com base fixa. Tal

decisão foi fundamentada a luz do conjunto fático-probatório

existente nos autos e indicou, de forma objetiva, as razões que

levaram à manutenção da sentença de primeiro grau.

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, rediscutir o mérito da decisão e

reexaminar a estrutura fático-probatória dos autos, o que é vedado

por meio do instrumento processual utilizado.

Tal intenção resta assente ao se analisar os argumentos

apresentados pela embargante em suas razões, senão vejamos:

"Conquanto tenha a preposta da Recorrente/Reclamada sido

imprecisa apenas num trecho do seu depoimento, fundamental

considerar que tanto ela quanto as demais testemunhas pontuaram

que a jornada da Recorrida foi minimizada em razão de sua saída

do laboratório de psicologia, cuja remuneração era calculada

baseando- se no plano de cargos". (fls. 368)

"[...] também inexistiu análise sobre o fato de que em nenhum

momento houve alteração na CTPS da Recorrida, transferindo-a

para uma função administrativa, muito menos para um labor que

não decorresse da docência." (fls. 368)

Evidente, portanto, que a embargante pretende rediscutir o mérito

da decisão, buscando nova apreciação das provas colacionadas

nos autos. Porém, o meio utilizado por ela não é o adequado para

se insurgir em face do resultado do julgamento que não lhe

favorece. Mesmo que o acórdão tivesse se equivocado quanto à

análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto probatório

desafia recurso próprio, não servindo os embargos de declaração

para provocar uma nova análise da matéria fático-probatória.

É preciso ressaltar que a omissão, contradição ou obscuridade,

vícios que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, não

se confundem com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte. Assim, se a embargante não se contenta com o resultado do

julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de

declaração não têm esse escopo.

Também não procede a alegação da embargante no sentido de que

o acórdão possui contradição.

A contradição a ser sanada por meio dos embargos declaratórios é

aquela decorrente da incongruência entre os fundamentos utilizados
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pelo julgador e a respectiva decisão, o que, evidentemente, não se

verifica no acórdão embargado.

Por fim, destaque-se que para efeito de prequestionamento, a

decisão judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador

adote explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e

questões abordadas, expondo os motivos de seu convencimento,

em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-1 e a Súmula nº 297,

inciso I, ambas do TST, o que ocorreu nos presentes autos.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a responder todas

as alegações das partes quando verifica motivos suficientes para

fundamentar sua decisão, não se obrigando a responder todos os

argumentos e posicionamentos apresentados.

Diante de todo o exposto, não merecem provimento os presentes

embargos de declaração, tendo em vista que não existem no

julgado embargado quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A

da CLT e 1.022 do CPC.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por

GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA BAETA NEVES,

reclamante, e LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE,

reclamada. No mérito, nego provimento a ambos os recursos.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor JuizConvocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos por

GEORGIA FILOMENA MARTINS SALDANHA BAETA NEVES,

reclamante, e LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE,

reclamada. Mérito: Por unanimidade, negar provimento a ambos

embargos.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:08 - 0c1c88d

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20073015332158800000006277015

Número do processo: 0000444-38.2019.5.21.0008

Número do documento: 20073015332158800000006277015

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000667-73.2019.5.21.0013
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE NORSA REFRIGERANTES S.A

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

RECORRIDO JEAN CARLOS NEVES DE SOUSA

ADVOGADO LARISSA ROSSANA PIRES DE
AMORIM(OAB: 8520/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NORSA REFRIGERANTES S.A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO -

R ITO SUMARÍSSIMO nº  0000667-73 .2019 .5 .21 .0013

(EDRORSum)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogada: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE0013463

EMBARGADO: JEAN CARLOS NEVES DE SOUSA

Advogada: LARISSA ROSSANA PIRES DE AMORIM -

RN0008520

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

EMENTA

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  O M I S S Õ E S .

INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 897-
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A da CLT e 1.022 do CPC e verificando-se que as questões trazidas

pela embargante não se configuram em omissões no acórdão

embargado, mostra-se inoportuna a oposição de embargos de

declaração, que estão limitados às hipóteses legais.

Embargos conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por NORSA

REFRIGERANTES S.A. de acórdão da 1ª Turma de Julgamentos

deste Regional (ID. 2ba796f - fls. 792/807) que decidiu: "por

unanimidade, conhecer do recurso ordinário da reclamada. Mérito:

por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso para determinar

que a condenação das horas extras, pela não concessão do

intervalo intrajornada de uma hora, a partir de 11.11.2017, seja de

apenas 40 (quarenta) minutos, por dia efetivamente trabalhado,

acrescidos do adicional de 50% já concedido, mas, sem reflexos

legais, e para condenar o reclamante ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais sobre os pedidos que foram

indeferidos, ressalvando-se, no entanto, que só é admitido o

pagamento da parcela por meio dos recursos provenientes de

verbas não alimentares",nos autos da reclamação trabalhista

ajuizada por JEAN CARLOS NEVES DE SOUSA em desfavor da

ora embargante.

A embargante, em suas razões de embargos (ID. 21dbefa - fls.

847/853), aponta omissão no acórdão ora embargado quanto ao

percentual de honorários advocatícios deferidos a cargo do

reclamante, a serem calculados sobre os pedidos que foram

indeferidos, e quanto ao novo valor das custas processuais, uma

vez que houve redução da condenação.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

ADMISSIBILIDADE.

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO.

A embargante, em suas razões de embargos (ID. 21dbefa - fls.

847/853), aponta omissão no acórdão ora embargado quanto ao

percentual de honorários advocatícios deferidos a cargo do

reclamante, a serem calculados sobre os pedidos que foram

indeferidos, e quanto ao novo valor das custas processuais, uma

vez que houve redução da condenação.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes quando há na

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

A simples leitura da decisão de ID. 2ba796f - fls. 792/807 aclara que

todas as questões relevantes envolvendo a presente lide foram

exaustivamente analisadas e devidamente fundamentadas.

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais,

elucida-se que, na sentença de origem, já havia sido fixado o

percentual de 5%, a serem arcados pela reclamada (ID. 7da2018 -

Pág. 6-7 - fls. 730 e 731); em suas razões recursais a então

recorrente não mencionou que pretendia percentual diverso a título

de honorários a cargo do reclamante e mencionou, inclusive, que,

no caso de manutenção de sua condenação, tal percentual não

fosse majorado.

Assim, não havia controvérsia sobre o percentual, muito menos

obr igator iedade de a decisão ora impugnada anal isar

especificamente a matéria, inexistindo qualquer omissão a ser

sanada neste particular.

Com relação às custas processuais, a sentença de primeira

instância não foi prolatada de forma líquida, tendo arbitrado um

valor aleatório à condenação de R$ 20.000,00 e custas processuais

de R$ 400,00 (ID. 7da2018 - Pág. 7 - fl. 731), sendo que tais custas

já foram integralmente pagas pela reclamada, ao interpor o seu

recurso ordinário, não havendo necessidade de novo recolhimento

para eventual recurso à instância superior.

Portanto, na hipótese, não existia necessidade de ser arbitrar, no

acórdão ora embargado, novo valor aleatório à condenação e,

consequentemente, novas custas processuais, e somente em futura

liquidação de sentença elas serão devidamente calculadas.

Dessa feita, as questões trazidas em embargos de declaração não

se configuram em vícios no acórdão embargado, não existindo nada

a ser modificado ou complementado.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão
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Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:10 - 146c74b

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20071509350019600000006242683

Número do processo: 0000667-73.2019.5.21.0013

Número do documento: 20071509350019600000006242683

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000460-65.2019.5.21.0016
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE JANDUIS PREFEITURA

ADVOGADO NEILE AREADNA NOGUEIRA(OAB:
6832/RN)

RECORRIDO FRANCENILDO TAVARES DE
ARAUJO

ADVOGADO ANDRE MARTINS GALHARDO(OAB:
6639/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCENILDO TAVARES DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO

TRABALHISTA nº 0000460-65.2019.5.21.0016 (EDROT)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: FRANCENILDO TAVARES DE ARAÚJO

Advogado: ANDRÉ MARTINS GALHARDO - RN0006639

EMBARGADA: JANDUIS PREFEITURA

Advogada: NEILE AREADNA NOGUEIRA - RN0006832

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

EMENTA

Embargos de Declaração. Omissão, Contradição ou

Obscuridade. Inexistência.Ausentes as hipóteses elencadas nos

artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se inoportuna a

oposição de embargos de declaração, que estão limitados às

hipóteses legais e não servem para se rediscutir o mérito da

questão.

Embargos conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCENILDO

TAVARES DE ARAUJO de acórdão da 1ª Turma de Julgamentos

deste Regional (ID. 05e844c - fls. 76/87) que decidiu: "por

unanimidade, conhecer do recurso ordinário. Mérito: por maioria,

dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos

formulados pelo reclamante; vencida a Desembargadora Joseane

Dantas dos Santos, que lhe negava provimento, pelos próprios

fundamentos da sentença. Remeta-se cópia deste acórdão ao

Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do Estado do

Rio Grande do Norte, para que tomem ciência da nulidade da

presente contratação, que, aliás, ainda não foi extinta. Custas

processuais invertidas, a cargo do autor, porém dispensadas", nos

autos da reclamação trabalhista ajuizada pelo ora embargante em

desfavor do JANDUIS PREFEITURA.

O embargante, em suas razões de embargos (ID. 90392b5 - fls.

113/154), defende existirem vários vícios no acórdão ora

embargado. Afirma que "se submeteu a processo seletivo

simplificado para ser contratado pelo Embargado no ano de 2005, o

que era permitido para a categoria dos agentes de saúde, e no ano

de 2006 com a Emenda Constitucional 51 e o advento da Lei

11.350/2006, foi permitido a efetivação no serviço público de todos

os agentes de saúde que tinham sido admitidos através de
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processo seletivo simplificado". Aduz que "não se trata aqui de

contrato de trabalho nulo, mas sim, de um servidor que foi admitido

através de processo seletivo simplificado devido à especificidade do

cargo, bem como, logo após foi autorizada sua efetivação no

serviço público municipal através de Emenda Constitucional e Lei

Federal, sob regime Celetista, o qual, em 2017 foi transmutado para

Estatutário conforme a inicial e a Sentença de Mérito". Afirma que

"foi decretada a revelia da parte Embargada, e a parte fática trazida

à inicial não foi contestada, pugnando-se como verdadeira".Reporta

-se à Lei Municipal nº 486/2017, que alterou o regime jurídico dos

agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias

regulamentados pela Lei Municipal nº 296/2007, transcrevendo-a, e

complementa que "Tendo sido o Recorrido, ora embargante

efetivado através da Portaria nº 11/2018-GP". Transcreve acórdão

da 2ª Turma que entende se tratar de processo paradigma.

Sustenta que "os presentes embargos configuram o meio cabível

para a respeitável decisão seja reformada, aplicando-se os efeitos

infringentes, bem como, para fins de prequestionamento". Pede

"que sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos no

efeito suspensivo, processados e providos para, alterando o

Acórdão atacado, conhecer do Recurso Ordinário e negar-lhe

provimento, mantendo-se a sentença de mérito em sua

integralidade, por seus fundamentos e os aqui apresentados" e "que

seja reconhecido o julgamento ultra-petita do Recurso Ordinário,

devendo ser anulado o Acórdão e proferido novo julgamento dentro

dos parâmetros dos pedidos do Recurso Ordinário"uma vez que foi

analisada e declarada, de ofício, a nulidade do contrato celebrado

entre o reclamante e o ente público.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

ADMISSIBILIDADE.

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO.

O embargante, em suas razões de embargos (ID. 90392b5 - fls.

113/154), defende existirem vários vícios no acórdão ora

embargado. Afirma que "se submeteu a processo seletivo

simplificado para ser contratado pelo Embargado no ano de 2005, o

que era permitido para a categoria dos agentes de saúde, e no ano

de 2006 com a Emenda Constitucional 51 e o advento da Lei

11.350/2006, foi permitido a efetivação no serviço público de todos

os agentes de saúde que tinham sido admitidos através de

processo seletivo simplificado". Aduz que "não se trata aqui de

contrato de trabalho nulo, mas sim, de um servidor que foi admitido

através de processo seletivo simplificado devido à especificidade do

cargo, bem como, logo após foi autorizada sua efetivação no

serviço público municipal através de Emenda Constitucional e Lei

Federal, sob regime Celetista, o qual, em 2017 foi transmutado para

Estatutário conforme a inicial e a Sentença de Mérito". Afirma que

"foi decretada a revelia da parte Embargada, e a parte fática trazida

à inicial não foi contestada, pugnando-se como verdadeira".Reporta

-se à Lei Municipal nº 486/2017, que alterou o regime jurídico dos

agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias

regulamentados pela Lei Municipal nº 296/2007, transcrevendo-a, e

complementa que "Tendo sido o Recorrido, ora embargante

efetivado através da Portaria nº 11/2018-GP". Transcreve acórdão

da 2ª Turma que entende se tratar de processo paradigma.

Sustenta que "os presentes embargos configuram o meio cabível

para a respeitável decisão seja reformada, aplicando-se os efeitos

infringentes, bem como, para fins de prequestionamento". Pede

"que sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos no

efeito suspensivo, processados e providos para, alterando o

Acórdão atacado, conhecer do Recurso Ordinário e negar-lhe

provimento, mantendo-se a sentença de mérito em sua

integralidade, por seus fundamentos e os aqui apresentados" e "que

seja reconhecido o julgamento ultra-petita do Recurso Ordinário,

devendo ser anulado o Acórdão e proferido novo julgamento dentro

dos parâmetros dos pedidos do Recurso Ordinário"uma vez que foi

analisada e declarada, de ofício, a nulidade do contrato celebrado

entre o reclamante e o ente público.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes quando há na

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

A simples leitura da decisão de ID. 05e844c - fls. 76/87 aclara que

as matérias envolvendo a contratação do reclamante e os pedidos

da petição inicial foram exaustivamente analisadas e devidamente

fundamentadas.

A 1ª Turma de Julgamentos deste Regional, ao apreciar o recurso

ordinário do Município de Janduis, deixou claro, essencialmente,
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que "o reclamante foi contratado no remoto ano de 2005 e não há

qualquer indício de que tal contratação deu-se para atender

necessidade temporária e excepcional do serviço, segundo a

exceção prevista no art. 37, IX, da CF"e que "De fato, um 'contrato

temporário' mediante prestação de serviços por mais de quinze

anos seguidos não tem qualquer traço de transitoriedade que

permita a subsunção ao art. 37, inciso IX, da CF",concluindo que

"não há como se reconhecer a validade da contratação temporária,

porquanto ausente a necessidade temporária de excepcional

interesse público, tendo havido, portanto, o desvirtuamento, em

afronta à lei do instituto da contratação em caráter temporário para

atendimento de excepcional interesse público"e que "no caso de

contratações efetivadas pela Administração Pública com

inobservância do art. 37, II, da CRFB, é incabível o pagamento dos

depósitos de FGTS, posto que, neste caso, os trabalhadores são

partícipes da ilegalidade contumaz praticada por alguns gestores

públicos, não podendo se beneficiar da própria torpeza, em

detrimento do interesse público".

Dessa feita, não há vícios no acórdão embargado, nem o que ser

mais esclarecido ou modificado sobre as questões, já que a decisão

foi fundamentada, de forma clara e objetiva, e indicou os motivos

que levaram ao resultado do julgamento, após a análise

pormenorizada de todo o lastro probatório presente nos autos.

Registre-se que não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se o embargante não se conforma com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, não

servindo os embargos de declaração para tal finalidade.

Elucida-se, ainda que irrelevante para se alterar, em sede de

embargos de declaração, o resultado do julgamento da lide, que, ao

contrário do que tenta fazer crer o embargante, não consta da

petição inicial que o reclamante foi submetido a prévio processo

seletivo simplificado, muito menos foi anexado aos autos algum

documento que ratifique tal asserção trazida somente em sede de

embargos de declaração.

Aclara-se que os embargos de declaração não se prestam para a

parte apresentar argumentos inéditos nos autos, tampouco para se

reportar a legislações e documentos que não foram juntados ao

processo no momento processual oportuno e, dessa feita, não

fizeram parte da litiscontestatio.

Ressalte-se que, para efeito do prequestionamento de que trata a

Súmula nº 297 do TST, a decisão judicial não tem que fazer

referência expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes,

sendo suficiente que o órgão julgador adote explicitamente tese

jurídica a respeito das matérias e questões abordadas, expondo os

motivos de seu convencimento, o que ocorreu nos presentes autos.

Destaque-se que o resultado diverso no julgamento de outra

demanda similar não autoriza a oposição de embargos de

declaração e que as próprias palavras adotadas na peça de

embargos deixam claro que o embargante busca a reforma do

acórdão atacado, e não esclarecimentos ou integração da decisão

judicial, sendo incontroverso que os eventuais julgamento ultra

petitaou má apreciação da prova desafiam recurso próprio, e não os

embargos de declaração.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:09 - e1c1fb5

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li
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NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000723-45.2019.5.21.0001
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

RECORRIDO EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RECORRIDO MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RECORRIDO EDNA LOURENCO CAMPELO

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

PERITO RENAN PONTES CRUZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - A G HOTEIS E TURISMO S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 0000723-45.2019.5.21.0001

EMBARGANTE: EDNA LOURENCO CAMPELO, EDNALVA DA

SILVA CAVALCANTE E MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

ADVOGADOS: PAULO JOSE DE LIMA FILHO - RN0010923,

BEATRIZ DE LEMOS ROMAO - RN0015546

EMBARGADO: A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS NUNES -

RN0004122

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

RELATORA: AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.  Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se

inoportuna a oposição de embargos de declaração, que estão

limitados às hipóteses legais e não servem para se rediscutir o

mérito da questão.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNA

LOURENCO CAMPELO, EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE e

MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (ID. f0021a9), nos autos da reclamação

trabalhista nº 0000723-45.2019.5.21.0001, proposta pelas

embargantes em desfavor de A G HOTEIS E TURISMO S/A, ora

embargada.

Em apertada síntese, a decisão embargada conheceu do recurso

ordinário interposto pela reclamada, rejeitou a preliminar de

litispendência e, no mérito, deu parcial provimento para julgar

improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade

em grau máximo e respectivos reflexos, bem como condenou as

embargantes solidariamente ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre as verbas

não alimentares julgadas improcedentes (proveito econômico), em

favor dos procuradores/advogados da parte embargada.

Em razões de ID. 503f83d (fls. 168/171), as embargantes afirmam

que a decisão colegiada apresenta omissão no tocante à

apreciação das provas produzidas nos autos. Alega que o acórdão

apresenta equívoco quanto à análise do conjunto probatório,

especialmente pela não apreciação do Laudo Pericial como prova

emprestada de ID. 65343e2, produzido no mesmo local de trabalho

das embargantes, e, em tempo contratual simultâneo com estas

pelo que que merece prequestionamento como pressuposto

processual necessário à interposição de recursos de índole

extraordinária perante as instâncias superiores em face de afronta a

Súmula n. 448, do TST, bem como ausência de manifestação

expressa sobre folhas de EPI's juntadas pela empresa que não

indicam certificados de aprovação para proteção de agentes

biológicos. Aduz, quanto ao tópico dos honorários de sucumbência,

que se faz pertinente que este Juízo melhor aclare o acórdão no

sentido de se estabelecer se as obrigações decorrentes da

sucumbência das autoras ficarão sob condição suspensiva de

exigibilidade, considerando-se a inexistência de créditos nestes

autos, bem como em autos diversos.

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,
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porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

Mérito

A embargante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de

que a decisão colegiada apresenta omissão no tocante à

apreciação das provas produzidas nos autos. Alega que o acórdão

apresenta equívoco quanto à análise do conjunto probatório,

especialmente pela não apreciação do Laudo Pericial como prova

emprestada de ID. 65343e2, produzido no mesmo local de trabalho

das embargantes, e, em tempo contratual simultâneo com estas

pelo que que merece prequestionamento como pressuposto

processual necessário à interposição de recursos de índole

extraordinária perante as instâncias superiores em face de afronta a

Súmula n. 448, do TST, bem como ausência de manifestação

expressa sobre folhas de EPI's juntadas pela empresa que não

indicam certificados de aprovação para proteção de agentes

biológicos.

Sem razão, no entanto.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal e novamente suscitada em sede de embargos

declaratórios, qual seja, o cabimento do adicional de insalubridade

em grau máximo às camareiras do hotel embargado.

Eis os trechos do r. acórdão pertinente à matéria renovada nos

embargos declaratórios:

A Portaria n° 3.214/78 do extinto MTE, através do Anexo 14 da NR-

15, reconhece a insalubridade de grau máximo no trabalho

realizado em contato permanente com lixo urbano. Registre-se que,

segundo o relato da petição da inicial, as reclamantes "tinham como

atribuição diária a de realizar a higienização dos quartos e

banheiros frequentados pelos hóspedes, tendo ainda a função de

manejar e substituir enxovais de camas e roupas de banho,

realizando ainda o recolhimento de lixos nas dependências dos

referidos quartos." (ID. 0eb38d0 - Pág. 3)

O Juízo de origem determinou a realização de perícia que

concluiu nos seguintes termos (ID. d9db660 - Pág. 8): Face aos

pedidos das Reclamantes, as constatações periciais e a

Legislação Trabalhista,pode-se concluir que as atividades

laborais desenvolvidas para a Reclamada, foram SALUBRES,

durante todo o pacto laboral.

Sabe-se que o Magistrado não está vinculado às conclusões

inseridas no laudo pericial, podendo formar seu convencimento a

partir de outros elementos constantes nos autos. Ocorre, todavia,

que a presente prova técnica se mostrou bastante elucidativa. [...]

Dessa forma, a menor rotatividade, a existência de tempo mínimo

de permanência dos hóspedes, a estrutura diversificada e a

finalidade mais ampla do serviço prestado no estabelecimento são

elementos aptos a diferenciar o trabalho de limpeza e coleta de lixo

realizado em hotéis, de forma a não enquadrá-lo no conceito

mencionado na Súmula nº 448, item II, do c. TST.Ademais, a

própria reclamação inicial afirma que "As metas das reclamantes

consistiam em realizar a higienização diária de, ao menos, 18

(dezoito) quartos." (fl. 4, ID.0eb38d0 - Pág. 3), podendo-se concluir

que as demandantes realizavam diariamente a limpeza de

instalações sanitárias utilizadas por, no máximo, 36 pessoas,

considerados o período de alta temporada e a média de 2 hóspedes

por apartamento, circunstância que se afasta do conceito de

"grande circulação".Por tais motivos, entendo que o trabalho

realizado pelas reclamantes, na função de camareiras do hotel

reclamado, não se enquadra no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº

3.214/78 do MTE, sendo inaplicáveis ao presente caso os

entendimentos consubstanciados nas já mencionadas Súmula nº

448/TST e Súmula nº 4/TRT21, razão pela qual dou provimento ao

recurso ordinário para julgar improcedente o pedido de pagamento

do adicional de insalubridade em grau máximo e respectivos

reflexos." (ID. f0021a9 - Pág. 9) - destaques acrescidos

Veja-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela embargante,

inexiste a omissão apontada em sede de embargos declaratórios,

destacando que, se o magistrado não está vinculado à conclusão a

que chegou o expert por ele nomeado, que dirá de provas

produzidas em outra demanda, ainda que, igualmente apreciada

para formação do seu convencimento.

No mesmo sentido, descabe alegação de que "não há no texto do

Acórdão ventilação a respeito do que trouxe as embargantes em

suas peças processuais, especialmente, quanto à ausência de

equipamentos de proteção aprovados,especificamente, para

proteção de riscos biológicos." dado que a referência ao argumento

é destacado logo de entrada na apreciação do tópico recursal como
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se vê no trecho "[...] as reclamantes relatam ter exercido a função

de camareira do hotel demandado nos períodos de 20 de Julho de

2018 a 27 de Abril de 2019, 12 de Fevereiro de 2016 a 04 de

Fevereiro de 2019, e 20 de Maio de 2016 a 28 de Janeiro de 2019,

respectivamente, sem o recebimento dos EPIs adequados.

Sustenta, ainda, que mantinha contato diário e permanente com

lixos e resíduos biológicos, dada a frequência e a rotatividade de

pessoas indeterminadas no hotel." (ID. f0021a9 - Pág. 6)

Da análise dos fundamentos da decisão embargada, verifica-se que

o acórdão consignou, de forma expressa e clareza meridiana, os

motivos pelos quais este colegiado entendeu por indevida a

condenação da embargada ao pagamento de adicional de

insalubridade.

Quanto aos honorários de sucumbência, aduz, as embargantes, que

se faz pertinente que este Juízo melhor aclare o acórdão no sentido

de se estabelecer se as obrigações decorrentes da sucumbência

das autoras ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade,

considerando-se a inexistência de créditos nestes autos, bem como

em autos diversos.

Da mesma forma que a insurgência relativa às alegações

anteriores, não prospera a afirmação de que carece de mais clareza

o decisum acerca da sua condenação ao pagamento de honorários

de sucumbência, tendo em vista o trecho da fundamentação do

Acórdão embargado que diz "Merece destaque o § 4º do artigo em

análise ao disciplinar que o autor vencido, beneficiário da justiça

gratuita, terá o encargo de suportar os honorários "desde que não

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos

capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e

somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". (ID. f0021a9 -

Pág. 10).

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, reexaminar o mérito da decisão, o

que é vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fática-

probatória.

Ademais, não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se a embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelas

reclamantes e, no mérito, nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos pelas

reclamantes. Mérito: Por unanimidade, negar provimento aos

embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:11 - dcc657b

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20082417374660200000006324943

Número do processo: 0000723-45.2019.5.21.0001

Número do documento: 20082417374660200000006324943

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.
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ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000667-73.2019.5.21.0013
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE NORSA REFRIGERANTES S.A

ADVOGADO JULIANA DE ABREU TEIXEIRA(OAB:
13463/CE)

RECORRIDO JEAN CARLOS NEVES DE SOUSA

ADVOGADO LARISSA ROSSANA PIRES DE
AMORIM(OAB: 8520/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JEAN CARLOS NEVES DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO -

R ITO SUMARÍSSIMO nº  0000667-73 .2019 .5 .21 .0013

(EDRORSum)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A

Advogada: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE0013463

EMBARGADO: JEAN CARLOS NEVES DE SOUSA

Advogada: LARISSA ROSSANA PIRES DE AMORIM -

RN0008520

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

EMENTA

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  O M I S S Õ E S .

INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do CPC e verificando-se que as questões trazidas

pela embargante não se configuram em omissões no acórdão

embargado, mostra-se inoportuna a oposição de embargos de

declaração, que estão limitados às hipóteses legais.

Embargos conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por NORSA

REFRIGERANTES S.A. de acórdão da 1ª Turma de Julgamentos

deste Regional (ID. 2ba796f - fls. 792/807) que decidiu: "por

unanimidade, conhecer do recurso ordinário da reclamada. Mérito:

por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso para determinar

que a condenação das horas extras, pela não concessão do

intervalo intrajornada de uma hora, a partir de 11.11.2017, seja de

apenas 40 (quarenta) minutos, por dia efetivamente trabalhado,

acrescidos do adicional de 50% já concedido, mas, sem reflexos

legais, e para condenar o reclamante ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais sobre os pedidos que foram

indeferidos, ressalvando-se, no entanto, que só é admitido o

pagamento da parcela por meio dos recursos provenientes de

verbas não alimentares",nos autos da reclamação trabalhista

ajuizada por JEAN CARLOS NEVES DE SOUSA em desfavor da

ora embargante.

A embargante, em suas razões de embargos (ID. 21dbefa - fls.

847/853), aponta omissão no acórdão ora embargado quanto ao

percentual de honorários advocatícios deferidos a cargo do

reclamante, a serem calculados sobre os pedidos que foram

indeferidos, e quanto ao novo valor das custas processuais, uma

vez que houve redução da condenação.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO.

ADMISSIBILIDADE.

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO.

A embargante, em suas razões de embargos (ID. 21dbefa - fls.

847/853), aponta omissão no acórdão ora embargado quanto ao

percentual de honorários advocatícios deferidos a cargo do

reclamante, a serem calculados sobre os pedidos que foram

indeferidos, e quanto ao novo valor das custas processuais, uma

vez que houve redução da condenação.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes quando há na

decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

A simples leitura da decisão de ID. 2ba796f - fls. 792/807 aclara que

todas as questões relevantes envolvendo a presente lide foram

exaustivamente analisadas e devidamente fundamentadas.

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais,

elucida-se que, na sentença de origem, já havia sido fixado o

percentual de 5%, a serem arcados pela reclamada (ID. 7da2018 -
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Pág. 6-7 - fls. 730 e 731); em suas razões recursais a então

recorrente não mencionou que pretendia percentual diverso a título

de honorários a cargo do reclamante e mencionou, inclusive, que,

no caso de manutenção de sua condenação, tal percentual não

fosse majorado.

Assim, não havia controvérsia sobre o percentual, muito menos

obr igator iedade de a decisão ora impugnada anal isar

especificamente a matéria, inexistindo qualquer omissão a ser

sanada neste particular.

Com relação às custas processuais, a sentença de primeira

instância não foi prolatada de forma líquida, tendo arbitrado um

valor aleatório à condenação de R$ 20.000,00 e custas processuais

de R$ 400,00 (ID. 7da2018 - Pág. 7 - fl. 731), sendo que tais custas

já foram integralmente pagas pela reclamada, ao interpor o seu

recurso ordinário, não havendo necessidade de novo recolhimento

para eventual recurso à instância superior.

Portanto, na hipótese, não existia necessidade de ser arbitrar, no

acórdão ora embargado, novo valor aleatório à condenação e,

consequentemente, novas custas processuais, e somente em futura

liquidação de sentença elas serão devidamente calculadas.

Dessa feita, as questões trazidas em embargos de declaração não

se configuram em vícios no acórdão embargado, não existindo nada

a ser modificado ou complementado.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:10 - 146c74b

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20071509350019600000006242683

Número do processo: 0000667-73.2019.5.21.0013

Número do documento: 20071509350019600000006242683

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000723-45.2019.5.21.0001
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

RECORRIDO EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RECORRIDO MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RECORRIDO EDNA LOURENCO CAMPELO

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

PERITO RENAN PONTES CRUZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão
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EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 0000723-45.2019.5.21.0001

EMBARGANTE: EDNA LOURENCO CAMPELO, EDNALVA DA

SILVA CAVALCANTE E MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

ADVOGADOS: PAULO JOSE DE LIMA FILHO - RN0010923,

BEATRIZ DE LEMOS ROMAO - RN0015546

EMBARGADO: A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS NUNES -

RN0004122

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

RELATORA: AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.  Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se

inoportuna a oposição de embargos de declaração, que estão

limitados às hipóteses legais e não servem para se rediscutir o

mérito da questão.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNA

LOURENCO CAMPELO, EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE e

MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (ID. f0021a9), nos autos da reclamação

trabalhista nº 0000723-45.2019.5.21.0001, proposta pelas

embargantes em desfavor de A G HOTEIS E TURISMO S/A, ora

embargada.

Em apertada síntese, a decisão embargada conheceu do recurso

ordinário interposto pela reclamada, rejeitou a preliminar de

litispendência e, no mérito, deu parcial provimento para julgar

improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade

em grau máximo e respectivos reflexos, bem como condenou as

embargantes solidariamente ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre as verbas

não alimentares julgadas improcedentes (proveito econômico), em

favor dos procuradores/advogados da parte embargada.

Em razões de ID. 503f83d (fls. 168/171), as embargantes afirmam

que a decisão colegiada apresenta omissão no tocante à

apreciação das provas produzidas nos autos. Alega que o acórdão

apresenta equívoco quanto à análise do conjunto probatório,

especialmente pela não apreciação do Laudo Pericial como prova

emprestada de ID. 65343e2, produzido no mesmo local de trabalho

das embargantes, e, em tempo contratual simultâneo com estas

pelo que que merece prequestionamento como pressuposto

processual necessário à interposição de recursos de índole

extraordinária perante as instâncias superiores em face de afronta a

Súmula n. 448, do TST, bem como ausência de manifestação

expressa sobre folhas de EPI's juntadas pela empresa que não

indicam certificados de aprovação para proteção de agentes

biológicos. Aduz, quanto ao tópico dos honorários de sucumbência,

que se faz pertinente que este Juízo melhor aclare o acórdão no

sentido de se estabelecer se as obrigações decorrentes da

sucumbência das autoras ficarão sob condição suspensiva de

exigibilidade, considerando-se a inexistência de créditos nestes

autos, bem como em autos diversos.

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

Mérito

A embargante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de

que a decisão colegiada apresenta omissão no tocante à

apreciação das provas produzidas nos autos. Alega que o acórdão

apresenta equívoco quanto à análise do conjunto probatório,

especialmente pela não apreciação do Laudo Pericial como prova

emprestada de ID. 65343e2, produzido no mesmo local de trabalho

das embargantes, e, em tempo contratual simultâneo com estas

pelo que que merece prequestionamento como pressuposto

processual necessário à interposição de recursos de índole

extraordinária perante as instâncias superiores em face de afronta a

Súmula n. 448, do TST, bem como ausência de manifestação

expressa sobre folhas de EPI's juntadas pela empresa que não

indicam certificados de aprovação para proteção de agentes

biológicos.

Sem razão, no entanto.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo
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impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal e novamente suscitada em sede de embargos

declaratórios, qual seja, o cabimento do adicional de insalubridade

em grau máximo às camareiras do hotel embargado.

Eis os trechos do r. acórdão pertinente à matéria renovada nos

embargos declaratórios:

A Portaria n° 3.214/78 do extinto MTE, através do Anexo 14 da NR-

15, reconhece a insalubridade de grau máximo no trabalho

realizado em contato permanente com lixo urbano. Registre-se que,

segundo o relato da petição da inicial, as reclamantes "tinham como

atribuição diária a de realizar a higienização dos quartos e

banheiros frequentados pelos hóspedes, tendo ainda a função de

manejar e substituir enxovais de camas e roupas de banho,

realizando ainda o recolhimento de lixos nas dependências dos

referidos quartos." (ID. 0eb38d0 - Pág. 3)

O Juízo de origem determinou a realização de perícia que

concluiu nos seguintes termos (ID. d9db660 - Pág. 8): Face aos

pedidos das Reclamantes, as constatações periciais e a

Legislação Trabalhista,pode-se concluir que as atividades

laborais desenvolvidas para a Reclamada, foram SALUBRES,

durante todo o pacto laboral.

Sabe-se que o Magistrado não está vinculado às conclusões

inseridas no laudo pericial, podendo formar seu convencimento a

partir de outros elementos constantes nos autos. Ocorre, todavia,

que a presente prova técnica se mostrou bastante elucidativa. [...]

Dessa forma, a menor rotatividade, a existência de tempo mínimo

de permanência dos hóspedes, a estrutura diversificada e a

finalidade mais ampla do serviço prestado no estabelecimento são

elementos aptos a diferenciar o trabalho de limpeza e coleta de lixo

realizado em hotéis, de forma a não enquadrá-lo no conceito

mencionado na Súmula nº 448, item II, do c. TST.Ademais, a

própria reclamação inicial afirma que "As metas das reclamantes

consistiam em realizar a higienização diária de, ao menos, 18

(dezoito) quartos." (fl. 4, ID.0eb38d0 - Pág. 3), podendo-se concluir

que as demandantes realizavam diariamente a limpeza de

instalações sanitárias utilizadas por, no máximo, 36 pessoas,

considerados o período de alta temporada e a média de 2 hóspedes

por apartamento, circunstância que se afasta do conceito de

"grande circulação".Por tais motivos, entendo que o trabalho

realizado pelas reclamantes, na função de camareiras do hotel

reclamado, não se enquadra no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº

3.214/78 do MTE, sendo inaplicáveis ao presente caso os

entendimentos consubstanciados nas já mencionadas Súmula nº

448/TST e Súmula nº 4/TRT21, razão pela qual dou provimento ao

recurso ordinário para julgar improcedente o pedido de pagamento

do adicional de insalubridade em grau máximo e respectivos

reflexos." (ID. f0021a9 - Pág. 9) - destaques acrescidos

Veja-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela embargante,

inexiste a omissão apontada em sede de embargos declaratórios,

destacando que, se o magistrado não está vinculado à conclusão a

que chegou o expert por ele nomeado, que dirá de provas

produzidas em outra demanda, ainda que, igualmente apreciada

para formação do seu convencimento.

No mesmo sentido, descabe alegação de que "não há no texto do

Acórdão ventilação a respeito do que trouxe as embargantes em

suas peças processuais, especialmente, quanto à ausência de

equipamentos de proteção aprovados,especificamente, para

proteção de riscos biológicos." dado que a referência ao argumento

é destacado logo de entrada na apreciação do tópico recursal como

se vê no trecho "[...] as reclamantes relatam ter exercido a função

de camareira do hotel demandado nos períodos de 20 de Julho de

2018 a 27 de Abril de 2019, 12 de Fevereiro de 2016 a 04 de

Fevereiro de 2019, e 20 de Maio de 2016 a 28 de Janeiro de 2019,

respectivamente, sem o recebimento dos EPIs adequados.

Sustenta, ainda, que mantinha contato diário e permanente com

lixos e resíduos biológicos, dada a frequência e a rotatividade de

pessoas indeterminadas no hotel." (ID. f0021a9 - Pág. 6)

Da análise dos fundamentos da decisão embargada, verifica-se que

o acórdão consignou, de forma expressa e clareza meridiana, os

motivos pelos quais este colegiado entendeu por indevida a

condenação da embargada ao pagamento de adicional de

insalubridade.

Quanto aos honorários de sucumbência, aduz, as embargantes, que

se faz pertinente que este Juízo melhor aclare o acórdão no sentido

de se estabelecer se as obrigações decorrentes da sucumbência

das autoras ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade,

considerando-se a inexistência de créditos nestes autos, bem como

em autos diversos.

Da mesma forma que a insurgência relativa às alegações

anteriores, não prospera a afirmação de que carece de mais clareza

o decisum acerca da sua condenação ao pagamento de honorários

de sucumbência, tendo em vista o trecho da fundamentação do

Acórdão embargado que diz "Merece destaque o § 4º do artigo em

análise ao disciplinar que o autor vencido, beneficiário da justiça

gratuita, terá o encargo de suportar os honorários "desde que não

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos

capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e

somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
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demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". (ID. f0021a9 -

Pág. 10).

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, reexaminar o mérito da decisão, o

que é vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fática-

probatória.

Ademais, não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se a embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelas

reclamantes e, no mérito, nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos pelas

reclamantes. Mérito: Por unanimidade, negar provimento aos

embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:11 - dcc657b

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20082417374660200000006324943

Número do processo: 0000723-45.2019.5.21.0001

Número do documento: 20082417374660200000006324943

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000723-45.2019.5.21.0001
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

RECORRIDO EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RECORRIDO MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RECORRIDO EDNA LOURENCO CAMPELO

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

PERITO RENAN PONTES CRUZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 0000723-45.2019.5.21.0001

EMBARGANTE: EDNA LOURENCO CAMPELO, EDNALVA DA

SILVA CAVALCANTE E MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

ADVOGADOS: PAULO JOSE DE LIMA FILHO - RN0010923,

BEATRIZ DE LEMOS ROMAO - RN0015546
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EMBARGADO: A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS NUNES -

RN0004122

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

RELATORA: AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.  Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se

inoportuna a oposição de embargos de declaração, que estão

limitados às hipóteses legais e não servem para se rediscutir o

mérito da questão.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNA

LOURENCO CAMPELO, EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE e

MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (ID. f0021a9), nos autos da reclamação

trabalhista nº 0000723-45.2019.5.21.0001, proposta pelas

embargantes em desfavor de A G HOTEIS E TURISMO S/A, ora

embargada.

Em apertada síntese, a decisão embargada conheceu do recurso

ordinário interposto pela reclamada, rejeitou a preliminar de

litispendência e, no mérito, deu parcial provimento para julgar

improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade

em grau máximo e respectivos reflexos, bem como condenou as

embargantes solidariamente ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre as verbas

não alimentares julgadas improcedentes (proveito econômico), em

favor dos procuradores/advogados da parte embargada.

Em razões de ID. 503f83d (fls. 168/171), as embargantes afirmam

que a decisão colegiada apresenta omissão no tocante à

apreciação das provas produzidas nos autos. Alega que o acórdão

apresenta equívoco quanto à análise do conjunto probatório,

especialmente pela não apreciação do Laudo Pericial como prova

emprestada de ID. 65343e2, produzido no mesmo local de trabalho

das embargantes, e, em tempo contratual simultâneo com estas

pelo que que merece prequestionamento como pressuposto

processual necessário à interposição de recursos de índole

extraordinária perante as instâncias superiores em face de afronta a

Súmula n. 448, do TST, bem como ausência de manifestação

expressa sobre folhas de EPI's juntadas pela empresa que não

indicam certificados de aprovação para proteção de agentes

biológicos. Aduz, quanto ao tópico dos honorários de sucumbência,

que se faz pertinente que este Juízo melhor aclare o acórdão no

sentido de se estabelecer se as obrigações decorrentes da

sucumbência das autoras ficarão sob condição suspensiva de

exigibilidade, considerando-se a inexistência de créditos nestes

autos, bem como em autos diversos.

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

Mérito

A embargante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de

que a decisão colegiada apresenta omissão no tocante à

apreciação das provas produzidas nos autos. Alega que o acórdão

apresenta equívoco quanto à análise do conjunto probatório,

especialmente pela não apreciação do Laudo Pericial como prova

emprestada de ID. 65343e2, produzido no mesmo local de trabalho

das embargantes, e, em tempo contratual simultâneo com estas

pelo que que merece prequestionamento como pressuposto

processual necessário à interposição de recursos de índole

extraordinária perante as instâncias superiores em face de afronta a

Súmula n. 448, do TST, bem como ausência de manifestação

expressa sobre folhas de EPI's juntadas pela empresa que não

indicam certificados de aprovação para proteção de agentes

biológicos.

Sem razão, no entanto.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal e novamente suscitada em sede de embargos

declaratórios, qual seja, o cabimento do adicional de insalubridade
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em grau máximo às camareiras do hotel embargado.

Eis os trechos do r. acórdão pertinente à matéria renovada nos

embargos declaratórios:

A Portaria n° 3.214/78 do extinto MTE, através do Anexo 14 da NR-

15, reconhece a insalubridade de grau máximo no trabalho

realizado em contato permanente com lixo urbano. Registre-se que,

segundo o relato da petição da inicial, as reclamantes "tinham como

atribuição diária a de realizar a higienização dos quartos e

banheiros frequentados pelos hóspedes, tendo ainda a função de

manejar e substituir enxovais de camas e roupas de banho,

realizando ainda o recolhimento de lixos nas dependências dos

referidos quartos." (ID. 0eb38d0 - Pág. 3)

O Juízo de origem determinou a realização de perícia que

concluiu nos seguintes termos (ID. d9db660 - Pág. 8): Face aos

pedidos das Reclamantes, as constatações periciais e a

Legislação Trabalhista,pode-se concluir que as atividades

laborais desenvolvidas para a Reclamada, foram SALUBRES,

durante todo o pacto laboral.

Sabe-se que o Magistrado não está vinculado às conclusões

inseridas no laudo pericial, podendo formar seu convencimento a

partir de outros elementos constantes nos autos. Ocorre, todavia,

que a presente prova técnica se mostrou bastante elucidativa. [...]

Dessa forma, a menor rotatividade, a existência de tempo mínimo

de permanência dos hóspedes, a estrutura diversificada e a

finalidade mais ampla do serviço prestado no estabelecimento são

elementos aptos a diferenciar o trabalho de limpeza e coleta de lixo

realizado em hotéis, de forma a não enquadrá-lo no conceito

mencionado na Súmula nº 448, item II, do c. TST.Ademais, a

própria reclamação inicial afirma que "As metas das reclamantes

consistiam em realizar a higienização diária de, ao menos, 18

(dezoito) quartos." (fl. 4, ID.0eb38d0 - Pág. 3), podendo-se concluir

que as demandantes realizavam diariamente a limpeza de

instalações sanitárias utilizadas por, no máximo, 36 pessoas,

considerados o período de alta temporada e a média de 2 hóspedes

por apartamento, circunstância que se afasta do conceito de

"grande circulação".Por tais motivos, entendo que o trabalho

realizado pelas reclamantes, na função de camareiras do hotel

reclamado, não se enquadra no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº

3.214/78 do MTE, sendo inaplicáveis ao presente caso os

entendimentos consubstanciados nas já mencionadas Súmula nº

448/TST e Súmula nº 4/TRT21, razão pela qual dou provimento ao

recurso ordinário para julgar improcedente o pedido de pagamento

do adicional de insalubridade em grau máximo e respectivos

reflexos." (ID. f0021a9 - Pág. 9) - destaques acrescidos

Veja-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela embargante,

inexiste a omissão apontada em sede de embargos declaratórios,

destacando que, se o magistrado não está vinculado à conclusão a

que chegou o expert por ele nomeado, que dirá de provas

produzidas em outra demanda, ainda que, igualmente apreciada

para formação do seu convencimento.

No mesmo sentido, descabe alegação de que "não há no texto do

Acórdão ventilação a respeito do que trouxe as embargantes em

suas peças processuais, especialmente, quanto à ausência de

equipamentos de proteção aprovados,especificamente, para

proteção de riscos biológicos." dado que a referência ao argumento

é destacado logo de entrada na apreciação do tópico recursal como

se vê no trecho "[...] as reclamantes relatam ter exercido a função

de camareira do hotel demandado nos períodos de 20 de Julho de

2018 a 27 de Abril de 2019, 12 de Fevereiro de 2016 a 04 de

Fevereiro de 2019, e 20 de Maio de 2016 a 28 de Janeiro de 2019,

respectivamente, sem o recebimento dos EPIs adequados.

Sustenta, ainda, que mantinha contato diário e permanente com

lixos e resíduos biológicos, dada a frequência e a rotatividade de

pessoas indeterminadas no hotel." (ID. f0021a9 - Pág. 6)

Da análise dos fundamentos da decisão embargada, verifica-se que

o acórdão consignou, de forma expressa e clareza meridiana, os

motivos pelos quais este colegiado entendeu por indevida a

condenação da embargada ao pagamento de adicional de

insalubridade.

Quanto aos honorários de sucumbência, aduz, as embargantes, que

se faz pertinente que este Juízo melhor aclare o acórdão no sentido

de se estabelecer se as obrigações decorrentes da sucumbência

das autoras ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade,

considerando-se a inexistência de créditos nestes autos, bem como

em autos diversos.

Da mesma forma que a insurgência relativa às alegações

anteriores, não prospera a afirmação de que carece de mais clareza

o decisum acerca da sua condenação ao pagamento de honorários

de sucumbência, tendo em vista o trecho da fundamentação do

Acórdão embargado que diz "Merece destaque o § 4º do artigo em

análise ao disciplinar que o autor vencido, beneficiário da justiça

gratuita, terá o encargo de suportar os honorários "desde que não

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos

capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e

somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". (ID. f0021a9 -

Pág. 10).

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,
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busca, através dos embargos, reexaminar o mérito da decisão, o

que é vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fática-

probatória.

Ademais, não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se a embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelas

reclamantes e, no mérito, nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos pelas

reclamantes. Mérito: Por unanimidade, negar provimento aos

embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:11 - dcc657b

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20082417374660200000006324943

Número do processo: 0000723-45.2019.5.21.0001

Número do documento: 20082417374660200000006324943

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0000723-45.2019.5.21.0001
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

RECORRIDO EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RECORRIDO MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

RECORRIDO EDNA LOURENCO CAMPELO

ADVOGADO PAULO JOSE DE LIMA FILHO(OAB:
10923/RN)

ADVOGADO BEATRIZ DE LEMOS ROMAO(OAB:
15546/RN)

PERITO RENAN PONTES CRUZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDNA LOURENCO CAMPELO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 0000723-45.2019.5.21.0001

EMBARGANTE: EDNA LOURENCO CAMPELO, EDNALVA DA

SILVA CAVALCANTE E MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA

ADVOGADOS: PAULO JOSE DE LIMA FILHO - RN0010923,

BEATRIZ DE LEMOS ROMAO - RN0015546

EMBARGADO: A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO: AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS NUNES -

RN0004122

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

RELATORA: AUXILIADORA RODRIGUES
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EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.  Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se

inoportuna a oposição de embargos de declaração, que estão

limitados às hipóteses legais e não servem para se rediscutir o

mérito da questão.

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDNA

LOURENCO CAMPELO, EDNALVA DA SILVA CAVALCANTE e

MARILIA MEDEIROS DE ALMEIDA, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (ID. f0021a9), nos autos da reclamação

trabalhista nº 0000723-45.2019.5.21.0001, proposta pelas

embargantes em desfavor de A G HOTEIS E TURISMO S/A, ora

embargada.

Em apertada síntese, a decisão embargada conheceu do recurso

ordinário interposto pela reclamada, rejeitou a preliminar de

litispendência e, no mérito, deu parcial provimento para julgar

improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade

em grau máximo e respectivos reflexos, bem como condenou as

embargantes solidariamente ao pagamento de honorários

advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre as verbas

não alimentares julgadas improcedentes (proveito econômico), em

favor dos procuradores/advogados da parte embargada.

Em razões de ID. 503f83d (fls. 168/171), as embargantes afirmam

que a decisão colegiada apresenta omissão no tocante à

apreciação das provas produzidas nos autos. Alega que o acórdão

apresenta equívoco quanto à análise do conjunto probatório,

especialmente pela não apreciação do Laudo Pericial como prova

emprestada de ID. 65343e2, produzido no mesmo local de trabalho

das embargantes, e, em tempo contratual simultâneo com estas

pelo que que merece prequestionamento como pressuposto

processual necessário à interposição de recursos de índole

extraordinária perante as instâncias superiores em face de afronta a

Súmula n. 448, do TST, bem como ausência de manifestação

expressa sobre folhas de EPI's juntadas pela empresa que não

indicam certificados de aprovação para proteção de agentes

biológicos. Aduz, quanto ao tópico dos honorários de sucumbência,

que se faz pertinente que este Juízo melhor aclare o acórdão no

sentido de se estabelecer se as obrigações decorrentes da

sucumbência das autoras ficarão sob condição suspensiva de

exigibilidade, considerando-se a inexistência de créditos nestes

autos, bem como em autos diversos.

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

Mérito

A embargante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de

que a decisão colegiada apresenta omissão no tocante à

apreciação das provas produzidas nos autos. Alega que o acórdão

apresenta equívoco quanto à análise do conjunto probatório,

especialmente pela não apreciação do Laudo Pericial como prova

emprestada de ID. 65343e2, produzido no mesmo local de trabalho

das embargantes, e, em tempo contratual simultâneo com estas

pelo que que merece prequestionamento como pressuposto

processual necessário à interposição de recursos de índole

extraordinária perante as instâncias superiores em face de afronta a

Súmula n. 448, do TST, bem como ausência de manifestação

expressa sobre folhas de EPI's juntadas pela empresa que não

indicam certificados de aprovação para proteção de agentes

biológicos.

Sem razão, no entanto.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal e novamente suscitada em sede de embargos

declaratórios, qual seja, o cabimento do adicional de insalubridade

em grau máximo às camareiras do hotel embargado.

Eis os trechos do r. acórdão pertinente à matéria renovada nos

embargos declaratórios:

A Portaria n° 3.214/78 do extinto MTE, através do Anexo 14 da NR-

15, reconhece a insalubridade de grau máximo no trabalho
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realizado em contato permanente com lixo urbano. Registre-se que,

segundo o relato da petição da inicial, as reclamantes "tinham como

atribuição diária a de realizar a higienização dos quartos e

banheiros frequentados pelos hóspedes, tendo ainda a função de

manejar e substituir enxovais de camas e roupas de banho,

realizando ainda o recolhimento de lixos nas dependências dos

referidos quartos." (ID. 0eb38d0 - Pág. 3)

O Juízo de origem determinou a realização de perícia que

concluiu nos seguintes termos (ID. d9db660 - Pág. 8): Face aos

pedidos das Reclamantes, as constatações periciais e a

Legislação Trabalhista,pode-se concluir que as atividades

laborais desenvolvidas para a Reclamada, foram SALUBRES,

durante todo o pacto laboral.

Sabe-se que o Magistrado não está vinculado às conclusões

inseridas no laudo pericial, podendo formar seu convencimento a

partir de outros elementos constantes nos autos. Ocorre, todavia,

que a presente prova técnica se mostrou bastante elucidativa. [...]

Dessa forma, a menor rotatividade, a existência de tempo mínimo

de permanência dos hóspedes, a estrutura diversificada e a

finalidade mais ampla do serviço prestado no estabelecimento são

elementos aptos a diferenciar o trabalho de limpeza e coleta de lixo

realizado em hotéis, de forma a não enquadrá-lo no conceito

mencionado na Súmula nº 448, item II, do c. TST.Ademais, a

própria reclamação inicial afirma que "As metas das reclamantes

consistiam em realizar a higienização diária de, ao menos, 18

(dezoito) quartos." (fl. 4, ID.0eb38d0 - Pág. 3), podendo-se concluir

que as demandantes realizavam diariamente a limpeza de

instalações sanitárias utilizadas por, no máximo, 36 pessoas,

considerados o período de alta temporada e a média de 2 hóspedes

por apartamento, circunstância que se afasta do conceito de

"grande circulação".Por tais motivos, entendo que o trabalho

realizado pelas reclamantes, na função de camareiras do hotel

reclamado, não se enquadra no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº

3.214/78 do MTE, sendo inaplicáveis ao presente caso os

entendimentos consubstanciados nas já mencionadas Súmula nº

448/TST e Súmula nº 4/TRT21, razão pela qual dou provimento ao

recurso ordinário para julgar improcedente o pedido de pagamento

do adicional de insalubridade em grau máximo e respectivos

reflexos." (ID. f0021a9 - Pág. 9) - destaques acrescidos

Veja-se, portanto, que, ao contrário do alegado pela embargante,

inexiste a omissão apontada em sede de embargos declaratórios,

destacando que, se o magistrado não está vinculado à conclusão a

que chegou o expert por ele nomeado, que dirá de provas

produzidas em outra demanda, ainda que, igualmente apreciada

para formação do seu convencimento.

No mesmo sentido, descabe alegação de que "não há no texto do

Acórdão ventilação a respeito do que trouxe as embargantes em

suas peças processuais, especialmente, quanto à ausência de

equipamentos de proteção aprovados,especificamente, para

proteção de riscos biológicos." dado que a referência ao argumento

é destacado logo de entrada na apreciação do tópico recursal como

se vê no trecho "[...] as reclamantes relatam ter exercido a função

de camareira do hotel demandado nos períodos de 20 de Julho de

2018 a 27 de Abril de 2019, 12 de Fevereiro de 2016 a 04 de

Fevereiro de 2019, e 20 de Maio de 2016 a 28 de Janeiro de 2019,

respectivamente, sem o recebimento dos EPIs adequados.

Sustenta, ainda, que mantinha contato diário e permanente com

lixos e resíduos biológicos, dada a frequência e a rotatividade de

pessoas indeterminadas no hotel." (ID. f0021a9 - Pág. 6)

Da análise dos fundamentos da decisão embargada, verifica-se que

o acórdão consignou, de forma expressa e clareza meridiana, os

motivos pelos quais este colegiado entendeu por indevida a

condenação da embargada ao pagamento de adicional de

insalubridade.

Quanto aos honorários de sucumbência, aduz, as embargantes, que

se faz pertinente que este Juízo melhor aclare o acórdão no sentido

de se estabelecer se as obrigações decorrentes da sucumbência

das autoras ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade,

considerando-se a inexistência de créditos nestes autos, bem como

em autos diversos.

Da mesma forma que a insurgência relativa às alegações

anteriores, não prospera a afirmação de que carece de mais clareza

o decisum acerca da sua condenação ao pagamento de honorários

de sucumbência, tendo em vista o trecho da fundamentação do

Acórdão embargado que diz "Merece destaque o § 4º do artigo em

análise ao disciplinar que o autor vencido, beneficiário da justiça

gratuita, terá o encargo de suportar os honorários "desde que não

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos

capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e

somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário". (ID. f0021a9 -

Pág. 10).

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, reexaminar o mérito da decisão, o

que é vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 972
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

declaração para provocar uma nova análise da matéria fática-

probatória.

Ademais, não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se a embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelas

reclamantes e, no mérito, nego-lhes provimento.

Acórdão

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos pelas

reclamantes. Mérito: Por unanimidade, negar provimento aos

embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:11 - dcc657b

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20082417374660200000006324943

Número do processo: 0000723-45.2019.5.21.0001

Número do documento: 20082417374660200000006324943

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000845-52.2019.5.21.0003
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE RAIMUNDA SULIA DE OLIVEIRA
LEAL MEDEIROS

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RECORRIDO SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO RAYSSA LILIANE DA CAMARA(OAB:
16657/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

RECURSO ORDINÁRIO - RITO SUMARÍSSIMO (11886) nº

0000845-52.2019.5.21.0003 (RORSum)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

RECORRENTE: RAIMUNDA SULIA DE OLIVEIRA LEAL

MEDEIROS

Advogados: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JUNIOR -

RN0007235

RECORRIDO: SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogados: RAYSSA LILIANE DA CAMARA - RN0016657

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  O M I S S Ã O .

INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se inoportuna a oposição dos

embargos de declaração, que estão limitados às hipóteses legais e

não servem para se rediscutir o mérito da questão.

Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDA

SULIA DE OLIVEIRA LEAL MEDEIROS, contra o acórdão

proferido por esta egrégia 1ª Turma (ID. 0c1ecd7 - fls. 403/411), que

conheceu do Recurso Ordinário interposto pela embargante, e no

mérito, por unanimidade, negou-lhe provimento.
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A embargante, em suas razões recursais (ID. 598b675 - fls.

433/437), sustenta que v. acórdão foi omisso, afirmando não ter

havido a análise da questão relativa à ausência de equipamentos de

proteção provados especificamente para os riscos biológicos da

atividade da obreira.

Contrarrazões apresentadas pela reclamada (ID. d11b481 - fls.

440/443).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

A embargante, em suas razões recursais (ID. 598b675 - fls.

433/437), sustenta que v. acórdão foi omisso, afirmando não ter

havido a análise da questão relativa à ausência de equipamentos de

proteção provados especificamente para os riscos biológicos da

atividade da obreira.

Sem razão, no entanto.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes nos casos de

omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal, verbis:

Registre-se que a reclamante, no exercício da função de camareira

de hotel, recolhia o lixo dos banheiros e quartos, além de fazer a

limpeza dos mesmos, dentre diversas outras atividades, conforme

consta nos laudos pericias juntados por ambas as partes.

Desta feita, entendo que o trabalho realizado pela reclamante, na

função de camareira do hotel reclamado, não se enquadra no

Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE, sendo

inaplicáveis ao presente caso os entendimentos consubstanciados

nas já mencionadas Súmula nº 448/TST e Súmula nº 4/TRT21,

razão pela qual mantenho intacta a decisão de primeiro grau que

indeferiu à reclamante o pagamento do adicional de insalubridade

em grau máximo e respectivos reflexos (ID. 0c1ecd7 - fl. 408).

Dessa feita, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais decidiu.

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, o reexame da matéria, o que é

vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registre-se que não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se o embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no

mérito, nego-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e da

Excelentíssima Senhora Juíza Convocada Jólia Lucena da Rocha

Melo e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr. Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e a Juíza Convocada da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora
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Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:12 - bc61fb0

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070711102647800000006222369

Número do processo: 0000845-52.2019.5.21.0003

Número do documento: 20070711102647800000006222369

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000854-11.2019.5.21.0004
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JUNIOR(OAB: 2738/RN)

RECORRIDO ELIANE BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - A G HOTEIS E TURISMO S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

RECURSO ORDINÁRIO - RITO SUMARÍSSIMO (11886) nº

0000854-11.2019.5.21.0004 (RORSum)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: ELIANE BARBOSA DOS SANTOS

Advogados: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JUNIOR -

RN0007235

EMBARGADO: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Advogados: OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR -

RN0002738, AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS NUNES -

RN0004122

ORIGEM: TRT 21

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, não cabe a

oposição de embargos de declaração, que estão limitados às

hipóteses legais e não servem para se rediscutir o mérito da

questão.

Embargos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANE

BARBOSA DOS SANTOS em face do Acórdão de ID 909d6dd que,

por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário interposto

por A G HOTEIS E TURISMO S/A (embargada), para julgar

improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade

em grau máximo e respectivos reflexos.

A embargante opõe embargos de declaração, sob o fundamento de

omissão. Argumenta que: Ora, Excelência, não seria hipótese de

omissão o Juízo não trazer ao teor do Acórdão e se manifestar a

respeito do que trouxe o ilustre perito no laudo pericial acerca do

quantitativo de banheiros que limpava a paradigma da perícia?

Ademais, o quantitativo total do hotel e sua capacidade de

ocupação, bem como a sua taxa de ocupação, o que certamente,

traria clareza em relação a alta rotatividade de pessoas no

empreendimento reclamado?(ID. 59a5b6e - Pág. 3). Mais adiante,

indaga: Ademais, diante das conclusões de que o local de trabalho

da Reclamante não apresentou características insalubres, não seria

hipótese de omissão em relação aos equipamento (sic) de proteção

o fato de não trazer se tais eram aprovados aos riscos biológicos,

criando lacuna em relação ao que trouxe a Embargante em sua

impugnação ao laudo pericial e suas contrarrazões recursais?(ID.

59a5b6e - Pág. 3). Ao final, arremata: Diante das indagações

formuladas e face a tudo mais que fora exposto, requer-se,

muito respeitosamente, a procedência dos presentes

Embargos Declaratóriospara fazer suprir as omissões

apontadas(ID. 59a5b6e - Pág. 4).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

A embargante opõe embargos de declaração, sob o fundamento de

omissão no julgado. Argumenta, para tanto, que: Ora, Excelência,

não seria hipótese de omissão o Juízo não trazer ao teor do

Acórdão e se manifestar a respeito do que trouxe o ilustre perito no

laudo pericial acerca do quantitativo de banheiros que limpava a

paradigma da perícia? Ademais, o quantitativo total do hotel e sua

capacidade de ocupação, bem como a sua taxa de ocupação, o que

certamente, traria clareza em relação a alta rotatividade de pessoas

no empreendimento reclamado?(ID. 59a5b6e - Pág. 3). Mais

adiante, indaga: Ademais, diante das conclusões de que o local de

trabalho da Reclamante não apresentou características insalubres,
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não seria hipótese de omissão em relação aos equipamento (sic) de

proteção o fato de não trazer se tais eram aprovados aos riscos

biológicos, criando lacuna em relação ao que trouxe a Embargante

em sua impugnação ao laudo pericial e suas contrarrazões

recursais?(ID. 59a5b6e - Pág. 3). Ao final, arremata: Diante das

indagações formuladas e face a tudo mais que fora exposto,

requer-se, muito respeitosamente, a procedência dos presentes

Embargos Declaratóriospara fazer suprir as omissões

apontadas(ID. 59a5b6e - Pág. 4).

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De outra parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal. Dessa feita, não há qualquer omissão, nem o

que ser mais esclarecido ou modificado sobre matéria, já que a

decisão foi fundamentada de forma clara e objetiva e indicou os

motivos que levaram a reforma da sentença, após a análise

pormenorizada de todo o lastro probatório presente nos autos.

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, por meio dos presentes embargos, renovar fatos e provas, o

que é vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registre-se que não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se a embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Ressalta-se, por oportuno, em relação ao prequestionamento, o teor

da Súmula n.º 297 do TST, que dispõe:

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO.

NOVA REDAÇÃO. 1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão

quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente,

tese a respeito. 2. Incumbe à parte interessada, desde que a

matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos

declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena

de preclusão. 3. Considera-se prequestionada a questão jurídica

invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de

pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Nesse contexto, para efeito de prequestionamento, a decisão

judicial não tem que fazer referência expressa aos dispositivos

legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador adote

explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e questões

abordadas, expondo os motivos de seu convencimento, o que

ocorreu nos presentes autos.

Ademais, não é necessário que haja menção explícita de todos os

dispositivos constitucionais e legais apontados, visto que o

prequestionamento não diz respeito a artigos de lei, mas, sim, a

uma tese de direito, a teor da Orientação Jurisprudencial n.º 118, da

Seção de Dissídios Individuais I, do Tribunal Superior do Trabalho.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES
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Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:13 - baa8689

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20072311134922500000006260567

Número do processo: 0000854-11.2019.5.21.0004

Número do documento: 20072311134922500000006260567

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0001613-49.2017.5.21.0002
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRENTE SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)

ADVOGADO FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA
SILVA PEREIRA(OAB: 151390/RJ)

RECORRENTE PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO FABIANO FALCÃO DE ANDRADE
FILHO(OAB: 4030/RN)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO FABIANO FALCÃO DE ANDRADE
FILHO(OAB: 4030/RN)

RECORRIDO SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)

ADVOGADO FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA
SILVA PEREIRA(OAB: 151390/RJ)

ADVOGADO LUIZA CARVALHO COSTA(OAB:
141572/RJ)

RECORRIDO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

TESTEMUNHA DANIEL ARAUJO DE FREITAS

TESTEMUNHA ARTHUR DE CASTRO DANTAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

Embargos Declaratórios nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002 (Processos Conexos)

Embargante: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 072.745.064-63

Advogados: ANA CAROLINA AMARAL CESAR - OAB:

RN0000539-A

Embargante: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO

LTDA - CNPJ: 32.319.931/0001-43

Advogados: DANILO DOS SANTOS LIMA XAVIER - OAB:

RJ0149154; CRISTIANO DE LIMA BARRETO DIAS - OAB:

RJ0092784; MARIA RAPHAELLA VALENTIN CASALI LIMA -

OAB: RJ0149086; FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA SILVA

PEREIRA - OAB: RJ0151390

Embargante: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS -

CNPJ: 33.000.167/0001-01

Advogados: ROSE CRISTINA BARBOSA DE FREITAS - OAB:

RN0005951; GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA RODRIGUES -

OAB: RN0014487; FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO -

OAB: RN0004030

Embargados: OS MESMOS

Origem: TRT 21ª Região

Relatora: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMANTE. REEXAME

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.Os embargos de declaração são

o meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a

solução da contradição, o suprimento da omissão verificada na

decisão embargada ou a retificação do exame dos pressupostos

extrínsecos do recurso ou de erro material, conforme dispõem os

artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No

caso, o colegiado apreciou de forma expressa a matéria renovada

nos presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não foi

conhecido o recurso ordinário interposto pelo embargante,

inexistindo qualquer equívoco no exame dos pressupostos

extrínsecos de admissibilidade do recurso. Adotadas teses

explícitas sobre os temas devolvidos à apreciação do Órgão

Colegiado, o pronunciamento expresso sobre todos os argumentos

apresentados e os dispositivos legais e constitucionais invocados é

desnecessário, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a
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Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes

as hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC,

mostra-se inoportuna a oposição de embargos de declaração, que

estão limitados às hipóteses legais e não servem para rediscutir o

mérito da decisão embargada. Da análise do acórdão embargado

veri f ica-se que a decisão apresentou de forma clara e

fundamentada os motivos pelos quais manteve a multa processual

estipulada pelo juízo a quo, bem como a integração das

gratificações e do adicional geográfico na base de cálculo de horas

extras, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSORTE. TÓPICO

N Ã O  C O N H E C I D O .  O M I S S Ã O .  I N E X I S T Ê N C I A .

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. A

legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que não se

verifica na hipótese. Ademais, os embargos de declaração não

servem para provocar nova análise da matéria fática-probatória,

como pretende a embargante ao suscitar eventual omissão quanto

à apreciação de prova existente nos autos. A boa ou má apreciação

do conjunto probatório desafia recurso próprio. Destaca-se, ainda,

que a decisão judicial, para efeito de prequestionamento, não

necessita referenciar expressamente os dispositivos legais, sendo

suficiente que o órgão julgador adote tese jurídica a respeito das

matérias abordadas, expondo os motivos de seu convencimento.

Embargos de declaração do reclamante conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da reclamada conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da litisconsorte conhecidos e

desprovidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante,

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, pela reclamada, SCHLUMBERGER

SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, e pela litisconsorte, PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (Id. - 81c6a99 - fls. 1602/1639), nos autos

das reclamações trabalhistas nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002, as quais foram associadas por

conexão, conforme decisão de Id. 6286dcf (fls. 242)1.

Em apertada síntese, a decisão colegiada conheceu dos recursos

ordinários interpostos pela reclamada e pela litisconsorte, mas não

conheceu do recurso interposto pelo reclamante, por considerá-lo

intempestivo. No mérito, por unanimidade, deu parcial provimento

ao recurso da reclamada, excluindo a multa de mora aplicada sobre

as contribuições previdenciárias, cuja incidência somente ocorrerá

acaso descumprida a obrigação de pagar, e, por maioria, negou

provimento ao recurso da litisconsorte, mantendo sua condenação

subsidiária nos termos da sentença.

O reclamante, em razões de Id. d0ed1cd (fls. 1758/1791), se

insurge contra a declaração de intempestividade do recurso

ordinário argumentando erro na publicização oficial do Ato da

Presidência nº 307/2019, que determinou a participação dos

servidores em evento institucional e suspendeu o atendimento

forense nos dias 30/09/2019 a 02/10/2019. Afirma que o próprio

sistema PJe, na "aba expedientes", lançou como termo final para

interposição do recurso ordinário o dia 08.10.19, data em que fora

interposto o recurso, o que, no seu entender, caracteriza sua

tempest iv idade.  Aponta que o calendár io inst i tuc ional

disponibilizado no site do TRT-21 informa que os prazos

processuais estavam suspensos no aludido período por força do Ato

n° 307/2019. Defende que o calendário, disponibilizado inclusive no

portal da transparência do Tribunal, consiste numa importante

ferramenta para comunicação com o público interno e externo, de

modo que é usado pelos advogados para acompanhar os dias úteis,

não úteis e suspensão dos prazos processuais. Assevera que

apesar do conteúdo do Ato 307/2019 do TRT da 21ª Região tratar

apenas da prorrogação do dia do vencimento, a publicidade dada

ao ato, tanto no calendário institucional, quanto nas notícias

veiculadas no sítio do Tribunal na internet e, ainda, a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, induziu a

erro o advogado, de modo que o reclamante não pode ser

prejudicado por eventuais informações processuais errôneas

implantadas na página do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª

Região. Requer manifestação deste colegiado quanto ao prazo

recursal demarcado dentro do SISTEMA PJE na Aba Expedientes e

ainda acerca da tempestividade do Recurso Ordinário à luz do art.

5º, XXXV, LV e 93, IX, da CF, art. 1º, caput e §1º - art. 4º, caput, e

§2º da Lei 11.419/2006 e art. 194, 197, § único e 223, §1º e 2º do

CPC.

Por sua vez, a reclamada opõe embargos de declaração (Id.

21c0949 - fls. 1840/1849), aduzindo que a decisão embargada foi

omissa em relação ao questionamento da integração da gratificação

(PIP) na base de cálculo das horas extras. Além disso, alega a

existência de contradição/obscuridade no tocante à manutenção da

multa por embargos protelatórios aplicada pela magistrada de

primeiro grau. Ao final, requer a manifestação do órgão colegiado

acerca das matérias renovadas nos presentes embargos para fins
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de prequestionamento.

Em razões de Id. a4ffb19 (fls. 1824/1839), a litisconsorte se insurge

em relação à não apreciação de parte dos argumentos elencados

em seu recurso ordinário. Alega que a preliminar de inépcia da

inicial constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada

em qualquer grau de jurisdição. Aponta, ainda, que a decisão

colegiada deixou de apreciar a confissão do autor quanto à

fiscalização do contrato de prestação de serviços firmado entre a

embargante e a reclamada principal. Ao f inal,  pugna o

pronunciamento deste Eg. Tribunal acerca dos artigos 5º, II e LV, da

CF; 330 e 373 do NCPC; 818 e 840 da CLT; e da Súmula 331 do

TST, para fins de prequestionamento.

Não há contraminuta.

É o relatório.

1 Os números dos Ids e das folhas correspondem, em regra, aos do

processo n° 0001613-49.2017.5.21.0002. As exceções serão

expressamente indicadas nas razões de decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os embargos de declaração da reclamada,

l i t isconsorte e reclamante, porque preenchem todos os

pressupostos objet ivos e subjet ivos de admissibi l idade.

MÉRITO

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Recurso Reclamante

O embargante se insurge contra a declaração de intempestividade

do seu recurso ordinário argumentando erro na publicização oficial

do Ato da Presidência nº 307/2019. Assevera que apesar do

conteúdo do supracitado ato tratar apenas da prorrogação do dia do

vencimento do prazo, a informação contida no calendário

institucional disponibilizado no site do Tribunal e a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, indicou a

suspensão dos prazos processuais no período de 30/09/2019 a

02/10/2019, o que teria induzido a erro o advogado do reclamante.

Ao exame.

No caso concreto, o colegiado analisou a matéria renovada nos

presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não

conheceu o recurso ordinário interposto pelo embargante, senão

vejamos:

"Recurso do Reclamante

Representação regular. Custas dispensadas. Depósito recursal

inexigível.

Todavia, não merece conhecimento o presente recurso, porquanto é

intempestivo, senão vejamos:

A r. sentença foi publicada em 20/09/2019 (sexta-feira), iniciando a

contagem do prazo recursal em 23/09/2019 (segunda-feira),

conforme se constata da aba "expedientes" do PJe.

O fim do octídio legal para interposição do recurso seria o dia

02/10/2019.

Contudo, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 prorrogou os prazos

processuais que se iniciavam ou venciam no período de 30/09/2019

a 02/10/2019 até o primeiro dia útil seguinte, de modo que o novo

termo ad quem passou a ser 04/10/2019, em razão do feriado

estadual dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, ocorrido no dia

03/10/2019. Eis o teor do supracitado ato:

Art. 1º Suspender o atendimento ao público no Complexo Judiciário

Trabalhista Ministro Francisco Fausto, nos dias 30/09/2019 e

01/10/2019, a fim de possibilitar, nesse período, a realização do

Encontro Institucional dos Magistrados e Servidores do TRT da 21ª

Região.

§ 1º Determinar que o expediente seja prestado mediante

participação no referido evento.

§ 2º Os servidores submetidos a controle de ponto deverão realizar

o registro biométrico de frequência no local do evento.

Art. 2º Considerar prorrogados, até o primeiro dia útil seguinte,

os prazos processuais que se iniciarem ou vencerem no

período de 30/09/2019 a 02/10/2019, na forma do art. 224, § 1º, do

CPC.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente em suas

razões recursais, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou

os prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, não havendo que falar em suspensão dos

prazos processuais no aludido período.

In casu, verifica-se que o recurso ordinário foi protocolado apenas

em 08/10/2019 (terça-feira) (id. 6da13b3 - fl. 1277), após o

escoamento do prazo previsto no art. 895, I, da CLT.

Não houve certidão de indisponibilidade do sistema PJe nos dias
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úteis do período.

Desta forma, o recurso ordinário do reclamante não merece

conhecimento por intempestividade." (Id. 81c6a99 fls. 1610/1611)

Extrai-se das razões de decidir do acórdão embargado, que houve

expressa manifestação acerca da matéria devolvida nos embargos

declaratórios, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser

sanada.

Ressalta-se que o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou os

prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, situação em que não se enquadra o

recurso ordinário interposto pelo embargante.

O aludido ato nada mais fez do que replicar o conteúdo do art. 224,

§1º, do CPC, cujo teor é cristalino no sentido de que "os dias do

começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro

dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente

forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou

houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

Assim, a informação contida no calendário institucional ou em

notícias veiculadas no sítio eletrônico do Tribunal não tem o condão

de modificar os parâmetros estabelecidos na norma processual,

pois o portal eletrônico possui caráter meramente informativo e não

vincula as partes, as quais deverão observar os procedimentos

previstos na legislação.

Ainda que assim não o fosse, o calendário institucional e as notícias

veiculadas no site do TRT21 indicam expressamente o ato

normativo a que se referem, de modo que compete ao advogado o

cuidado de observar o inteiro teor do normativo, não havendo que

se falar em justa causa para a não interposição do recurso no prazo

legal.

Da mesma forma, o prazo constante da aba "expedientes" do PJe

não se reveste de caráter oficial, e, portanto, não possui o condão

de alterá-lo ou prorrogá-lo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter também informativo, a qual não exime a parte de proceder à

correta contagem do prazo processual, conforme já decidiram a 6ª,

7ª e 8ª Turmas do C. TST, verbis:

[...] O Agravante afirma, em síntese, que "o prazo que seria de oito

dias úteis, foi estendido para 10 dias em razão do advento dos

jogos do Brasil na copa do mundo, que coincidiu nos dias do prazo

do Agravante" (fl. 863). Alega que apresentou Recurso de Revista

no prazo final do "PJe Aba Sistema", em 6/7/2018. Afirma ter

ocorrido um bug no sistema do PJe da 21ª Região. Afirma que

houve postergação de 1 (um) dia nos prazos devido ao feriado na

Comarca de Ceará-Mirim do dia 29/6/2018. Traz portarias de outros

Regionais que determinaram a suspensão dos prazos processuais

nos dias de jogos do Brasil. Requer, alternativamente, a declaração

de inconstitucionalidade incidental do Ato Normativo TRT 21ª GP

N213/2018.

O art. 4º do Ato TRT21-GP nº 213/2018 dispõe que "os prazos que

se vencerem nos dias de jogos da seleção brasileira ficarão

imediatamente prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente

(art. 224, § 1º, Código de Processo Civil)" (fl. 876). O Ato também

determina a redução, e não suspensão, do expediente em dias de

jogos da seleção brasileira, no artigo 1º.

Nos autos, não há comprovação de que o fim do prazo do Recurso

de Revista tenha coincidido com dia de jogo da seleção brasileira.

Ademais, o Agravante não trouxe comprovante de que tenha havido

feriado na sua comarca no dia 29/6/2018. Por fim, cada Tribunal

Regional do Trabalho organizou-se de maneira independente,

conforme as particularidades locais.

[...] A ciência da decisão deu-se com a publicação do acórdão

regional no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 21/6/2018,

conforme certidão de fl. 784. O prazo para interposição do Recurso

de Revista iniciou-se em 22/6/2018 e encerrou-se em 4/7/2018,

sendo intempestivo, portanto, o Recurso de Revista interposto no

dia 6/7/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. [...]

(AIRR - 1150-95.2017.5.21.0006 , Relatora Ministra: Maria Cristina

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 31/05/2019)

A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O .  L E I  1 3 . 4 6 7 / 2 0 1 7 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

TRANSCENDÊNCIA. A indicação de prazo final diverso para

interposição do recurso em tela própria do sistema, denominada

"Aba Expedientes", não possui o condão de substituir os parâmetros

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo que não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento previsto na legislação. Agravo de

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (AIRR

- 861-47.2017.5.21.0012 , Relatora Desembargadora Convocada:

Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, 6ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019)

RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA

A N T E S  D A  V I G Ê N C I A  D A  L E I  N º  1 3 . 0 1 5 / 2 0 1 4 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

NULIDADE NÃO VERIFICADA. A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro

de 2006, ao tratar da forma de comunicação dos atos processuais
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no PJE (Processo Judicial Eletrônico), possibilitou que a intimação,

para os casos daqueles que sejam cadastrados no sistema, ocorra

de forma eletrônica, dispensando-se a publicação no órgão oficial

(artigo 5º). Ainda, consoante se extrai do disposto nos artigos 4º, §

4º, e 5º, §§ 1º, 3º e 4º, da referida norma, considerar-se-á realizada

a intimação no momento em que a parte efetive a consulta

eletrônica ao teor da decisão e iniciada a contagem do prazo

recursal no dia útil subsequente. Logo, tendo em vista que a parte

tomou ciência da decisão em 3/9/2013, o dia final para interposição

do recurso ordinário é, de fato, 11/9/2013, tendo em vista o octídio

legal. A indicação de prazo final diverso para interposição do

recurso em tela própria do sistema, denominada "Expedientes", não

possui o condão de alterar/substituir os parâmetros expressamente

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo. Ou seja, não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento próprio, legalmente previsto. Dito

isso, caberia à recorrente, com a diligência que se espera das

partes que litigam em um processo judicial e em razão da boa-fé

processual, buscar, junto à Vara do Trabalho, informações para

sanar eventuais dúvidas decorrentes do sistema, possibilitando,

assim, o manejo do recurso no prazo de oito dias, contados da data

da ciência do teor da intimação - o que, como visto, não foi

observado no caso. Correta, desse modo, a decisão regional que

declarou a intempestividade do recurso ordinário da parte. Recurso

de revista de que não se conhece. (RR - 10855-16.2013.5.18.0015 ,

Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de

Julgamento: 23/10/2018, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT

31/10/2018)

Logo, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais não conheceu do recurso

ordinário por intempestividade.

O embargante, na verdade, insatisfeito com o não conhecimento do

seu recurso, busca, através dos embargos, o reexame da questão.

Destaque-se, ainda, que, para efeito de prequestionamento, a

decisão judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador

adote explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e

questões abordadas, expondo os motivos de seu convencimento,

em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-1 e a Súmula nº 297,

inciso I, ambas do TST, o que ocorreu nos presentes autos.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

Recurso Reclamada

A reclamada opõe embargos de declaração, sob a alegação de que

o acórdão embargado apresenta omissão no tocante à base de

cálculo das horas extras, além de contradição/obscuridade em

relação à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada

pela magistrada de primeiro grau. Ao final, pugna a manifestação do

órgão colegiado acerca das matérias renovadas nos presentes

embargos para fins de prequestionamento.

Com relação à multa processual aplicada pela magistrada de

origem, a decisão embargada assim consignou:

"[...] Verifica-se que os embargos de declaração opostos visava, na

perspectiva da embargante, sanar vício consistente na ausência de

registro acerca da incidência ou não da regra prevista na OJ nº 415

da SDI-I do TST, quando da apuração das horas extras, uma vez

que a sentença embargada admitiu, de forma genérica, a dedução

das parcelas pagas sob idêntico título.

Contudo, extrai-se dos fundamentos da sentença embargada que a

magistrada de origem considerou, com base na prova oral, que a

rubrica "horas extras" contida nos contracheques correspondia, na

verdade, ao pagamento da parcela denominada "bônus", a qual era

paga de forma dissimulada pela reclamada, senão vejamos (Id.

ce2ff2c - fls. 1058):

[...]

Assim, considerando que a magistrada de origem entendeu que as

horas extras consignadas nos contracheques estavam sendo

utilizadas, na verdade, para o pagamento dos bônus aos

empregados da reclamada, a pretensão apresentada nos embargos

de declaração, relativa ao critério de dedução das horas extras

pagas, se reveste de nítido caráter protelatório, uma vez que não

há, na perspectiva do julgador , horas extras comprovadamente

pagas à atrair a dedução a quo na forma prevista na OJ n° 415 da

SDI-I.

A análise acerca da incidência ou não do critério previsto na OJ nº

415 da SDI-I do TST, implica, sem arrimo de dúvidas, no reexame

das razões de decidir do juízo primevo, pois, somente se justifica

caso não houvesse o entendimento de que a rubrica "horas extras"

era utilizada para o pagamento da parcela denominada "bônus".

Contudo, sobressaindo que as horas extras consignadas nos

contracheques dissimulavam o pagamento de bônus, torna-se

inviável a dedução questionada nos embargos declaratórios.

Logo, evidente que a questão trazida a lume tinha como

objetivo a rediscussão da matéria de mérito e o reexame das

provas, o que não é permitido por meio desse instrumento

processual.
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Caracterizado o intuito protelatório no manejo dos Embargos

de Declaração, correta a multa estipulada pelo Juízo a quo.

Recurso a que se nega provimento, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1614/1616) g.a.

Veja-se, portanto, que inexiste contradição ou obscuridade no

acórdão embargado, uma vez que a decisão foi clara ao registrar

que os embargos declaratórios opostos na primeira instância visava

rediscutir o mérito da sentença, o que é vedado através do aludido

instrumento processual.

O fato do Tribunal ad quem apreciar os fundamentos da sentença, a

fim de verificar a natureza protelatória dos embargos de declaração,

não caracteriza integração ao julgamento proferido na primeira

instância, tampouco afasta a intenção da embargante de

reexaminar o mérito da decisão util izando via processual

inadequada.

Quanto à alegação de que o acórdão deixou de analisar se a

gratificação "PIP" deve integrar a base de cálculo das horas extras,

melhor sorte não socorre a embargante.

Nas razões do recurso ordinário, a embargante se insurgiu em

relação à base de cálculo das horas extras, aduzindo que foram

adicionadas verbas ao salário que não compõe a remuneração. Na

oportunidade, indicou, de forma exemplificativa, o contracheque do

mês de março de 2017, no qual consta o valor do adicional

geográfico pago ao empregados, além de outras gratificações,

dentre as quais a PIP, o que teria majorado indevidamente o valor

das horas extraordinárias (Id. 507d07a - fl. 1234).

Impende ressaltar, contudo, que nas próprias razões recursais a

reclamada se refere de forma genérica as gratificações e não de

forma específica à gratificação intitulada PIP, senão vejamos:

"Para melhor entendimento, citamos o mês de mar/2017, no qual é

utilizada como base de cálculos o valor de R$ 39.109,49, quando o

correto seria R$ 14.075,00, haja vista que ele integrou o valor R$

25.034,50 de gratificações e adicional geográfico." (fls. 1234)

Da análise do acórdão embargado, é possível observar que, ao

contrário do alegado pela embargante, a matéria foi devidamente

apreciada não havendo qualquer omissão em relação à integração

das gratificações na base de cálculo das horas extras. Eis os

fundamentos da decisão colegiada acerca da questão:

"O artigo 457, § 1º, da CLT, com redação vigente à época da

prestação de serviços, dispunha que: "integram o salário não só a

importância fixa estipulada, como também as comissões,

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e

abonos pagos pelo empregador".

Compulsando a documentação acostada aos autos, em especial os

holerites de Ids. 90f7771 e seguintes (fls. 53/134), verifica-se que o

recorrido recebia, de forma habitual, o adicional geográfico,

conforme se observa, por exemplo, dos contracheques dos meses

de julho de 2016 a abril de 2017 (fls. 52/56 e 64/70), além de

gratificações de valores variáveis, verbas que, conforme consignado

nos aludidos comprovantes de rendimentos, integravam a base de

cálculo tanto do FGTS, como do INSS e do IR, corroborando, assim,

a natureza contraprestativa das parcelas.

Nesse contexto, denota-se que as verbas eram adimplidas como

verdadeira contraprestação pelo trabalho, especialmente, quando

considerado que a recorrente não apresenta qualquer fato

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe

cabia, nos termos dos artigos 818, II, da Consolidação das Leis do

Trabalho.

A mera alegação de que no contracheque do recorrido restou

destacado o

valor referente à remuneração base, não tem o condão, por si só,

de retirar a natureza salarial das referidas parcelas, uma vez que,

no próprio documento, tais verbas eram consideradas como

rendimento destinado à retribuir o trabalho, tanto é que foram

consideradas na base de cálculo para o recolhimento

previdenciário, em observância ao disposto no art. 28, I, da Lei

8.212/91, in verbis:

[...]

Da mesma forma, o art. 15. da Lei 8036/90, que dispõe sobre o

FGTS, estabelece que "todos os empregadores ficam obrigados a

depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária

vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da

remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,

incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e

458 da CLT". Logo, ao considerar as gratificações e o adicional

geográfico na base de cálculo dos depósitos fundiários, a própria

recorrente reconheceu a natureza remuneratória das parcelas, a luz

do disposto no art. 457 da CLT, praticando, portanto, aquilo que

doutrina considera como venire contra factum proprium, ou seja,

apresenta, neste momento, tese recursal contrária aos próprios atos

praticados na constância da relação de trabalho.

Por essas razões, tanto o adicional geográfico, como as

gratificações pagas no decorrer do pacto laboral, devem

integrar a remuneração do empregado, eis que foram pagos em

retribuição ao trabalho, nos termos do disposto no art. 28, I, da

Lei 8.212/91 e art. 15 da Lei 8036/90, c/c § 1.º do artigo 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho, com redação vigente à

época do pacto laboral.

[...]

Portanto, caracterizado o caráter salarial das parcelas, é devida a
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integração destas na remuneração do empregado para todos os fins

de direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, do disposto no artigo 457, § 1.º, da Consolidação ex vi das

Leis do Trabalho.

Nega-se provimento ao recurso, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1620/1622) g.a.

Resta assente, portanto, que o acórdão embargado, em

consonância com os termos utilizados nas razões recursais da

reclamada, tratou, não apenas do adicional geográfico, mas

também das gratificações apontadas no contracheque do mês de

março de 2017, não havendo que se falar em omissão, no

particular.

Registra-se, por fim, que o magistrado não está obrigado a

responder todas as alegações das partes quando verifica motivos

suficientes para fundamentar sua decisão, não se obrigando a

responder todos os argumentos e posicionamentos apresentados.

Dessa feita, considerando que não há omissão ou qualquer outro

vício que mereça ser sanado, já que o acórdão embargado indicou

os motivos pelos quais manteve a multa processual estipulada pelo

juízo a quo, bem como a integração das gratificações e do adicional

geográfico na remuneração do empregado para todos os fins de

direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, rejeita-se os embargos de declaração opostos pela

reclamada.

Recurso Litisconsorte

A litisconsorte se insurge quanto à não apreciação de parte dos

argumentos elencados em seu recurso ordinário.

Sobre a matéria, a decisão embargada assim pronunciou:

"Recurso da Litisconsorte

Recurso ordinário tempestivo. Representação regular. Custas

Recolhidas e Depósito recursal efetuado (Id. 98ac71a - fls.

1162/1167). Atendidos os pressupostos extrínsecos.

Contudo, no que diz respeito aos tópicos recursais intitulados "DA

INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO À PETROBRAS" e "DAS

HORAS EXTRAS DO TRABALHO EXERCIDO NA BASE PELO

RECLAMANTE (HORAS EXTRAS SIMPLES E INTRAJORNADA) -

IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PETROBRAS - TRABALHO

REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA SCHLUMBERGER PARA

EMPRESAS DIVERSAS - CONFISSÃO DO RECLAMANTE NA

PRÓPRIA INICIAL", o recorrente incorre em flagrante inovação à

lide, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Impende destacar que a preliminar arguida em sede recursal sequer

foi suscitada nas contestações apresentadas pela litisconsorte, seja

nos autos do processo 0001613-49.2017.5.21.0002 (Id. 74a4ae9 -

fls. 258/266), seja na ação 0001614-34.2017.5.21.0002 (Id.

16b8573 - fls. 161/205). Da mesma forma, não foi ventilada na

contestação de Id. 74a4ae9 (fls. 258/266) a tese defensiva de que o

labor em sobrejornada, quando realizado na sede da reclamada

principal, se deu em prol de outras empresas, tendo sido

apresentada, tão somente, defesa genérica sobre o pleito de horas

extras, a qual se limitou a aduzir que competia ao reclamante o

ônus de provar suas alegações.

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico pátrio (art.

1.014 do CPC), porquanto ofende os princípios do contraditório e da

ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Tais preceitos estabelecem a proibição de inovar a lide, entendendo

-se por inovação todo elemento que pode servir de base para a

decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo,

no procedimento de primeiro grau de jurisdição.

[...]

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e

intrínsecos, conheço do recurso, salvo quantos aos tópicos acima

indicados, por inovação à lide." (Id. 81c6a99 - fls. 1608/1609)

Pois bem.

A legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que, a toda

evidência, não é o caso dos autos.

Depreende-se do trecho da decisão acima transcrito, que não há

omissão em relação a matéria suscitada em sede de embargos

declaratórios. Na verdade tais tópicos não foram conhecidos pois

sua análise implicaria na supressão de instância, bem como ofensa

ao contraditório e ampla defesa,já que a matéria não foi objeto de

apreciação na instância primeva.

De outra sorte, não se pode olvidar que a Petrobras foi capaz de

impugnar especificadamente, em sua defesa, os fundamentos

apresentados pela parte reclamante no que diz respeito à

responsabilidade da litisconsorte quanto às obrigações decorrentes

do contrato de trabalho havido entre a reclamada principal e o

obreiro, o que, por si só, vai de encontro com a preliminar de inépcia

da inicial, suscitada apenas em sede recursal.

Com relação à alegação de que a decisão embargada deixou de

apreciar a confissão do autor quanto à fiscalização do contrato de

prestação de serviços firmado entre a litisconsorte e a reclamada

principal, resta evidente que a embargante busca, através dos

embargos, reexaminar o conjunto fático probatório existente nos

autos.

Conforme já abordado acima, o instrumento processual ora em
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análise não é o meio adequado para se insurgir em face do

resultado do julgamento que não lhe favorece. Ora, não se pode

confund i r  omissão,  con t rad ição  ou  obscur idade com

pronunciamento desfavorável à pretensão da parte, de modo que,

se a embargante não se contenta com o resultado do julgamento,

deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de declaração

não têm esse escopo.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fático-

probatória.

Por fim, repise-se que, consoante o enunciado da OJ nº 118 da

SBDI-1 e da Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST, a decisão

judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento,

sendo suficiente que o órgão julgador adote explicitamente tese

jurídica a respeito das matérias e questões abordadas, expondo os

motivos de seu convencimento, exatamente como ocorre nos

presentes autos.

Rejeita-se, portanto, os embargos de declaração opostos pela

litisconsorte.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA, e,  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, e, no mérito, nego provimento a todos os recursos.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA. e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  -

PETROBRAS. Mérito: Por unanimidade, negar provimento a todos

os embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8º, parágrafo 2º do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:14 - b6addb1

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070318235362300000006215788

Número do processo: 0001613-49.2017.5.21.0002

Número do documento: 20070318235362300000006215788

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000845-52.2019.5.21.0003
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE RAIMUNDA SULIA DE OLIVEIRA
LEAL MEDEIROS

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RECORRIDO SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO RAYSSA LILIANE DA CAMARA(OAB:
16657/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAIMUNDA SULIA DE OLIVEIRA LEAL MEDEIROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

RECURSO ORDINÁRIO - RITO SUMARÍSSIMO (11886) nº

0000845-52.2019.5.21.0003 (RORSum)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

RECORRENTE: RAIMUNDA SULIA DE OLIVEIRA LEAL

MEDEIROS

Advogados: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JUNIOR -

RN0007235

RECORRIDO: SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 984
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

Advogados: RAYSSA LILIANE DA CAMARA - RN0016657

ORIGEM: TRT DA 21ª REGIÃO

Ementa

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  O M I S S Ã O .

INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses elencadas nos artigos 897-

A da CLT e 1.022 do CPC, mostra-se inoportuna a oposição dos

embargos de declaração, que estão limitados às hipóteses legais e

não servem para se rediscutir o mérito da questão.

Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDA

SULIA DE OLIVEIRA LEAL MEDEIROS, contra o acórdão

proferido por esta egrégia 1ª Turma (ID. 0c1ecd7 - fls. 403/411), que

conheceu do Recurso Ordinário interposto pela embargante, e no

mérito, por unanimidade, negou-lhe provimento.

A embargante, em suas razões recursais (ID. 598b675 - fls.

433/437), sustenta que v. acórdão foi omisso, afirmando não ter

havido a análise da questão relativa à ausência de equipamentos de

proteção provados especificamente para os riscos biológicos da

atividade da obreira.

Contrarrazões apresentadas pela reclamada (ID. d11b481 - fls.

440/443).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

A embargante, em suas razões recursais (ID. 598b675 - fls.

433/437), sustenta que v. acórdão foi omisso, afirmando não ter

havido a análise da questão relativa à ausência de equipamentos de

proteção provados especificamente para os riscos biológicos da

atividade da obreira.

Sem razão, no entanto.

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

Por sua parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil disciplina

que os embargos de declaração são pertinentes nos casos de

omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal, verbis:

Registre-se que a reclamante, no exercício da função de camareira

de hotel, recolhia o lixo dos banheiros e quartos, além de fazer a

limpeza dos mesmos, dentre diversas outras atividades, conforme

consta nos laudos pericias juntados por ambas as partes.

Desta feita, entendo que o trabalho realizado pela reclamante, na

função de camareira do hotel reclamado, não se enquadra no

Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do MTE, sendo

inaplicáveis ao presente caso os entendimentos consubstanciados

nas já mencionadas Súmula nº 448/TST e Súmula nº 4/TRT21,

razão pela qual mantenho intacta a decisão de primeiro grau que

indeferiu à reclamante o pagamento do adicional de insalubridade

em grau máximo e respectivos reflexos (ID. 0c1ecd7 - fl. 408).

Dessa feita, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais decidiu.

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, através dos embargos, o reexame da matéria, o que é

vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registre-se que não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se o embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no

mérito, nego-lhe provimento.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e da

Excelentíssima Senhora Juíza Convocada Jólia Lucena da Rocha

Melo e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr. Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
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Federais e a Juíza Convocada da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:12 - bc61fb0

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070711102647800000006222369

Número do processo: 0000845-52.2019.5.21.0003

Número do documento: 20070711102647800000006222369

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0001613-49.2017.5.21.0002
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRENTE SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)

ADVOGADO FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA
SILVA PEREIRA(OAB: 151390/RJ)

RECORRENTE PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO FABIANO FALCÃO DE ANDRADE
FILHO(OAB: 4030/RN)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO FABIANO FALCÃO DE ANDRADE
FILHO(OAB: 4030/RN)

RECORRIDO SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)

ADVOGADO FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA
SILVA PEREIRA(OAB: 151390/RJ)

ADVOGADO LUIZA CARVALHO COSTA(OAB:
141572/RJ)

RECORRIDO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

TESTEMUNHA DANIEL ARAUJO DE FREITAS

TESTEMUNHA ARTHUR DE CASTRO DANTAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

Embargos Declaratórios nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002 (Processos Conexos)

Embargante: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 072.745.064-63

Advogados: ANA CAROLINA AMARAL CESAR - OAB:

RN0000539-A

Embargante: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO

LTDA - CNPJ: 32.319.931/0001-43

Advogados: DANILO DOS SANTOS LIMA XAVIER - OAB:

RJ0149154; CRISTIANO DE LIMA BARRETO DIAS - OAB:

RJ0092784; MARIA RAPHAELLA VALENTIN CASALI LIMA -

OAB: RJ0149086; FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA SILVA

PEREIRA - OAB: RJ0151390

Embargante: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS -

CNPJ: 33.000.167/0001-01

Advogados: ROSE CRISTINA BARBOSA DE FREITAS - OAB:

RN0005951; GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA RODRIGUES -

OAB: RN0014487; FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO -

OAB: RN0004030

Embargados: OS MESMOS

Origem: TRT 21ª Região

Relatora: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMANTE. REEXAME

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.Os embargos de declaração são
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o meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a

solução da contradição, o suprimento da omissão verificada na

decisão embargada ou a retificação do exame dos pressupostos

extrínsecos do recurso ou de erro material, conforme dispõem os

artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No

caso, o colegiado apreciou de forma expressa a matéria renovada

nos presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não foi

conhecido o recurso ordinário interposto pelo embargante,

inexistindo qualquer equívoco no exame dos pressupostos

extrínsecos de admissibilidade do recurso. Adotadas teses

explícitas sobre os temas devolvidos à apreciação do Órgão

Colegiado, o pronunciamento expresso sobre todos os argumentos

apresentados e os dispositivos legais e constitucionais invocados é

desnecessário, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a

Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes

as hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC,

mostra-se inoportuna a oposição de embargos de declaração, que

estão limitados às hipóteses legais e não servem para rediscutir o

mérito da decisão embargada. Da análise do acórdão embargado

veri f ica-se que a decisão apresentou de forma clara e

fundamentada os motivos pelos quais manteve a multa processual

estipulada pelo juízo a quo, bem como a integração das

gratificações e do adicional geográfico na base de cálculo de horas

extras, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSORTE. TÓPICO

N Ã O  C O N H E C I D O .  O M I S S Ã O .  I N E X I S T Ê N C I A .

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. A

legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que não se

verifica na hipótese. Ademais, os embargos de declaração não

servem para provocar nova análise da matéria fática-probatória,

como pretende a embargante ao suscitar eventual omissão quanto

à apreciação de prova existente nos autos. A boa ou má apreciação

do conjunto probatório desafia recurso próprio. Destaca-se, ainda,

que a decisão judicial, para efeito de prequestionamento, não

necessita referenciar expressamente os dispositivos legais, sendo

suficiente que o órgão julgador adote tese jurídica a respeito das

matérias abordadas, expondo os motivos de seu convencimento.

Embargos de declaração do reclamante conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da reclamada conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da litisconsorte conhecidos e

desprovidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante,

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, pela reclamada, SCHLUMBERGER

SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, e pela litisconsorte, PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (Id. - 81c6a99 - fls. 1602/1639), nos autos

das reclamações trabalhistas nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002, as quais foram associadas por

conexão, conforme decisão de Id. 6286dcf (fls. 242)1.

Em apertada síntese, a decisão colegiada conheceu dos recursos

ordinários interpostos pela reclamada e pela litisconsorte, mas não

conheceu do recurso interposto pelo reclamante, por considerá-lo

intempestivo. No mérito, por unanimidade, deu parcial provimento

ao recurso da reclamada, excluindo a multa de mora aplicada sobre

as contribuições previdenciárias, cuja incidência somente ocorrerá

acaso descumprida a obrigação de pagar, e, por maioria, negou

provimento ao recurso da litisconsorte, mantendo sua condenação

subsidiária nos termos da sentença.

O reclamante, em razões de Id. d0ed1cd (fls. 1758/1791), se

insurge contra a declaração de intempestividade do recurso

ordinário argumentando erro na publicização oficial do Ato da

Presidência nº 307/2019, que determinou a participação dos

servidores em evento institucional e suspendeu o atendimento

forense nos dias 30/09/2019 a 02/10/2019. Afirma que o próprio

sistema PJe, na "aba expedientes", lançou como termo final para

interposição do recurso ordinário o dia 08.10.19, data em que fora

interposto o recurso, o que, no seu entender, caracteriza sua

tempest iv idade.  Aponta que o calendár io inst i tuc ional

disponibilizado no site do TRT-21 informa que os prazos

processuais estavam suspensos no aludido período por força do Ato

n° 307/2019. Defende que o calendário, disponibilizado inclusive no

portal da transparência do Tribunal, consiste numa importante

ferramenta para comunicação com o público interno e externo, de

modo que é usado pelos advogados para acompanhar os dias úteis,

não úteis e suspensão dos prazos processuais. Assevera que

apesar do conteúdo do Ato 307/2019 do TRT da 21ª Região tratar

apenas da prorrogação do dia do vencimento, a publicidade dada

ao ato, tanto no calendário institucional, quanto nas notícias

veiculadas no sítio do Tribunal na internet e, ainda, a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, induziu a

erro o advogado, de modo que o reclamante não pode ser

prejudicado por eventuais informações processuais errôneas

implantadas na página do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª
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Região. Requer manifestação deste colegiado quanto ao prazo

recursal demarcado dentro do SISTEMA PJE na Aba Expedientes e

ainda acerca da tempestividade do Recurso Ordinário à luz do art.

5º, XXXV, LV e 93, IX, da CF, art. 1º, caput e §1º - art. 4º, caput, e

§2º da Lei 11.419/2006 e art. 194, 197, § único e 223, §1º e 2º do

CPC.

Por sua vez, a reclamada opõe embargos de declaração (Id.

21c0949 - fls. 1840/1849), aduzindo que a decisão embargada foi

omissa em relação ao questionamento da integração da gratificação

(PIP) na base de cálculo das horas extras. Além disso, alega a

existência de contradição/obscuridade no tocante à manutenção da

multa por embargos protelatórios aplicada pela magistrada de

primeiro grau. Ao final, requer a manifestação do órgão colegiado

acerca das matérias renovadas nos presentes embargos para fins

de prequestionamento.

Em razões de Id. a4ffb19 (fls. 1824/1839), a litisconsorte se insurge

em relação à não apreciação de parte dos argumentos elencados

em seu recurso ordinário. Alega que a preliminar de inépcia da

inicial constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada

em qualquer grau de jurisdição. Aponta, ainda, que a decisão

colegiada deixou de apreciar a confissão do autor quanto à

fiscalização do contrato de prestação de serviços firmado entre a

embargante e a reclamada principal. Ao f inal,  pugna o

pronunciamento deste Eg. Tribunal acerca dos artigos 5º, II e LV, da

CF; 330 e 373 do NCPC; 818 e 840 da CLT; e da Súmula 331 do

TST, para fins de prequestionamento.

Não há contraminuta.

É o relatório.

1 Os números dos Ids e das folhas correspondem, em regra, aos do

processo n° 0001613-49.2017.5.21.0002. As exceções serão

expressamente indicadas nas razões de decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os embargos de declaração da reclamada,

l i t isconsorte e reclamante, porque preenchem todos os

pressupostos objet ivos e subjet ivos de admissibi l idade.

MÉRITO

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Recurso Reclamante

O embargante se insurge contra a declaração de intempestividade

do seu recurso ordinário argumentando erro na publicização oficial

do Ato da Presidência nº 307/2019. Assevera que apesar do

conteúdo do supracitado ato tratar apenas da prorrogação do dia do

vencimento do prazo, a informação contida no calendário

institucional disponibilizado no site do Tribunal e a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, indicou a

suspensão dos prazos processuais no período de 30/09/2019 a

02/10/2019, o que teria induzido a erro o advogado do reclamante.

Ao exame.

No caso concreto, o colegiado analisou a matéria renovada nos

presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não

conheceu o recurso ordinário interposto pelo embargante, senão

vejamos:

"Recurso do Reclamante

Representação regular. Custas dispensadas. Depósito recursal

inexigível.

Todavia, não merece conhecimento o presente recurso, porquanto é

intempestivo, senão vejamos:

A r. sentença foi publicada em 20/09/2019 (sexta-feira), iniciando a

contagem do prazo recursal em 23/09/2019 (segunda-feira),

conforme se constata da aba "expedientes" do PJe.

O fim do octídio legal para interposição do recurso seria o dia

02/10/2019.

Contudo, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 prorrogou os prazos

processuais que se iniciavam ou venciam no período de 30/09/2019

a 02/10/2019 até o primeiro dia útil seguinte, de modo que o novo

termo ad quem passou a ser 04/10/2019, em razão do feriado

estadual dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, ocorrido no dia

03/10/2019. Eis o teor do supracitado ato:

Art. 1º Suspender o atendimento ao público no Complexo Judiciário

Trabalhista Ministro Francisco Fausto, nos dias 30/09/2019 e

01/10/2019, a fim de possibilitar, nesse período, a realização do

Encontro Institucional dos Magistrados e Servidores do TRT da 21ª

Região.

§ 1º Determinar que o expediente seja prestado mediante

participação no referido evento.

§ 2º Os servidores submetidos a controle de ponto deverão realizar
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o registro biométrico de frequência no local do evento.

Art. 2º Considerar prorrogados, até o primeiro dia útil seguinte,

os prazos processuais que se iniciarem ou vencerem no

período de 30/09/2019 a 02/10/2019, na forma do art. 224, § 1º, do

CPC.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente em suas

razões recursais, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou

os prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, não havendo que falar em suspensão dos

prazos processuais no aludido período.

In casu, verifica-se que o recurso ordinário foi protocolado apenas

em 08/10/2019 (terça-feira) (id. 6da13b3 - fl. 1277), após o

escoamento do prazo previsto no art. 895, I, da CLT.

Não houve certidão de indisponibilidade do sistema PJe nos dias

úteis do período.

Desta forma, o recurso ordinário do reclamante não merece

conhecimento por intempestividade." (Id. 81c6a99 fls. 1610/1611)

Extrai-se das razões de decidir do acórdão embargado, que houve

expressa manifestação acerca da matéria devolvida nos embargos

declaratórios, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser

sanada.

Ressalta-se que o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou os

prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, situação em que não se enquadra o

recurso ordinário interposto pelo embargante.

O aludido ato nada mais fez do que replicar o conteúdo do art. 224,

§1º, do CPC, cujo teor é cristalino no sentido de que "os dias do

começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro

dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente

forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou

houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

Assim, a informação contida no calendário institucional ou em

notícias veiculadas no sítio eletrônico do Tribunal não tem o condão

de modificar os parâmetros estabelecidos na norma processual,

pois o portal eletrônico possui caráter meramente informativo e não

vincula as partes, as quais deverão observar os procedimentos

previstos na legislação.

Ainda que assim não o fosse, o calendário institucional e as notícias

veiculadas no site do TRT21 indicam expressamente o ato

normativo a que se referem, de modo que compete ao advogado o

cuidado de observar o inteiro teor do normativo, não havendo que

se falar em justa causa para a não interposição do recurso no prazo

legal.

Da mesma forma, o prazo constante da aba "expedientes" do PJe

não se reveste de caráter oficial, e, portanto, não possui o condão

de alterá-lo ou prorrogá-lo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter também informativo, a qual não exime a parte de proceder à

correta contagem do prazo processual, conforme já decidiram a 6ª,

7ª e 8ª Turmas do C. TST, verbis:

[...] O Agravante afirma, em síntese, que "o prazo que seria de oito

dias úteis, foi estendido para 10 dias em razão do advento dos

jogos do Brasil na copa do mundo, que coincidiu nos dias do prazo

do Agravante" (fl. 863). Alega que apresentou Recurso de Revista

no prazo final do "PJe Aba Sistema", em 6/7/2018. Afirma ter

ocorrido um bug no sistema do PJe da 21ª Região. Afirma que

houve postergação de 1 (um) dia nos prazos devido ao feriado na

Comarca de Ceará-Mirim do dia 29/6/2018. Traz portarias de outros

Regionais que determinaram a suspensão dos prazos processuais

nos dias de jogos do Brasil. Requer, alternativamente, a declaração

de inconstitucionalidade incidental do Ato Normativo TRT 21ª GP

N213/2018.

O art. 4º do Ato TRT21-GP nº 213/2018 dispõe que "os prazos que

se vencerem nos dias de jogos da seleção brasileira ficarão

imediatamente prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente

(art. 224, § 1º, Código de Processo Civil)" (fl. 876). O Ato também

determina a redução, e não suspensão, do expediente em dias de

jogos da seleção brasileira, no artigo 1º.

Nos autos, não há comprovação de que o fim do prazo do Recurso

de Revista tenha coincidido com dia de jogo da seleção brasileira.

Ademais, o Agravante não trouxe comprovante de que tenha havido

feriado na sua comarca no dia 29/6/2018. Por fim, cada Tribunal

Regional do Trabalho organizou-se de maneira independente,

conforme as particularidades locais.

[...] A ciência da decisão deu-se com a publicação do acórdão

regional no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 21/6/2018,

conforme certidão de fl. 784. O prazo para interposição do Recurso

de Revista iniciou-se em 22/6/2018 e encerrou-se em 4/7/2018,

sendo intempestivo, portanto, o Recurso de Revista interposto no

dia 6/7/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. [...]

(AIRR - 1150-95.2017.5.21.0006 , Relatora Ministra: Maria Cristina

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 31/05/2019)

A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O .  L E I  1 3 . 4 6 7 / 2 0 1 7 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

TRANSCENDÊNCIA. A indicação de prazo final diverso para

interposição do recurso em tela própria do sistema, denominada

"Aba Expedientes", não possui o condão de substituir os parâmetros

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para
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interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo que não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento previsto na legislação. Agravo de

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (AIRR

- 861-47.2017.5.21.0012 , Relatora Desembargadora Convocada:

Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, 6ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019)

RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA

A N T E S  D A  V I G Ê N C I A  D A  L E I  N º  1 3 . 0 1 5 / 2 0 1 4 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

NULIDADE NÃO VERIFICADA. A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro

de 2006, ao tratar da forma de comunicação dos atos processuais

no PJE (Processo Judicial Eletrônico), possibilitou que a intimação,

para os casos daqueles que sejam cadastrados no sistema, ocorra

de forma eletrônica, dispensando-se a publicação no órgão oficial

(artigo 5º). Ainda, consoante se extrai do disposto nos artigos 4º, §

4º, e 5º, §§ 1º, 3º e 4º, da referida norma, considerar-se-á realizada

a intimação no momento em que a parte efetive a consulta

eletrônica ao teor da decisão e iniciada a contagem do prazo

recursal no dia útil subsequente. Logo, tendo em vista que a parte

tomou ciência da decisão em 3/9/2013, o dia final para interposição

do recurso ordinário é, de fato, 11/9/2013, tendo em vista o octídio

legal. A indicação de prazo final diverso para interposição do

recurso em tela própria do sistema, denominada "Expedientes", não

possui o condão de alterar/substituir os parâmetros expressamente

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo. Ou seja, não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento próprio, legalmente previsto. Dito

isso, caberia à recorrente, com a diligência que se espera das

partes que litigam em um processo judicial e em razão da boa-fé

processual, buscar, junto à Vara do Trabalho, informações para

sanar eventuais dúvidas decorrentes do sistema, possibilitando,

assim, o manejo do recurso no prazo de oito dias, contados da data

da ciência do teor da intimação - o que, como visto, não foi

observado no caso. Correta, desse modo, a decisão regional que

declarou a intempestividade do recurso ordinário da parte. Recurso

de revista de que não se conhece. (RR - 10855-16.2013.5.18.0015 ,

Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de

Julgamento: 23/10/2018, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT

31/10/2018)

Logo, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais não conheceu do recurso

ordinário por intempestividade.

O embargante, na verdade, insatisfeito com o não conhecimento do

seu recurso, busca, através dos embargos, o reexame da questão.

Destaque-se, ainda, que, para efeito de prequestionamento, a

decisão judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador

adote explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e

questões abordadas, expondo os motivos de seu convencimento,

em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-1 e a Súmula nº 297,

inciso I, ambas do TST, o que ocorreu nos presentes autos.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

Recurso Reclamada

A reclamada opõe embargos de declaração, sob a alegação de que

o acórdão embargado apresenta omissão no tocante à base de

cálculo das horas extras, além de contradição/obscuridade em

relação à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada

pela magistrada de primeiro grau. Ao final, pugna a manifestação do

órgão colegiado acerca das matérias renovadas nos presentes

embargos para fins de prequestionamento.

Com relação à multa processual aplicada pela magistrada de

origem, a decisão embargada assim consignou:

"[...] Verifica-se que os embargos de declaração opostos visava, na

perspectiva da embargante, sanar vício consistente na ausência de

registro acerca da incidência ou não da regra prevista na OJ nº 415

da SDI-I do TST, quando da apuração das horas extras, uma vez

que a sentença embargada admitiu, de forma genérica, a dedução

das parcelas pagas sob idêntico título.

Contudo, extrai-se dos fundamentos da sentença embargada que a

magistrada de origem considerou, com base na prova oral, que a

rubrica "horas extras" contida nos contracheques correspondia, na

verdade, ao pagamento da parcela denominada "bônus", a qual era

paga de forma dissimulada pela reclamada, senão vejamos (Id.

ce2ff2c - fls. 1058):

[...]

Assim, considerando que a magistrada de origem entendeu que as

horas extras consignadas nos contracheques estavam sendo

utilizadas, na verdade, para o pagamento dos bônus aos

empregados da reclamada, a pretensão apresentada nos embargos

de declaração, relativa ao critério de dedução das horas extras

pagas, se reveste de nítido caráter protelatório, uma vez que não

há, na perspectiva do julgador , horas extras comprovadamente
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pagas à atrair a dedução a quo na forma prevista na OJ n° 415 da

SDI-I.

A análise acerca da incidência ou não do critério previsto na OJ nº

415 da SDI-I do TST, implica, sem arrimo de dúvidas, no reexame

das razões de decidir do juízo primevo, pois, somente se justifica

caso não houvesse o entendimento de que a rubrica "horas extras"

era utilizada para o pagamento da parcela denominada "bônus".

Contudo, sobressaindo que as horas extras consignadas nos

contracheques dissimulavam o pagamento de bônus, torna-se

inviável a dedução questionada nos embargos declaratórios.

Logo, evidente que a questão trazida a lume tinha como

objetivo a rediscussão da matéria de mérito e o reexame das

provas, o que não é permitido por meio desse instrumento

processual.

Caracterizado o intuito protelatório no manejo dos Embargos

de Declaração, correta a multa estipulada pelo Juízo a quo.

Recurso a que se nega provimento, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1614/1616) g.a.

Veja-se, portanto, que inexiste contradição ou obscuridade no

acórdão embargado, uma vez que a decisão foi clara ao registrar

que os embargos declaratórios opostos na primeira instância visava

rediscutir o mérito da sentença, o que é vedado através do aludido

instrumento processual.

O fato do Tribunal ad quem apreciar os fundamentos da sentença, a

fim de verificar a natureza protelatória dos embargos de declaração,

não caracteriza integração ao julgamento proferido na primeira

instância, tampouco afasta a intenção da embargante de

reexaminar o mérito da decisão util izando via processual

inadequada.

Quanto à alegação de que o acórdão deixou de analisar se a

gratificação "PIP" deve integrar a base de cálculo das horas extras,

melhor sorte não socorre a embargante.

Nas razões do recurso ordinário, a embargante se insurgiu em

relação à base de cálculo das horas extras, aduzindo que foram

adicionadas verbas ao salário que não compõe a remuneração. Na

oportunidade, indicou, de forma exemplificativa, o contracheque do

mês de março de 2017, no qual consta o valor do adicional

geográfico pago ao empregados, além de outras gratificações,

dentre as quais a PIP, o que teria majorado indevidamente o valor

das horas extraordinárias (Id. 507d07a - fl. 1234).

Impende ressaltar, contudo, que nas próprias razões recursais a

reclamada se refere de forma genérica as gratificações e não de

forma específica à gratificação intitulada PIP, senão vejamos:

"Para melhor entendimento, citamos o mês de mar/2017, no qual é

utilizada como base de cálculos o valor de R$ 39.109,49, quando o

correto seria R$ 14.075,00, haja vista que ele integrou o valor R$

25.034,50 de gratificações e adicional geográfico." (fls. 1234)

Da análise do acórdão embargado, é possível observar que, ao

contrário do alegado pela embargante, a matéria foi devidamente

apreciada não havendo qualquer omissão em relação à integração

das gratificações na base de cálculo das horas extras. Eis os

fundamentos da decisão colegiada acerca da questão:

"O artigo 457, § 1º, da CLT, com redação vigente à época da

prestação de serviços, dispunha que: "integram o salário não só a

importância fixa estipulada, como também as comissões,

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e

abonos pagos pelo empregador".

Compulsando a documentação acostada aos autos, em especial os

holerites de Ids. 90f7771 e seguintes (fls. 53/134), verifica-se que o

recorrido recebia, de forma habitual, o adicional geográfico,

conforme se observa, por exemplo, dos contracheques dos meses

de julho de 2016 a abril de 2017 (fls. 52/56 e 64/70), além de

gratificações de valores variáveis, verbas que, conforme consignado

nos aludidos comprovantes de rendimentos, integravam a base de

cálculo tanto do FGTS, como do INSS e do IR, corroborando, assim,

a natureza contraprestativa das parcelas.

Nesse contexto, denota-se que as verbas eram adimplidas como

verdadeira contraprestação pelo trabalho, especialmente, quando

considerado que a recorrente não apresenta qualquer fato

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe

cabia, nos termos dos artigos 818, II, da Consolidação das Leis do

Trabalho.

A mera alegação de que no contracheque do recorrido restou

destacado o

valor referente à remuneração base, não tem o condão, por si só,

de retirar a natureza salarial das referidas parcelas, uma vez que,

no próprio documento, tais verbas eram consideradas como

rendimento destinado à retribuir o trabalho, tanto é que foram

consideradas na base de cálculo para o recolhimento

previdenciário, em observância ao disposto no art. 28, I, da Lei

8.212/91, in verbis:

[...]

Da mesma forma, o art. 15. da Lei 8036/90, que dispõe sobre o

FGTS, estabelece que "todos os empregadores ficam obrigados a

depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária

vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da

remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,

incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e

458 da CLT". Logo, ao considerar as gratificações e o adicional

geográfico na base de cálculo dos depósitos fundiários, a própria
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recorrente reconheceu a natureza remuneratória das parcelas, a luz

do disposto no art. 457 da CLT, praticando, portanto, aquilo que

doutrina considera como venire contra factum proprium, ou seja,

apresenta, neste momento, tese recursal contrária aos próprios atos

praticados na constância da relação de trabalho.

Por essas razões, tanto o adicional geográfico, como as

gratificações pagas no decorrer do pacto laboral, devem

integrar a remuneração do empregado, eis que foram pagos em

retribuição ao trabalho, nos termos do disposto no art. 28, I, da

Lei 8.212/91 e art. 15 da Lei 8036/90, c/c § 1.º do artigo 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho, com redação vigente à

época do pacto laboral.

[...]

Portanto, caracterizado o caráter salarial das parcelas, é devida a

integração destas na remuneração do empregado para todos os fins

de direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, do disposto no artigo 457, § 1.º, da Consolidação ex vi das

Leis do Trabalho.

Nega-se provimento ao recurso, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1620/1622) g.a.

Resta assente, portanto, que o acórdão embargado, em

consonância com os termos utilizados nas razões recursais da

reclamada, tratou, não apenas do adicional geográfico, mas

também das gratificações apontadas no contracheque do mês de

março de 2017, não havendo que se falar em omissão, no

particular.

Registra-se, por fim, que o magistrado não está obrigado a

responder todas as alegações das partes quando verifica motivos

suficientes para fundamentar sua decisão, não se obrigando a

responder todos os argumentos e posicionamentos apresentados.

Dessa feita, considerando que não há omissão ou qualquer outro

vício que mereça ser sanado, já que o acórdão embargado indicou

os motivos pelos quais manteve a multa processual estipulada pelo

juízo a quo, bem como a integração das gratificações e do adicional

geográfico na remuneração do empregado para todos os fins de

direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, rejeita-se os embargos de declaração opostos pela

reclamada.

Recurso Litisconsorte

A litisconsorte se insurge quanto à não apreciação de parte dos

argumentos elencados em seu recurso ordinário.

Sobre a matéria, a decisão embargada assim pronunciou:

"Recurso da Litisconsorte

Recurso ordinário tempestivo. Representação regular. Custas

Recolhidas e Depósito recursal efetuado (Id. 98ac71a - fls.

1162/1167). Atendidos os pressupostos extrínsecos.

Contudo, no que diz respeito aos tópicos recursais intitulados "DA

INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO À PETROBRAS" e "DAS

HORAS EXTRAS DO TRABALHO EXERCIDO NA BASE PELO

RECLAMANTE (HORAS EXTRAS SIMPLES E INTRAJORNADA) -

IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PETROBRAS - TRABALHO

REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA SCHLUMBERGER PARA

EMPRESAS DIVERSAS - CONFISSÃO DO RECLAMANTE NA

PRÓPRIA INICIAL", o recorrente incorre em flagrante inovação à

lide, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Impende destacar que a preliminar arguida em sede recursal sequer

foi suscitada nas contestações apresentadas pela litisconsorte, seja

nos autos do processo 0001613-49.2017.5.21.0002 (Id. 74a4ae9 -

fls. 258/266), seja na ação 0001614-34.2017.5.21.0002 (Id.

16b8573 - fls. 161/205). Da mesma forma, não foi ventilada na

contestação de Id. 74a4ae9 (fls. 258/266) a tese defensiva de que o

labor em sobrejornada, quando realizado na sede da reclamada

principal, se deu em prol de outras empresas, tendo sido

apresentada, tão somente, defesa genérica sobre o pleito de horas

extras, a qual se limitou a aduzir que competia ao reclamante o

ônus de provar suas alegações.

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico pátrio (art.

1.014 do CPC), porquanto ofende os princípios do contraditório e da

ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Tais preceitos estabelecem a proibição de inovar a lide, entendendo

-se por inovação todo elemento que pode servir de base para a

decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo,

no procedimento de primeiro grau de jurisdição.

[...]

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e

intrínsecos, conheço do recurso, salvo quantos aos tópicos acima

indicados, por inovação à lide." (Id. 81c6a99 - fls. 1608/1609)

Pois bem.

A legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que, a toda

evidência, não é o caso dos autos.

Depreende-se do trecho da decisão acima transcrito, que não há

omissão em relação a matéria suscitada em sede de embargos

declaratórios. Na verdade tais tópicos não foram conhecidos pois

sua análise implicaria na supressão de instância, bem como ofensa

ao contraditório e ampla defesa,já que a matéria não foi objeto de

apreciação na instância primeva.
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De outra sorte, não se pode olvidar que a Petrobras foi capaz de

impugnar especificadamente, em sua defesa, os fundamentos

apresentados pela parte reclamante no que diz respeito à

responsabilidade da litisconsorte quanto às obrigações decorrentes

do contrato de trabalho havido entre a reclamada principal e o

obreiro, o que, por si só, vai de encontro com a preliminar de inépcia

da inicial, suscitada apenas em sede recursal.

Com relação à alegação de que a decisão embargada deixou de

apreciar a confissão do autor quanto à fiscalização do contrato de

prestação de serviços firmado entre a litisconsorte e a reclamada

principal, resta evidente que a embargante busca, através dos

embargos, reexaminar o conjunto fático probatório existente nos

autos.

Conforme já abordado acima, o instrumento processual ora em

análise não é o meio adequado para se insurgir em face do

resultado do julgamento que não lhe favorece. Ora, não se pode

confund i r  omissão,  con t rad ição  ou  obscur idade com

pronunciamento desfavorável à pretensão da parte, de modo que,

se a embargante não se contenta com o resultado do julgamento,

deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de declaração

não têm esse escopo.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fático-

probatória.

Por fim, repise-se que, consoante o enunciado da OJ nº 118 da

SBDI-1 e da Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST, a decisão

judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento,

sendo suficiente que o órgão julgador adote explicitamente tese

jurídica a respeito das matérias e questões abordadas, expondo os

motivos de seu convencimento, exatamente como ocorre nos

presentes autos.

Rejeita-se, portanto, os embargos de declaração opostos pela

litisconsorte.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA, e,  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, e, no mérito, nego provimento a todos os recursos.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA. e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  -

PETROBRAS. Mérito: Por unanimidade, negar provimento a todos

os embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8º, parágrafo 2º do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:14 - b6addb1

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070318235362300000006215788

Número do processo: 0001613-49.2017.5.21.0002

Número do documento: 20070318235362300000006215788

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0001613-49.2017.5.21.0002
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRENTE SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)
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ADVOGADO FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA
SILVA PEREIRA(OAB: 151390/RJ)

RECORRENTE PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO FABIANO FALCÃO DE ANDRADE
FILHO(OAB: 4030/RN)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA
RODRIGUES(OAB: 14487/RN)

ADVOGADO FABIANO FALCÃO DE ANDRADE
FILHO(OAB: 4030/RN)

RECORRIDO SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)

ADVOGADO FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA
SILVA PEREIRA(OAB: 151390/RJ)

ADVOGADO LUIZA CARVALHO COSTA(OAB:
141572/RJ)

RECORRIDO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

TESTEMUNHA DANIEL ARAUJO DE FREITAS

TESTEMUNHA ARTHUR DE CASTRO DANTAS

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

Embargos Declaratórios nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002 (Processos Conexos)

Embargante: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 072.745.064-63

Advogados: ANA CAROLINA AMARAL CESAR - OAB:

RN0000539-A

Embargante: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO

LTDA - CNPJ: 32.319.931/0001-43

Advogados: DANILO DOS SANTOS LIMA XAVIER - OAB:

RJ0149154; CRISTIANO DE LIMA BARRETO DIAS - OAB:

RJ0092784; MARIA RAPHAELLA VALENTIN CASALI LIMA -

OAB: RJ0149086; FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA SILVA

PEREIRA - OAB: RJ0151390

Embargante: PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS -

CNPJ: 33.000.167/0001-01

Advogados: ROSE CRISTINA BARBOSA DE FREITAS - OAB:

RN0005951; GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA RODRIGUES -

OAB: RN0014487; FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO -

OAB: RN0004030

Embargados: OS MESMOS

Origem: TRT 21ª Região

Relatora: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMANTE. REEXAME

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.Os embargos de declaração são

o meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a

solução da contradição, o suprimento da omissão verificada na

decisão embargada ou a retificação do exame dos pressupostos

extrínsecos do recurso ou de erro material, conforme dispõem os

artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No

caso, o colegiado apreciou de forma expressa a matéria renovada

nos presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não foi

conhecido o recurso ordinário interposto pelo embargante,

inexistindo qualquer equívoco no exame dos pressupostos

extrínsecos de admissibilidade do recurso. Adotadas teses

explícitas sobre os temas devolvidos à apreciação do Órgão

Colegiado, o pronunciamento expresso sobre todos os argumentos

apresentados e os dispositivos legais e constitucionais invocados é

desnecessário, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a

Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes

as hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC,

mostra-se inoportuna a oposição de embargos de declaração, que

estão limitados às hipóteses legais e não servem para rediscutir o

mérito da decisão embargada. Da análise do acórdão embargado

veri f ica-se que a decisão apresentou de forma clara e

fundamentada os motivos pelos quais manteve a multa processual

estipulada pelo juízo a quo, bem como a integração das

gratificações e do adicional geográfico na base de cálculo de horas

extras, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSORTE. TÓPICO

N Ã O  C O N H E C I D O .  O M I S S Ã O .  I N E X I S T Ê N C I A .

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. A

legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que não se

verifica na hipótese. Ademais, os embargos de declaração não

servem para provocar nova análise da matéria fática-probatória,
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como pretende a embargante ao suscitar eventual omissão quanto

à apreciação de prova existente nos autos. A boa ou má apreciação

do conjunto probatório desafia recurso próprio. Destaca-se, ainda,

que a decisão judicial, para efeito de prequestionamento, não

necessita referenciar expressamente os dispositivos legais, sendo

suficiente que o órgão julgador adote tese jurídica a respeito das

matérias abordadas, expondo os motivos de seu convencimento.

Embargos de declaração do reclamante conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da reclamada conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da litisconsorte conhecidos e

desprovidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante,

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, pela reclamada, SCHLUMBERGER

SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, e pela litisconsorte, PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (Id. - 81c6a99 - fls. 1602/1639), nos autos

das reclamações trabalhistas nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002, as quais foram associadas por

conexão, conforme decisão de Id. 6286dcf (fls. 242)1.

Em apertada síntese, a decisão colegiada conheceu dos recursos

ordinários interpostos pela reclamada e pela litisconsorte, mas não

conheceu do recurso interposto pelo reclamante, por considerá-lo

intempestivo. No mérito, por unanimidade, deu parcial provimento

ao recurso da reclamada, excluindo a multa de mora aplicada sobre

as contribuições previdenciárias, cuja incidência somente ocorrerá

acaso descumprida a obrigação de pagar, e, por maioria, negou

provimento ao recurso da litisconsorte, mantendo sua condenação

subsidiária nos termos da sentença.

O reclamante, em razões de Id. d0ed1cd (fls. 1758/1791), se

insurge contra a declaração de intempestividade do recurso

ordinário argumentando erro na publicização oficial do Ato da

Presidência nº 307/2019, que determinou a participação dos

servidores em evento institucional e suspendeu o atendimento

forense nos dias 30/09/2019 a 02/10/2019. Afirma que o próprio

sistema PJe, na "aba expedientes", lançou como termo final para

interposição do recurso ordinário o dia 08.10.19, data em que fora

interposto o recurso, o que, no seu entender, caracteriza sua

tempest iv idade.  Aponta que o calendár io inst i tuc ional

disponibilizado no site do TRT-21 informa que os prazos

processuais estavam suspensos no aludido período por força do Ato

n° 307/2019. Defende que o calendário, disponibilizado inclusive no

portal da transparência do Tribunal, consiste numa importante

ferramenta para comunicação com o público interno e externo, de

modo que é usado pelos advogados para acompanhar os dias úteis,

não úteis e suspensão dos prazos processuais. Assevera que

apesar do conteúdo do Ato 307/2019 do TRT da 21ª Região tratar

apenas da prorrogação do dia do vencimento, a publicidade dada

ao ato, tanto no calendário institucional, quanto nas notícias

veiculadas no sítio do Tribunal na internet e, ainda, a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, induziu a

erro o advogado, de modo que o reclamante não pode ser

prejudicado por eventuais informações processuais errôneas

implantadas na página do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª

Região. Requer manifestação deste colegiado quanto ao prazo

recursal demarcado dentro do SISTEMA PJE na Aba Expedientes e

ainda acerca da tempestividade do Recurso Ordinário à luz do art.

5º, XXXV, LV e 93, IX, da CF, art. 1º, caput e §1º - art. 4º, caput, e

§2º da Lei 11.419/2006 e art. 194, 197, § único e 223, §1º e 2º do

CPC.

Por sua vez, a reclamada opõe embargos de declaração (Id.

21c0949 - fls. 1840/1849), aduzindo que a decisão embargada foi

omissa em relação ao questionamento da integração da gratificação

(PIP) na base de cálculo das horas extras. Além disso, alega a

existência de contradição/obscuridade no tocante à manutenção da

multa por embargos protelatórios aplicada pela magistrada de

primeiro grau. Ao final, requer a manifestação do órgão colegiado

acerca das matérias renovadas nos presentes embargos para fins

de prequestionamento.

Em razões de Id. a4ffb19 (fls. 1824/1839), a litisconsorte se insurge

em relação à não apreciação de parte dos argumentos elencados

em seu recurso ordinário. Alega que a preliminar de inépcia da

inicial constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada

em qualquer grau de jurisdição. Aponta, ainda, que a decisão

colegiada deixou de apreciar a confissão do autor quanto à

fiscalização do contrato de prestação de serviços firmado entre a

embargante e a reclamada principal. Ao f inal,  pugna o

pronunciamento deste Eg. Tribunal acerca dos artigos 5º, II e LV, da

CF; 330 e 373 do NCPC; 818 e 840 da CLT; e da Súmula 331 do

TST, para fins de prequestionamento.

Não há contraminuta.

É o relatório.

1 Os números dos Ids e das folhas correspondem, em regra, aos do

processo n° 0001613-49.2017.5.21.0002. As exceções serão

expressamente indicadas nas razões de decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os embargos de declaração da reclamada,

l i t isconsorte e reclamante, porque preenchem todos os

pressupostos objet ivos e subjet ivos de admissibi l idade.
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MÉRITO

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Recurso Reclamante

O embargante se insurge contra a declaração de intempestividade

do seu recurso ordinário argumentando erro na publicização oficial

do Ato da Presidência nº 307/2019. Assevera que apesar do

conteúdo do supracitado ato tratar apenas da prorrogação do dia do

vencimento do prazo, a informação contida no calendário

institucional disponibilizado no site do Tribunal e a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, indicou a

suspensão dos prazos processuais no período de 30/09/2019 a

02/10/2019, o que teria induzido a erro o advogado do reclamante.

Ao exame.

No caso concreto, o colegiado analisou a matéria renovada nos

presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não

conheceu o recurso ordinário interposto pelo embargante, senão

vejamos:

"Recurso do Reclamante

Representação regular. Custas dispensadas. Depósito recursal

inexigível.

Todavia, não merece conhecimento o presente recurso, porquanto é

intempestivo, senão vejamos:

A r. sentença foi publicada em 20/09/2019 (sexta-feira), iniciando a

contagem do prazo recursal em 23/09/2019 (segunda-feira),

conforme se constata da aba "expedientes" do PJe.

O fim do octídio legal para interposição do recurso seria o dia

02/10/2019.

Contudo, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 prorrogou os prazos

processuais que se iniciavam ou venciam no período de 30/09/2019

a 02/10/2019 até o primeiro dia útil seguinte, de modo que o novo

termo ad quem passou a ser 04/10/2019, em razão do feriado

estadual dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, ocorrido no dia

03/10/2019. Eis o teor do supracitado ato:

Art. 1º Suspender o atendimento ao público no Complexo Judiciário

Trabalhista Ministro Francisco Fausto, nos dias 30/09/2019 e

01/10/2019, a fim de possibilitar, nesse período, a realização do

Encontro Institucional dos Magistrados e Servidores do TRT da 21ª

Região.

§ 1º Determinar que o expediente seja prestado mediante

participação no referido evento.

§ 2º Os servidores submetidos a controle de ponto deverão realizar

o registro biométrico de frequência no local do evento.

Art. 2º Considerar prorrogados, até o primeiro dia útil seguinte,

os prazos processuais que se iniciarem ou vencerem no

período de 30/09/2019 a 02/10/2019, na forma do art. 224, § 1º, do

CPC.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente em suas

razões recursais, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou

os prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, não havendo que falar em suspensão dos

prazos processuais no aludido período.

In casu, verifica-se que o recurso ordinário foi protocolado apenas

em 08/10/2019 (terça-feira) (id. 6da13b3 - fl. 1277), após o

escoamento do prazo previsto no art. 895, I, da CLT.

Não houve certidão de indisponibilidade do sistema PJe nos dias

úteis do período.

Desta forma, o recurso ordinário do reclamante não merece

conhecimento por intempestividade." (Id. 81c6a99 fls. 1610/1611)

Extrai-se das razões de decidir do acórdão embargado, que houve

expressa manifestação acerca da matéria devolvida nos embargos

declaratórios, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser

sanada.

Ressalta-se que o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou os

prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, situação em que não se enquadra o

recurso ordinário interposto pelo embargante.

O aludido ato nada mais fez do que replicar o conteúdo do art. 224,

§1º, do CPC, cujo teor é cristalino no sentido de que "os dias do

começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro

dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente

forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou

houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

Assim, a informação contida no calendário institucional ou em

notícias veiculadas no sítio eletrônico do Tribunal não tem o condão

de modificar os parâmetros estabelecidos na norma processual,

pois o portal eletrônico possui caráter meramente informativo e não
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vincula as partes, as quais deverão observar os procedimentos

previstos na legislação.

Ainda que assim não o fosse, o calendário institucional e as notícias

veiculadas no site do TRT21 indicam expressamente o ato

normativo a que se referem, de modo que compete ao advogado o

cuidado de observar o inteiro teor do normativo, não havendo que

se falar em justa causa para a não interposição do recurso no prazo

legal.

Da mesma forma, o prazo constante da aba "expedientes" do PJe

não se reveste de caráter oficial, e, portanto, não possui o condão

de alterá-lo ou prorrogá-lo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter também informativo, a qual não exime a parte de proceder à

correta contagem do prazo processual, conforme já decidiram a 6ª,

7ª e 8ª Turmas do C. TST, verbis:

[...] O Agravante afirma, em síntese, que "o prazo que seria de oito

dias úteis, foi estendido para 10 dias em razão do advento dos

jogos do Brasil na copa do mundo, que coincidiu nos dias do prazo

do Agravante" (fl. 863). Alega que apresentou Recurso de Revista

no prazo final do "PJe Aba Sistema", em 6/7/2018. Afirma ter

ocorrido um bug no sistema do PJe da 21ª Região. Afirma que

houve postergação de 1 (um) dia nos prazos devido ao feriado na

Comarca de Ceará-Mirim do dia 29/6/2018. Traz portarias de outros

Regionais que determinaram a suspensão dos prazos processuais

nos dias de jogos do Brasil. Requer, alternativamente, a declaração

de inconstitucionalidade incidental do Ato Normativo TRT 21ª GP

N213/2018.

O art. 4º do Ato TRT21-GP nº 213/2018 dispõe que "os prazos que

se vencerem nos dias de jogos da seleção brasileira ficarão

imediatamente prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente

(art. 224, § 1º, Código de Processo Civil)" (fl. 876). O Ato também

determina a redução, e não suspensão, do expediente em dias de

jogos da seleção brasileira, no artigo 1º.

Nos autos, não há comprovação de que o fim do prazo do Recurso

de Revista tenha coincidido com dia de jogo da seleção brasileira.

Ademais, o Agravante não trouxe comprovante de que tenha havido

feriado na sua comarca no dia 29/6/2018. Por fim, cada Tribunal

Regional do Trabalho organizou-se de maneira independente,

conforme as particularidades locais.

[...] A ciência da decisão deu-se com a publicação do acórdão

regional no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 21/6/2018,

conforme certidão de fl. 784. O prazo para interposição do Recurso

de Revista iniciou-se em 22/6/2018 e encerrou-se em 4/7/2018,

sendo intempestivo, portanto, o Recurso de Revista interposto no

dia 6/7/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. [...]

(AIRR - 1150-95.2017.5.21.0006 , Relatora Ministra: Maria Cristina

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 31/05/2019)

A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O .  L E I  1 3 . 4 6 7 / 2 0 1 7 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

TRANSCENDÊNCIA. A indicação de prazo final diverso para

interposição do recurso em tela própria do sistema, denominada

"Aba Expedientes", não possui o condão de substituir os parâmetros

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo que não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento previsto na legislação. Agravo de

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (AIRR

- 861-47.2017.5.21.0012 , Relatora Desembargadora Convocada:

Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, 6ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019)

RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA

A N T E S  D A  V I G Ê N C I A  D A  L E I  N º  1 3 . 0 1 5 / 2 0 1 4 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

NULIDADE NÃO VERIFICADA. A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro

de 2006, ao tratar da forma de comunicação dos atos processuais

no PJE (Processo Judicial Eletrônico), possibilitou que a intimação,

para os casos daqueles que sejam cadastrados no sistema, ocorra

de forma eletrônica, dispensando-se a publicação no órgão oficial

(artigo 5º). Ainda, consoante se extrai do disposto nos artigos 4º, §

4º, e 5º, §§ 1º, 3º e 4º, da referida norma, considerar-se-á realizada

a intimação no momento em que a parte efetive a consulta

eletrônica ao teor da decisão e iniciada a contagem do prazo

recursal no dia útil subsequente. Logo, tendo em vista que a parte

tomou ciência da decisão em 3/9/2013, o dia final para interposição

do recurso ordinário é, de fato, 11/9/2013, tendo em vista o octídio

legal. A indicação de prazo final diverso para interposição do

recurso em tela própria do sistema, denominada "Expedientes", não

possui o condão de alterar/substituir os parâmetros expressamente

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo. Ou seja, não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento próprio, legalmente previsto. Dito

isso, caberia à recorrente, com a diligência que se espera das

partes que litigam em um processo judicial e em razão da boa-fé

processual, buscar, junto à Vara do Trabalho, informações para

sanar eventuais dúvidas decorrentes do sistema, possibilitando,

assim, o manejo do recurso no prazo de oito dias, contados da data
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da ciência do teor da intimação - o que, como visto, não foi

observado no caso. Correta, desse modo, a decisão regional que

declarou a intempestividade do recurso ordinário da parte. Recurso

de revista de que não se conhece. (RR - 10855-16.2013.5.18.0015 ,

Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de

Julgamento: 23/10/2018, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT

31/10/2018)

Logo, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais não conheceu do recurso

ordinário por intempestividade.

O embargante, na verdade, insatisfeito com o não conhecimento do

seu recurso, busca, através dos embargos, o reexame da questão.

Destaque-se, ainda, que, para efeito de prequestionamento, a

decisão judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador

adote explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e

questões abordadas, expondo os motivos de seu convencimento,

em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-1 e a Súmula nº 297,

inciso I, ambas do TST, o que ocorreu nos presentes autos.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

Recurso Reclamada

A reclamada opõe embargos de declaração, sob a alegação de que

o acórdão embargado apresenta omissão no tocante à base de

cálculo das horas extras, além de contradição/obscuridade em

relação à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada

pela magistrada de primeiro grau. Ao final, pugna a manifestação do

órgão colegiado acerca das matérias renovadas nos presentes

embargos para fins de prequestionamento.

Com relação à multa processual aplicada pela magistrada de

origem, a decisão embargada assim consignou:

"[...] Verifica-se que os embargos de declaração opostos visava, na

perspectiva da embargante, sanar vício consistente na ausência de

registro acerca da incidência ou não da regra prevista na OJ nº 415

da SDI-I do TST, quando da apuração das horas extras, uma vez

que a sentença embargada admitiu, de forma genérica, a dedução

das parcelas pagas sob idêntico título.

Contudo, extrai-se dos fundamentos da sentença embargada que a

magistrada de origem considerou, com base na prova oral, que a

rubrica "horas extras" contida nos contracheques correspondia, na

verdade, ao pagamento da parcela denominada "bônus", a qual era

paga de forma dissimulada pela reclamada, senão vejamos (Id.

ce2ff2c - fls. 1058):

[...]

Assim, considerando que a magistrada de origem entendeu que as

horas extras consignadas nos contracheques estavam sendo

utilizadas, na verdade, para o pagamento dos bônus aos

empregados da reclamada, a pretensão apresentada nos embargos

de declaração, relativa ao critério de dedução das horas extras

pagas, se reveste de nítido caráter protelatório, uma vez que não

há, na perspectiva do julgador , horas extras comprovadamente

pagas à atrair a dedução a quo na forma prevista na OJ n° 415 da

SDI-I.

A análise acerca da incidência ou não do critério previsto na OJ nº

415 da SDI-I do TST, implica, sem arrimo de dúvidas, no reexame

das razões de decidir do juízo primevo, pois, somente se justifica

caso não houvesse o entendimento de que a rubrica "horas extras"

era utilizada para o pagamento da parcela denominada "bônus".

Contudo, sobressaindo que as horas extras consignadas nos

contracheques dissimulavam o pagamento de bônus, torna-se

inviável a dedução questionada nos embargos declaratórios.

Logo, evidente que a questão trazida a lume tinha como

objetivo a rediscussão da matéria de mérito e o reexame das

provas, o que não é permitido por meio desse instrumento

processual.

Caracterizado o intuito protelatório no manejo dos Embargos

de Declaração, correta a multa estipulada pelo Juízo a quo.

Recurso a que se nega provimento, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1614/1616) g.a.

Veja-se, portanto, que inexiste contradição ou obscuridade no

acórdão embargado, uma vez que a decisão foi clara ao registrar

que os embargos declaratórios opostos na primeira instância visava

rediscutir o mérito da sentença, o que é vedado através do aludido

instrumento processual.

O fato do Tribunal ad quem apreciar os fundamentos da sentença, a

fim de verificar a natureza protelatória dos embargos de declaração,

não caracteriza integração ao julgamento proferido na primeira

instância, tampouco afasta a intenção da embargante de

reexaminar o mérito da decisão util izando via processual

inadequada.

Quanto à alegação de que o acórdão deixou de analisar se a

gratificação "PIP" deve integrar a base de cálculo das horas extras,

melhor sorte não socorre a embargante.

Nas razões do recurso ordinário, a embargante se insurgiu em

relação à base de cálculo das horas extras, aduzindo que foram

adicionadas verbas ao salário que não compõe a remuneração. Na
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oportunidade, indicou, de forma exemplificativa, o contracheque do

mês de março de 2017, no qual consta o valor do adicional

geográfico pago ao empregados, além de outras gratificações,

dentre as quais a PIP, o que teria majorado indevidamente o valor

das horas extraordinárias (Id. 507d07a - fl. 1234).

Impende ressaltar, contudo, que nas próprias razões recursais a

reclamada se refere de forma genérica as gratificações e não de

forma específica à gratificação intitulada PIP, senão vejamos:

"Para melhor entendimento, citamos o mês de mar/2017, no qual é

utilizada como base de cálculos o valor de R$ 39.109,49, quando o

correto seria R$ 14.075,00, haja vista que ele integrou o valor R$

25.034,50 de gratificações e adicional geográfico." (fls. 1234)

Da análise do acórdão embargado, é possível observar que, ao

contrário do alegado pela embargante, a matéria foi devidamente

apreciada não havendo qualquer omissão em relação à integração

das gratificações na base de cálculo das horas extras. Eis os

fundamentos da decisão colegiada acerca da questão:

"O artigo 457, § 1º, da CLT, com redação vigente à época da

prestação de serviços, dispunha que: "integram o salário não só a

importância fixa estipulada, como também as comissões,

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e

abonos pagos pelo empregador".

Compulsando a documentação acostada aos autos, em especial os

holerites de Ids. 90f7771 e seguintes (fls. 53/134), verifica-se que o

recorrido recebia, de forma habitual, o adicional geográfico,

conforme se observa, por exemplo, dos contracheques dos meses

de julho de 2016 a abril de 2017 (fls. 52/56 e 64/70), além de

gratificações de valores variáveis, verbas que, conforme consignado

nos aludidos comprovantes de rendimentos, integravam a base de

cálculo tanto do FGTS, como do INSS e do IR, corroborando, assim,

a natureza contraprestativa das parcelas.

Nesse contexto, denota-se que as verbas eram adimplidas como

verdadeira contraprestação pelo trabalho, especialmente, quando

considerado que a recorrente não apresenta qualquer fato

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe

cabia, nos termos dos artigos 818, II, da Consolidação das Leis do

Trabalho.

A mera alegação de que no contracheque do recorrido restou

destacado o

valor referente à remuneração base, não tem o condão, por si só,

de retirar a natureza salarial das referidas parcelas, uma vez que,

no próprio documento, tais verbas eram consideradas como

rendimento destinado à retribuir o trabalho, tanto é que foram

consideradas na base de cálculo para o recolhimento

previdenciário, em observância ao disposto no art. 28, I, da Lei

8.212/91, in verbis:

[...]

Da mesma forma, o art. 15. da Lei 8036/90, que dispõe sobre o

FGTS, estabelece que "todos os empregadores ficam obrigados a

depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária

vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da

remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,

incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e

458 da CLT". Logo, ao considerar as gratificações e o adicional

geográfico na base de cálculo dos depósitos fundiários, a própria

recorrente reconheceu a natureza remuneratória das parcelas, a luz

do disposto no art. 457 da CLT, praticando, portanto, aquilo que

doutrina considera como venire contra factum proprium, ou seja,

apresenta, neste momento, tese recursal contrária aos próprios atos

praticados na constância da relação de trabalho.

Por essas razões, tanto o adicional geográfico, como as

gratificações pagas no decorrer do pacto laboral, devem

integrar a remuneração do empregado, eis que foram pagos em

retribuição ao trabalho, nos termos do disposto no art. 28, I, da

Lei 8.212/91 e art. 15 da Lei 8036/90, c/c § 1.º do artigo 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho, com redação vigente à

época do pacto laboral.

[...]

Portanto, caracterizado o caráter salarial das parcelas, é devida a

integração destas na remuneração do empregado para todos os fins

de direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, do disposto no artigo 457, § 1.º, da Consolidação ex vi das

Leis do Trabalho.

Nega-se provimento ao recurso, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1620/1622) g.a.

Resta assente, portanto, que o acórdão embargado, em

consonância com os termos utilizados nas razões recursais da

reclamada, tratou, não apenas do adicional geográfico, mas

também das gratificações apontadas no contracheque do mês de

março de 2017, não havendo que se falar em omissão, no

particular.

Registra-se, por fim, que o magistrado não está obrigado a

responder todas as alegações das partes quando verifica motivos

suficientes para fundamentar sua decisão, não se obrigando a

responder todos os argumentos e posicionamentos apresentados.

Dessa feita, considerando que não há omissão ou qualquer outro

vício que mereça ser sanado, já que o acórdão embargado indicou

os motivos pelos quais manteve a multa processual estipulada pelo

juízo a quo, bem como a integração das gratificações e do adicional

geográfico na remuneração do empregado para todos os fins de
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direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, rejeita-se os embargos de declaração opostos pela

reclamada.

Recurso Litisconsorte

A litisconsorte se insurge quanto à não apreciação de parte dos

argumentos elencados em seu recurso ordinário.

Sobre a matéria, a decisão embargada assim pronunciou:

"Recurso da Litisconsorte

Recurso ordinário tempestivo. Representação regular. Custas

Recolhidas e Depósito recursal efetuado (Id. 98ac71a - fls.

1162/1167). Atendidos os pressupostos extrínsecos.

Contudo, no que diz respeito aos tópicos recursais intitulados "DA

INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO À PETROBRAS" e "DAS

HORAS EXTRAS DO TRABALHO EXERCIDO NA BASE PELO

RECLAMANTE (HORAS EXTRAS SIMPLES E INTRAJORNADA) -

IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PETROBRAS - TRABALHO

REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA SCHLUMBERGER PARA

EMPRESAS DIVERSAS - CONFISSÃO DO RECLAMANTE NA

PRÓPRIA INICIAL", o recorrente incorre em flagrante inovação à

lide, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Impende destacar que a preliminar arguida em sede recursal sequer

foi suscitada nas contestações apresentadas pela litisconsorte, seja

nos autos do processo 0001613-49.2017.5.21.0002 (Id. 74a4ae9 -

fls. 258/266), seja na ação 0001614-34.2017.5.21.0002 (Id.

16b8573 - fls. 161/205). Da mesma forma, não foi ventilada na

contestação de Id. 74a4ae9 (fls. 258/266) a tese defensiva de que o

labor em sobrejornada, quando realizado na sede da reclamada

principal, se deu em prol de outras empresas, tendo sido

apresentada, tão somente, defesa genérica sobre o pleito de horas

extras, a qual se limitou a aduzir que competia ao reclamante o

ônus de provar suas alegações.

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico pátrio (art.

1.014 do CPC), porquanto ofende os princípios do contraditório e da

ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Tais preceitos estabelecem a proibição de inovar a lide, entendendo

-se por inovação todo elemento que pode servir de base para a

decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo,

no procedimento de primeiro grau de jurisdição.

[...]

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e

intrínsecos, conheço do recurso, salvo quantos aos tópicos acima

indicados, por inovação à lide." (Id. 81c6a99 - fls. 1608/1609)

Pois bem.

A legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que, a toda

evidência, não é o caso dos autos.

Depreende-se do trecho da decisão acima transcrito, que não há

omissão em relação a matéria suscitada em sede de embargos

declaratórios. Na verdade tais tópicos não foram conhecidos pois

sua análise implicaria na supressão de instância, bem como ofensa

ao contraditório e ampla defesa,já que a matéria não foi objeto de

apreciação na instância primeva.

De outra sorte, não se pode olvidar que a Petrobras foi capaz de

impugnar especificadamente, em sua defesa, os fundamentos

apresentados pela parte reclamante no que diz respeito à

responsabilidade da litisconsorte quanto às obrigações decorrentes

do contrato de trabalho havido entre a reclamada principal e o

obreiro, o que, por si só, vai de encontro com a preliminar de inépcia

da inicial, suscitada apenas em sede recursal.

Com relação à alegação de que a decisão embargada deixou de

apreciar a confissão do autor quanto à fiscalização do contrato de

prestação de serviços firmado entre a litisconsorte e a reclamada

principal, resta evidente que a embargante busca, através dos

embargos, reexaminar o conjunto fático probatório existente nos

autos.

Conforme já abordado acima, o instrumento processual ora em

análise não é o meio adequado para se insurgir em face do

resultado do julgamento que não lhe favorece. Ora, não se pode

confund i r  omissão,  con t rad ição  ou  obscur idade com

pronunciamento desfavorável à pretensão da parte, de modo que,

se a embargante não se contenta com o resultado do julgamento,

deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de declaração

não têm esse escopo.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fático-

probatória.

Por fim, repise-se que, consoante o enunciado da OJ nº 118 da

SBDI-1 e da Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST, a decisão

judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento,

sendo suficiente que o órgão julgador adote explicitamente tese

jurídica a respeito das matérias e questões abordadas, expondo os

motivos de seu convencimento, exatamente como ocorre nos

presentes autos.

Rejeita-se, portanto, os embargos de declaração opostos pela

litisconsorte.
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3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA, e,  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, e, no mérito, nego provimento a todos os recursos.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA. e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  -

PETROBRAS. Mérito: Por unanimidade, negar provimento a todos

os embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8º, parágrafo 2º do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:14 - b6addb1

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070318235362300000006215788

Número do processo: 0001613-49.2017.5.21.0002

Número do documento: 20070318235362300000006215788

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº RORSum-0000854-11.2019.5.21.0004
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE A G HOTEIS E TURISMO S/A

ADVOGADO AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS
NUNES(OAB: 4122/RN)

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JUNIOR(OAB: 2738/RN)

RECORRIDO ELIANE BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ELIANE BARBOSA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

RECURSO ORDINÁRIO - RITO SUMARÍSSIMO (11886) nº

0000854-11.2019.5.21.0004 (RORSum)

RELATORA: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMBARGANTE: ELIANE BARBOSA DOS SANTOS

Advogados: ROBERTO FERNANDO DE AMORIM JUNIOR -

RN0007235

EMBARGADO: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Advogados: OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR -

RN0002738, AUGUSTO JOSE DE MEDEIROS NUNES -

RN0004122

ORIGEM: TRT 21

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU

OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes as hipóteses

elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, não cabe a

oposição de embargos de declaração, que estão limitados às

hipóteses legais e não servem para se rediscutir o mérito da

questão.

Embargos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANE

BARBOSA DOS SANTOS em face do Acórdão de ID 909d6dd que,

por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário interposto

por A G HOTEIS E TURISMO S/A (embargada), para julgar

improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade

em grau máximo e respectivos reflexos.

A embargante opõe embargos de declaração, sob o fundamento de

omissão. Argumenta que: Ora, Excelência, não seria hipótese de

omissão o Juízo não trazer ao teor do Acórdão e se manifestar a
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respeito do que trouxe o ilustre perito no laudo pericial acerca do

quantitativo de banheiros que limpava a paradigma da perícia?

Ademais, o quantitativo total do hotel e sua capacidade de

ocupação, bem como a sua taxa de ocupação, o que certamente,

traria clareza em relação a alta rotatividade de pessoas no

empreendimento reclamado?(ID. 59a5b6e - Pág. 3). Mais adiante,

indaga: Ademais, diante das conclusões de que o local de trabalho

da Reclamante não apresentou características insalubres, não seria

hipótese de omissão em relação aos equipamento (sic) de proteção

o fato de não trazer se tais eram aprovados aos riscos biológicos,

criando lacuna em relação ao que trouxe a Embargante em sua

impugnação ao laudo pericial e suas contrarrazões recursais?(ID.

59a5b6e - Pág. 3). Ao final, arremata: Diante das indagações

formuladas e face a tudo mais que fora exposto, requer-se,

muito respeitosamente, a procedência dos presentes

Embargos Declaratóriospara fazer suprir as omissões

apontadas(ID. 59a5b6e - Pág. 4).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de

admissibilidade.

MÉRITO

A embargante opõe embargos de declaração, sob o fundamento de

omissão no julgado. Argumenta, para tanto, que: Ora, Excelência,

não seria hipótese de omissão o Juízo não trazer ao teor do

Acórdão e se manifestar a respeito do que trouxe o ilustre perito no

laudo pericial acerca do quantitativo de banheiros que limpava a

paradigma da perícia? Ademais, o quantitativo total do hotel e sua

capacidade de ocupação, bem como a sua taxa de ocupação, o que

certamente, traria clareza em relação a alta rotatividade de pessoas

no empreendimento reclamado?(ID. 59a5b6e - Pág. 3). Mais

adiante, indaga: Ademais, diante das conclusões de que o local de

trabalho da Reclamante não apresentou características insalubres,

não seria hipótese de omissão em relação aos equipamento (sic) de

proteção o fato de não trazer se tais eram aprovados aos riscos

biológicos, criando lacuna em relação ao que trouxe a Embargante

em sua impugnação ao laudo pericial e suas contrarrazões

recursais?(ID. 59a5b6e - Pág. 3). Ao final, arremata: Diante das

indagações formuladas e face a tudo mais que fora exposto,

requer-se, muito respeitosamente, a procedência dos presentes

Embargos Declaratóriospara fazer suprir as omissões

apontadas(ID. 59a5b6e - Pág. 4).

O artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho reza que:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De outra parte, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

disciplina que os embargos de declaração são pertinentes quando

há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Logo, os embargos de declaração têm como fim suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Da análise do acórdão impugnado, constata-se que, ao contrário do

alegado pela embargante, houve a apreciação adequada da matéria

devolvida ao Tribunal. Dessa feita, não há qualquer omissão, nem o

que ser mais esclarecido ou modificado sobre matéria, já que a

decisão foi fundamentada de forma clara e objetiva e indicou os

motivos que levaram a reforma da sentença, após a análise

pormenorizada de todo o lastro probatório presente nos autos.

Na verdade, a embargante, insatisfeita com o resultado da lide,

busca, por meio dos presentes embargos, renovar fatos e provas, o

que é vedado por meio do instrumento processual ora em análise.

Registre-se que não se pode confundir omissão, contradição ou

obscuridade com pronunciamento desfavorável à pretensão da

parte, de modo que, se a embargante não se contenta com o

resultado do julgamento, deve manejar o recurso próprio, pois os

embargos de declaração não têm esse escopo.

Ressalta-se, por oportuno, em relação ao prequestionamento, o teor

da Súmula n.º 297 do TST, que dispõe:

PREQUESTIONAMENTO. OPORTUNIDADE. CONFIGURAÇÃO.

NOVA REDAÇÃO. 1. Diz-se prequestionada a matéria ou questão

quando na decisão impugnada haja sido adotada, explicitamente,

tese a respeito. 2. Incumbe à parte interessada, desde que a

matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos

declaratórios objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena

de preclusão. 3. Considera-se prequestionada a questão jurídica

invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de

pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração.

Nesse contexto, para efeito de prequestionamento, a decisão

judicial não tem que fazer referência expressa aos dispositivos

legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador adote

explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e questões

abordadas, expondo os motivos de seu convencimento, o que

ocorreu nos presentes autos.

Ademais, não é necessário que haja menção explícita de todos os

dispositivos constitucionais e legais apontados, visto que o
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prequestionamento não diz respeito a artigos de lei, mas, sim, a

uma tese de direito, a teor da Orientação Jurisprudencial n.º 118, da

Seção de Dissídios Individuais I, do Tribunal Superior do Trabalho.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de

declaração.

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:13 - baa8689

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20072311134922500000006260567

Número do processo: 0000854-11.2019.5.21.0004

Número do documento: 20072311134922500000006260567

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0001614-34.2017.5.21.0002
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRENTE PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO CARLOS ANTONIO DE FRANCA
JUNIOR(OAB: 8941/RN)

RECORRIDO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRIDO SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO SILVIA BATALHA MENDES(OAB:
80989/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)

ADVOGADO LUIZA CARVALHO COSTA(OAB:
141572/RJ)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO CARLOS ANTONIO DE FRANCA
JUNIOR(OAB: 8941/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

Embargos Declaratórios nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002 (Processos Conexos)

Embargante: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 072.745.064-63

Advogados: ANA CAROLINA AMARAL CESAR - OAB:

RN0000539-A

Embargante: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO

LTDA - CNPJ: 32.319.931/0001-43

Advogados: DANILO DOS SANTOS LIMA XAVIER - OAB:

RJ0149154; CRISTIANO DE LIMA BARRETO DIAS - OAB:

RJ0092784; MARIA RAPHAELLA VALENTIN CASALI LIMA -

OAB: RJ0149086; FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA SILVA

PEREIRA - OAB: RJ0151390

Embargante: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS -

CNPJ: 33.000.167/0001-01
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Advogados: ROSE CRISTINA BARBOSA DE FREITAS - OAB:

RN0005951; GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA RODRIGUES -

OAB: RN0014487; FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO -

OAB: RN0004030

Embargados: OS MESMOS

Origem: TRT 21ª Região

Relatora: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMANTE. REEXAME

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.Os embargos de declaração são

o meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a

solução da contradição, o suprimento da omissão verificada na

decisão embargada ou a retificação do exame dos pressupostos

extrínsecos do recurso ou de erro material, conforme dispõem os

artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No

caso, o colegiado apreciou de forma expressa a matéria renovada

nos presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não foi

conhecido o recurso ordinário interposto pelo embargante,

inexistindo qualquer equívoco no exame dos pressupostos

extrínsecos de admissibilidade do recurso. Adotadas teses

explícitas sobre os temas devolvidos à apreciação do Órgão

Colegiado, o pronunciamento expresso sobre todos os argumentos

apresentados e os dispositivos legais e constitucionais invocados é

desnecessário, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a

Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes

as hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC,

mostra-se inoportuna a oposição de embargos de declaração, que

estão limitados às hipóteses legais e não servem para rediscutir o

mérito da decisão embargada. Da análise do acórdão embargado

veri f ica-se que a decisão apresentou de forma clara e

fundamentada os motivos pelos quais manteve a multa processual

estipulada pelo juízo a quo, bem como a integração das

gratificações e do adicional geográfico na base de cálculo de horas

extras, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSORTE. TÓPICO

N Ã O  C O N H E C I D O .  O M I S S Ã O .  I N E X I S T Ê N C I A .

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. A

legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que não se

verifica na hipótese. Ademais, os embargos de declaração não

servem para provocar nova análise da matéria fática-probatória,

como pretende a embargante ao suscitar eventual omissão quanto

à apreciação de prova existente nos autos. A boa ou má apreciação

do conjunto probatório desafia recurso próprio. Destaca-se, ainda,

que a decisão judicial, para efeito de prequestionamento, não

necessita referenciar expressamente os dispositivos legais, sendo

suficiente que o órgão julgador adote tese jurídica a respeito das

matérias abordadas, expondo os motivos de seu convencimento.

Embargos de declaração do reclamante conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da reclamada conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da litisconsorte conhecidos e

desprovidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante,

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, pela reclamada, SCHLUMBERGER

SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, e pela litisconsorte, PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (Id. - 81c6a99 - fls. 1602/1639), nos autos

das reclamações trabalhistas nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002, as quais foram associadas por

conexão, conforme decisão de Id. 6286dcf (fls. 242)1.

Em apertada síntese, a decisão colegiada conheceu dos recursos

ordinários interpostos pela reclamada e pela litisconsorte, mas não

conheceu do recurso interposto pelo reclamante, por considerá-lo

intempestivo. No mérito, por unanimidade, deu parcial provimento

ao recurso da reclamada, excluindo a multa de mora aplicada sobre

as contribuições previdenciárias, cuja incidência somente ocorrerá

acaso descumprida a obrigação de pagar, e, por maioria, negou

provimento ao recurso da litisconsorte, mantendo sua condenação

subsidiária nos termos da sentença.

O reclamante, em razões de Id. d0ed1cd (fls. 1758/1791), se

insurge contra a declaração de intempestividade do recurso

ordinário argumentando erro na publicização oficial do Ato da

Presidência nº 307/2019, que determinou a participação dos

servidores em evento institucional e suspendeu o atendimento

forense nos dias 30/09/2019 a 02/10/2019. Afirma que o próprio

sistema PJe, na "aba expedientes", lançou como termo final para

interposição do recurso ordinário o dia 08.10.19, data em que fora

interposto o recurso, o que, no seu entender, caracteriza sua

tempest iv idade.  Aponta que o calendár io inst i tuc ional

disponibilizado no site do TRT-21 informa que os prazos

processuais estavam suspensos no aludido período por força do Ato

n° 307/2019. Defende que o calendário, disponibilizado inclusive no

portal da transparência do Tribunal, consiste numa importante
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ferramenta para comunicação com o público interno e externo, de

modo que é usado pelos advogados para acompanhar os dias úteis,

não úteis e suspensão dos prazos processuais. Assevera que

apesar do conteúdo do Ato 307/2019 do TRT da 21ª Região tratar

apenas da prorrogação do dia do vencimento, a publicidade dada

ao ato, tanto no calendário institucional, quanto nas notícias

veiculadas no sítio do Tribunal na internet e, ainda, a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, induziu a

erro o advogado, de modo que o reclamante não pode ser

prejudicado por eventuais informações processuais errôneas

implantadas na página do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª

Região. Requer manifestação deste colegiado quanto ao prazo

recursal demarcado dentro do SISTEMA PJE na Aba Expedientes e

ainda acerca da tempestividade do Recurso Ordinário à luz do art.

5º, XXXV, LV e 93, IX, da CF, art. 1º, caput e §1º - art. 4º, caput, e

§2º da Lei 11.419/2006 e art. 194, 197, § único e 223, §1º e 2º do

CPC.

Por sua vez, a reclamada opõe embargos de declaração (Id.

21c0949 - fls. 1840/1849), aduzindo que a decisão embargada foi

omissa em relação ao questionamento da integração da gratificação

(PIP) na base de cálculo das horas extras. Além disso, alega a

existência de contradição/obscuridade no tocante à manutenção da

multa por embargos protelatórios aplicada pela magistrada de

primeiro grau. Ao final, requer a manifestação do órgão colegiado

acerca das matérias renovadas nos presentes embargos para fins

de prequestionamento.

Em razões de Id. a4ffb19 (fls. 1824/1839), a litisconsorte se insurge

em relação à não apreciação de parte dos argumentos elencados

em seu recurso ordinário. Alega que a preliminar de inépcia da

inicial constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada

em qualquer grau de jurisdição. Aponta, ainda, que a decisão

colegiada deixou de apreciar a confissão do autor quanto à

fiscalização do contrato de prestação de serviços firmado entre a

embargante e a reclamada principal. Ao f inal,  pugna o

pronunciamento deste Eg. Tribunal acerca dos artigos 5º, II e LV, da

CF; 330 e 373 do NCPC; 818 e 840 da CLT; e da Súmula 331 do

TST, para fins de prequestionamento.

Não há contraminuta.

É o relatório.

1 Os números dos Ids e das folhas correspondem, em regra, aos do

processo n° 0001613-49.2017.5.21.0002. As exceções serão

expressamente indicadas nas razões de decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os embargos de declaração da reclamada,

l i t isconsorte e reclamante, porque preenchem todos os

pressupostos objet ivos e subjet ivos de admissibi l idade.

MÉRITO

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Recurso Reclamante

O embargante se insurge contra a declaração de intempestividade

do seu recurso ordinário argumentando erro na publicização oficial

do Ato da Presidência nº 307/2019. Assevera que apesar do

conteúdo do supracitado ato tratar apenas da prorrogação do dia do

vencimento do prazo, a informação contida no calendário

institucional disponibilizado no site do Tribunal e a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, indicou a

suspensão dos prazos processuais no período de 30/09/2019 a

02/10/2019, o que teria induzido a erro o advogado do reclamante.

Ao exame.

No caso concreto, o colegiado analisou a matéria renovada nos

presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não

conheceu o recurso ordinário interposto pelo embargante, senão

vejamos:

"Recurso do Reclamante

Representação regular. Custas dispensadas. Depósito recursal

inexigível.

Todavia, não merece conhecimento o presente recurso, porquanto é

intempestivo, senão vejamos:

A r. sentença foi publicada em 20/09/2019 (sexta-feira), iniciando a

contagem do prazo recursal em 23/09/2019 (segunda-feira),

conforme se constata da aba "expedientes" do PJe.

O fim do octídio legal para interposição do recurso seria o dia

02/10/2019.

Contudo, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 prorrogou os prazos

processuais que se iniciavam ou venciam no período de 30/09/2019
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a 02/10/2019 até o primeiro dia útil seguinte, de modo que o novo

termo ad quem passou a ser 04/10/2019, em razão do feriado

estadual dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, ocorrido no dia

03/10/2019. Eis o teor do supracitado ato:

Art. 1º Suspender o atendimento ao público no Complexo Judiciário

Trabalhista Ministro Francisco Fausto, nos dias 30/09/2019 e

01/10/2019, a fim de possibilitar, nesse período, a realização do

Encontro Institucional dos Magistrados e Servidores do TRT da 21ª

Região.

§ 1º Determinar que o expediente seja prestado mediante

participação no referido evento.

§ 2º Os servidores submetidos a controle de ponto deverão realizar

o registro biométrico de frequência no local do evento.

Art. 2º Considerar prorrogados, até o primeiro dia útil seguinte,

os prazos processuais que se iniciarem ou vencerem no

período de 30/09/2019 a 02/10/2019, na forma do art. 224, § 1º, do

CPC.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente em suas

razões recursais, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou

os prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, não havendo que falar em suspensão dos

prazos processuais no aludido período.

In casu, verifica-se que o recurso ordinário foi protocolado apenas

em 08/10/2019 (terça-feira) (id. 6da13b3 - fl. 1277), após o

escoamento do prazo previsto no art. 895, I, da CLT.

Não houve certidão de indisponibilidade do sistema PJe nos dias

úteis do período.

Desta forma, o recurso ordinário do reclamante não merece

conhecimento por intempestividade." (Id. 81c6a99 fls. 1610/1611)

Extrai-se das razões de decidir do acórdão embargado, que houve

expressa manifestação acerca da matéria devolvida nos embargos

declaratórios, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser

sanada.

Ressalta-se que o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou os

prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, situação em que não se enquadra o

recurso ordinário interposto pelo embargante.

O aludido ato nada mais fez do que replicar o conteúdo do art. 224,

§1º, do CPC, cujo teor é cristalino no sentido de que "os dias do

começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro

dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente

forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou

houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

Assim, a informação contida no calendário institucional ou em

notícias veiculadas no sítio eletrônico do Tribunal não tem o condão

de modificar os parâmetros estabelecidos na norma processual,

pois o portal eletrônico possui caráter meramente informativo e não

vincula as partes, as quais deverão observar os procedimentos

previstos na legislação.

Ainda que assim não o fosse, o calendário institucional e as notícias

veiculadas no site do TRT21 indicam expressamente o ato

normativo a que se referem, de modo que compete ao advogado o

cuidado de observar o inteiro teor do normativo, não havendo que

se falar em justa causa para a não interposição do recurso no prazo

legal.

Da mesma forma, o prazo constante da aba "expedientes" do PJe

não se reveste de caráter oficial, e, portanto, não possui o condão

de alterá-lo ou prorrogá-lo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter também informativo, a qual não exime a parte de proceder à

correta contagem do prazo processual, conforme já decidiram a 6ª,

7ª e 8ª Turmas do C. TST, verbis:

[...] O Agravante afirma, em síntese, que "o prazo que seria de oito

dias úteis, foi estendido para 10 dias em razão do advento dos

jogos do Brasil na copa do mundo, que coincidiu nos dias do prazo

do Agravante" (fl. 863). Alega que apresentou Recurso de Revista

no prazo final do "PJe Aba Sistema", em 6/7/2018. Afirma ter

ocorrido um bug no sistema do PJe da 21ª Região. Afirma que

houve postergação de 1 (um) dia nos prazos devido ao feriado na

Comarca de Ceará-Mirim do dia 29/6/2018. Traz portarias de outros

Regionais que determinaram a suspensão dos prazos processuais

nos dias de jogos do Brasil. Requer, alternativamente, a declaração

de inconstitucionalidade incidental do Ato Normativo TRT 21ª GP

N213/2018.

O art. 4º do Ato TRT21-GP nº 213/2018 dispõe que "os prazos que

se vencerem nos dias de jogos da seleção brasileira ficarão

imediatamente prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente

(art. 224, § 1º, Código de Processo Civil)" (fl. 876). O Ato também

determina a redução, e não suspensão, do expediente em dias de

jogos da seleção brasileira, no artigo 1º.

Nos autos, não há comprovação de que o fim do prazo do Recurso

de Revista tenha coincidido com dia de jogo da seleção brasileira.

Ademais, o Agravante não trouxe comprovante de que tenha havido

feriado na sua comarca no dia 29/6/2018. Por fim, cada Tribunal

Regional do Trabalho organizou-se de maneira independente,

conforme as particularidades locais.

[...] A ciência da decisão deu-se com a publicação do acórdão

regional no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 21/6/2018,

conforme certidão de fl. 784. O prazo para interposição do Recurso

de Revista iniciou-se em 22/6/2018 e encerrou-se em 4/7/2018,

sendo intempestivo, portanto, o Recurso de Revista interposto no

dia 6/7/2018.
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Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. [...]

(AIRR - 1150-95.2017.5.21.0006 , Relatora Ministra: Maria Cristina

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 31/05/2019)

A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O .  L E I  1 3 . 4 6 7 / 2 0 1 7 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

TRANSCENDÊNCIA. A indicação de prazo final diverso para

interposição do recurso em tela própria do sistema, denominada

"Aba Expedientes", não possui o condão de substituir os parâmetros

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo que não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento previsto na legislação. Agravo de

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (AIRR

- 861-47.2017.5.21.0012 , Relatora Desembargadora Convocada:

Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, 6ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019)

RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA

A N T E S  D A  V I G Ê N C I A  D A  L E I  N º  1 3 . 0 1 5 / 2 0 1 4 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

NULIDADE NÃO VERIFICADA. A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro

de 2006, ao tratar da forma de comunicação dos atos processuais

no PJE (Processo Judicial Eletrônico), possibilitou que a intimação,

para os casos daqueles que sejam cadastrados no sistema, ocorra

de forma eletrônica, dispensando-se a publicação no órgão oficial

(artigo 5º). Ainda, consoante se extrai do disposto nos artigos 4º, §

4º, e 5º, §§ 1º, 3º e 4º, da referida norma, considerar-se-á realizada

a intimação no momento em que a parte efetive a consulta

eletrônica ao teor da decisão e iniciada a contagem do prazo

recursal no dia útil subsequente. Logo, tendo em vista que a parte

tomou ciência da decisão em 3/9/2013, o dia final para interposição

do recurso ordinário é, de fato, 11/9/2013, tendo em vista o octídio

legal. A indicação de prazo final diverso para interposição do

recurso em tela própria do sistema, denominada "Expedientes", não

possui o condão de alterar/substituir os parâmetros expressamente

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo. Ou seja, não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento próprio, legalmente previsto. Dito

isso, caberia à recorrente, com a diligência que se espera das

partes que litigam em um processo judicial e em razão da boa-fé

processual, buscar, junto à Vara do Trabalho, informações para

sanar eventuais dúvidas decorrentes do sistema, possibilitando,

assim, o manejo do recurso no prazo de oito dias, contados da data

da ciência do teor da intimação - o que, como visto, não foi

observado no caso. Correta, desse modo, a decisão regional que

declarou a intempestividade do recurso ordinário da parte. Recurso

de revista de que não se conhece. (RR - 10855-16.2013.5.18.0015 ,

Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de

Julgamento: 23/10/2018, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT

31/10/2018)

Logo, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais não conheceu do recurso

ordinário por intempestividade.

O embargante, na verdade, insatisfeito com o não conhecimento do

seu recurso, busca, através dos embargos, o reexame da questão.

Destaque-se, ainda, que, para efeito de prequestionamento, a

decisão judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador

adote explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e

questões abordadas, expondo os motivos de seu convencimento,

em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-1 e a Súmula nº 297,

inciso I, ambas do TST, o que ocorreu nos presentes autos.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

Recurso Reclamada

A reclamada opõe embargos de declaração, sob a alegação de que

o acórdão embargado apresenta omissão no tocante à base de

cálculo das horas extras, além de contradição/obscuridade em

relação à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada

pela magistrada de primeiro grau. Ao final, pugna a manifestação do

órgão colegiado acerca das matérias renovadas nos presentes

embargos para fins de prequestionamento.

Com relação à multa processual aplicada pela magistrada de

origem, a decisão embargada assim consignou:

"[...] Verifica-se que os embargos de declaração opostos visava, na

perspectiva da embargante, sanar vício consistente na ausência de

registro acerca da incidência ou não da regra prevista na OJ nº 415

da SDI-I do TST, quando da apuração das horas extras, uma vez

que a sentença embargada admitiu, de forma genérica, a dedução

das parcelas pagas sob idêntico título.

Contudo, extrai-se dos fundamentos da sentença embargada que a

magistrada de origem considerou, com base na prova oral, que a
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rubrica "horas extras" contida nos contracheques correspondia, na

verdade, ao pagamento da parcela denominada "bônus", a qual era

paga de forma dissimulada pela reclamada, senão vejamos (Id.

ce2ff2c - fls. 1058):

[...]

Assim, considerando que a magistrada de origem entendeu que as

horas extras consignadas nos contracheques estavam sendo

utilizadas, na verdade, para o pagamento dos bônus aos

empregados da reclamada, a pretensão apresentada nos embargos

de declaração, relativa ao critério de dedução das horas extras

pagas, se reveste de nítido caráter protelatório, uma vez que não

há, na perspectiva do julgador , horas extras comprovadamente

pagas à atrair a dedução a quo na forma prevista na OJ n° 415 da

SDI-I.

A análise acerca da incidência ou não do critério previsto na OJ nº

415 da SDI-I do TST, implica, sem arrimo de dúvidas, no reexame

das razões de decidir do juízo primevo, pois, somente se justifica

caso não houvesse o entendimento de que a rubrica "horas extras"

era utilizada para o pagamento da parcela denominada "bônus".

Contudo, sobressaindo que as horas extras consignadas nos

contracheques dissimulavam o pagamento de bônus, torna-se

inviável a dedução questionada nos embargos declaratórios.

Logo, evidente que a questão trazida a lume tinha como

objetivo a rediscussão da matéria de mérito e o reexame das

provas, o que não é permitido por meio desse instrumento

processual.

Caracterizado o intuito protelatório no manejo dos Embargos

de Declaração, correta a multa estipulada pelo Juízo a quo.

Recurso a que se nega provimento, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1614/1616) g.a.

Veja-se, portanto, que inexiste contradição ou obscuridade no

acórdão embargado, uma vez que a decisão foi clara ao registrar

que os embargos declaratórios opostos na primeira instância visava

rediscutir o mérito da sentença, o que é vedado através do aludido

instrumento processual.

O fato do Tribunal ad quem apreciar os fundamentos da sentença, a

fim de verificar a natureza protelatória dos embargos de declaração,

não caracteriza integração ao julgamento proferido na primeira

instância, tampouco afasta a intenção da embargante de

reexaminar o mérito da decisão util izando via processual

inadequada.

Quanto à alegação de que o acórdão deixou de analisar se a

gratificação "PIP" deve integrar a base de cálculo das horas extras,

melhor sorte não socorre a embargante.

Nas razões do recurso ordinário, a embargante se insurgiu em

relação à base de cálculo das horas extras, aduzindo que foram

adicionadas verbas ao salário que não compõe a remuneração. Na

oportunidade, indicou, de forma exemplificativa, o contracheque do

mês de março de 2017, no qual consta o valor do adicional

geográfico pago ao empregados, além de outras gratificações,

dentre as quais a PIP, o que teria majorado indevidamente o valor

das horas extraordinárias (Id. 507d07a - fl. 1234).

Impende ressaltar, contudo, que nas próprias razões recursais a

reclamada se refere de forma genérica as gratificações e não de

forma específica à gratificação intitulada PIP, senão vejamos:

"Para melhor entendimento, citamos o mês de mar/2017, no qual é

utilizada como base de cálculos o valor de R$ 39.109,49, quando o

correto seria R$ 14.075,00, haja vista que ele integrou o valor R$

25.034,50 de gratificações e adicional geográfico." (fls. 1234)

Da análise do acórdão embargado, é possível observar que, ao

contrário do alegado pela embargante, a matéria foi devidamente

apreciada não havendo qualquer omissão em relação à integração

das gratificações na base de cálculo das horas extras. Eis os

fundamentos da decisão colegiada acerca da questão:

"O artigo 457, § 1º, da CLT, com redação vigente à época da

prestação de serviços, dispunha que: "integram o salário não só a

importância fixa estipulada, como também as comissões,

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e

abonos pagos pelo empregador".

Compulsando a documentação acostada aos autos, em especial os

holerites de Ids. 90f7771 e seguintes (fls. 53/134), verifica-se que o

recorrido recebia, de forma habitual, o adicional geográfico,

conforme se observa, por exemplo, dos contracheques dos meses

de julho de 2016 a abril de 2017 (fls. 52/56 e 64/70), além de

gratificações de valores variáveis, verbas que, conforme consignado

nos aludidos comprovantes de rendimentos, integravam a base de

cálculo tanto do FGTS, como do INSS e do IR, corroborando, assim,

a natureza contraprestativa das parcelas.

Nesse contexto, denota-se que as verbas eram adimplidas como

verdadeira contraprestação pelo trabalho, especialmente, quando

considerado que a recorrente não apresenta qualquer fato

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe

cabia, nos termos dos artigos 818, II, da Consolidação das Leis do

Trabalho.

A mera alegação de que no contracheque do recorrido restou

destacado o

valor referente à remuneração base, não tem o condão, por si só,

de retirar a natureza salarial das referidas parcelas, uma vez que,

no próprio documento, tais verbas eram consideradas como

rendimento destinado à retribuir o trabalho, tanto é que foram

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 1008
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

consideradas na base de cálculo para o recolhimento

previdenciário, em observância ao disposto no art. 28, I, da Lei

8.212/91, in verbis:

[...]

Da mesma forma, o art. 15. da Lei 8036/90, que dispõe sobre o

FGTS, estabelece que "todos os empregadores ficam obrigados a

depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária

vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da

remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,

incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e

458 da CLT". Logo, ao considerar as gratificações e o adicional

geográfico na base de cálculo dos depósitos fundiários, a própria

recorrente reconheceu a natureza remuneratória das parcelas, a luz

do disposto no art. 457 da CLT, praticando, portanto, aquilo que

doutrina considera como venire contra factum proprium, ou seja,

apresenta, neste momento, tese recursal contrária aos próprios atos

praticados na constância da relação de trabalho.

Por essas razões, tanto o adicional geográfico, como as

gratificações pagas no decorrer do pacto laboral, devem

integrar a remuneração do empregado, eis que foram pagos em

retribuição ao trabalho, nos termos do disposto no art. 28, I, da

Lei 8.212/91 e art. 15 da Lei 8036/90, c/c § 1.º do artigo 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho, com redação vigente à

época do pacto laboral.

[...]

Portanto, caracterizado o caráter salarial das parcelas, é devida a

integração destas na remuneração do empregado para todos os fins

de direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, do disposto no artigo 457, § 1.º, da Consolidação ex vi das

Leis do Trabalho.

Nega-se provimento ao recurso, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1620/1622) g.a.

Resta assente, portanto, que o acórdão embargado, em

consonância com os termos utilizados nas razões recursais da

reclamada, tratou, não apenas do adicional geográfico, mas

também das gratificações apontadas no contracheque do mês de

março de 2017, não havendo que se falar em omissão, no

particular.

Registra-se, por fim, que o magistrado não está obrigado a

responder todas as alegações das partes quando verifica motivos

suficientes para fundamentar sua decisão, não se obrigando a

responder todos os argumentos e posicionamentos apresentados.

Dessa feita, considerando que não há omissão ou qualquer outro

vício que mereça ser sanado, já que o acórdão embargado indicou

os motivos pelos quais manteve a multa processual estipulada pelo

juízo a quo, bem como a integração das gratificações e do adicional

geográfico na remuneração do empregado para todos os fins de

direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, rejeita-se os embargos de declaração opostos pela

reclamada.

Recurso Litisconsorte

A litisconsorte se insurge quanto à não apreciação de parte dos

argumentos elencados em seu recurso ordinário.

Sobre a matéria, a decisão embargada assim pronunciou:

"Recurso da Litisconsorte

Recurso ordinário tempestivo. Representação regular. Custas

Recolhidas e Depósito recursal efetuado (Id. 98ac71a - fls.

1162/1167). Atendidos os pressupostos extrínsecos.

Contudo, no que diz respeito aos tópicos recursais intitulados "DA

INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO À PETROBRAS" e "DAS

HORAS EXTRAS DO TRABALHO EXERCIDO NA BASE PELO

RECLAMANTE (HORAS EXTRAS SIMPLES E INTRAJORNADA) -

IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PETROBRAS - TRABALHO

REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA SCHLUMBERGER PARA

EMPRESAS DIVERSAS - CONFISSÃO DO RECLAMANTE NA

PRÓPRIA INICIAL", o recorrente incorre em flagrante inovação à

lide, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Impende destacar que a preliminar arguida em sede recursal sequer

foi suscitada nas contestações apresentadas pela litisconsorte, seja

nos autos do processo 0001613-49.2017.5.21.0002 (Id. 74a4ae9 -

fls. 258/266), seja na ação 0001614-34.2017.5.21.0002 (Id.

16b8573 - fls. 161/205). Da mesma forma, não foi ventilada na

contestação de Id. 74a4ae9 (fls. 258/266) a tese defensiva de que o

labor em sobrejornada, quando realizado na sede da reclamada

principal, se deu em prol de outras empresas, tendo sido

apresentada, tão somente, defesa genérica sobre o pleito de horas

extras, a qual se limitou a aduzir que competia ao reclamante o

ônus de provar suas alegações.

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico pátrio (art.

1.014 do CPC), porquanto ofende os princípios do contraditório e da

ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Tais preceitos estabelecem a proibição de inovar a lide, entendendo

-se por inovação todo elemento que pode servir de base para a

decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo,

no procedimento de primeiro grau de jurisdição.

[...]

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e

intrínsecos, conheço do recurso, salvo quantos aos tópicos acima

indicados, por inovação à lide." (Id. 81c6a99 - fls. 1608/1609)

Pois bem.
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A legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que, a toda

evidência, não é o caso dos autos.

Depreende-se do trecho da decisão acima transcrito, que não há

omissão em relação a matéria suscitada em sede de embargos

declaratórios. Na verdade, tais tópicos não foram conhecidos pois

sua análise implicaria na supressão de instância, bem como ofensa

ao contraditório e ampla defesa, já que a matéria não foi objeto de

apreciação na instância primeva.

De outra sorte, não se pode olvidar que a Petrobras foi capaz de

impugnar especificadamente, em sua defesa, os fundamentos

apresentados pela parte reclamante no que diz respeito à

responsabilidade da litisconsorte quanto às obrigações decorrentes

do contrato de trabalho havido entre a reclamada principal e o

obreiro, o que, por si só, vai de encontro com a preliminar de inépcia

da inicial, suscitada apenas em sede recursal.

Com relação à alegação de que a decisão embargada deixou de

apreciar a confissão do autor quanto à fiscalização do contrato de

prestação de serviços firmado entre a litisconsorte e a reclamada

principal, resta evidente que a embargante busca, através dos

embargos, reexaminar o conjunto fático probatório existente nos

autos.

Conforme já abordado acima, o instrumento processual ora em

análise não é o meio adequado para se insurgir em face do

resultado do julgamento que não lhe favorece. Ora, não se pode

confund i r  omissão,  con t rad ição  ou  obscur idade com

pronunciamento desfavorável à pretensão da parte, de modo que,

se a embargante não se contenta com o resultado do julgamento,

deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de declaração

não têm esse escopo.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fático-

probatória.

Por fim, repise-se que, consoante o enunciado da OJ nº 118 da

SBDI-1 e da Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST, a decisão

judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento,

sendo suficiente que o órgão julgador adote explicitamente tese

jurídica a respeito das matérias e questões abordadas, expondo os

motivos de seu convencimento, exatamente como ocorre nos

presentes autos.

Rejeita-se, portanto, os embargos de declaração opostos pela

litisconsorte.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA, e,  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, e, no mérito, nego provimento a todos os recursos.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostospor

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA. e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  -

PETROBRAS. Mérito: Por unanimidade, negar provimento a todos

os embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:16 - 3d824d8

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070318453054200000006215798

Número do processo: 0001614-34.2017.5.21.0002

Número do documento: 20070318453054200000006215798

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA
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Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0001614-34.2017.5.21.0002
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRENTE PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO CARLOS ANTONIO DE FRANCA
JUNIOR(OAB: 8941/RN)

RECORRIDO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRIDO SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO SILVIA BATALHA MENDES(OAB:
80989/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)

ADVOGADO LUIZA CARVALHO COSTA(OAB:
141572/RJ)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO CARLOS ANTONIO DE FRANCA
JUNIOR(OAB: 8941/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

Embargos Declaratórios nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002 (Processos Conexos)

Embargante: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 072.745.064-63

Advogados: ANA CAROLINA AMARAL CESAR - OAB:

RN0000539-A

Embargante: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO

LTDA - CNPJ: 32.319.931/0001-43

Advogados: DANILO DOS SANTOS LIMA XAVIER - OAB:

RJ0149154; CRISTIANO DE LIMA BARRETO DIAS - OAB:

RJ0092784; MARIA RAPHAELLA VALENTIN CASALI LIMA -

OAB: RJ0149086; FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA SILVA

PEREIRA - OAB: RJ0151390

Embargante: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS -

CNPJ: 33.000.167/0001-01

Advogados: ROSE CRISTINA BARBOSA DE FREITAS - OAB:

RN0005951; GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA RODRIGUES -

OAB: RN0014487; FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO -

OAB: RN0004030

Embargados: OS MESMOS

Origem: TRT 21ª Região

Relatora: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMANTE. REEXAME

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.Os embargos de declaração são

o meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a

solução da contradição, o suprimento da omissão verificada na

decisão embargada ou a retificação do exame dos pressupostos

extrínsecos do recurso ou de erro material, conforme dispõem os

artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No

caso, o colegiado apreciou de forma expressa a matéria renovada

nos presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não foi

conhecido o recurso ordinário interposto pelo embargante,

inexistindo qualquer equívoco no exame dos pressupostos

extrínsecos de admissibilidade do recurso. Adotadas teses

explícitas sobre os temas devolvidos à apreciação do Órgão

Colegiado, o pronunciamento expresso sobre todos os argumentos

apresentados e os dispositivos legais e constitucionais invocados é

desnecessário, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a

Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes

as hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC,

mostra-se inoportuna a oposição de embargos de declaração, que

estão limitados às hipóteses legais e não servem para rediscutir o

mérito da decisão embargada. Da análise do acórdão embargado

veri f ica-se que a decisão apresentou de forma clara e

fundamentada os motivos pelos quais manteve a multa processual

estipulada pelo juízo a quo, bem como a integração das

gratificações e do adicional geográfico na base de cálculo de horas

extras, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSORTE. TÓPICO

N Ã O  C O N H E C I D O .  O M I S S Ã O .  I N E X I S T Ê N C I A .

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. A

legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que não se

verifica na hipótese. Ademais, os embargos de declaração não
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servem para provocar nova análise da matéria fática-probatória,

como pretende a embargante ao suscitar eventual omissão quanto

à apreciação de prova existente nos autos. A boa ou má apreciação

do conjunto probatório desafia recurso próprio. Destaca-se, ainda,

que a decisão judicial, para efeito de prequestionamento, não

necessita referenciar expressamente os dispositivos legais, sendo

suficiente que o órgão julgador adote tese jurídica a respeito das

matérias abordadas, expondo os motivos de seu convencimento.

Embargos de declaração do reclamante conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da reclamada conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da litisconsorte conhecidos e

desprovidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante,

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, pela reclamada, SCHLUMBERGER

SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, e pela litisconsorte, PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (Id. - 81c6a99 - fls. 1602/1639), nos autos

das reclamações trabalhistas nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002, as quais foram associadas por

conexão, conforme decisão de Id. 6286dcf (fls. 242)1.

Em apertada síntese, a decisão colegiada conheceu dos recursos

ordinários interpostos pela reclamada e pela litisconsorte, mas não

conheceu do recurso interposto pelo reclamante, por considerá-lo

intempestivo. No mérito, por unanimidade, deu parcial provimento

ao recurso da reclamada, excluindo a multa de mora aplicada sobre

as contribuições previdenciárias, cuja incidência somente ocorrerá

acaso descumprida a obrigação de pagar, e, por maioria, negou

provimento ao recurso da litisconsorte, mantendo sua condenação

subsidiária nos termos da sentença.

O reclamante, em razões de Id. d0ed1cd (fls. 1758/1791), se

insurge contra a declaração de intempestividade do recurso

ordinário argumentando erro na publicização oficial do Ato da

Presidência nº 307/2019, que determinou a participação dos

servidores em evento institucional e suspendeu o atendimento

forense nos dias 30/09/2019 a 02/10/2019. Afirma que o próprio

sistema PJe, na "aba expedientes", lançou como termo final para

interposição do recurso ordinário o dia 08.10.19, data em que fora

interposto o recurso, o que, no seu entender, caracteriza sua

tempest iv idade.  Aponta que o calendár io inst i tuc ional

disponibilizado no site do TRT-21 informa que os prazos

processuais estavam suspensos no aludido período por força do Ato

n° 307/2019. Defende que o calendário, disponibilizado inclusive no

portal da transparência do Tribunal, consiste numa importante

ferramenta para comunicação com o público interno e externo, de

modo que é usado pelos advogados para acompanhar os dias úteis,

não úteis e suspensão dos prazos processuais. Assevera que

apesar do conteúdo do Ato 307/2019 do TRT da 21ª Região tratar

apenas da prorrogação do dia do vencimento, a publicidade dada

ao ato, tanto no calendário institucional, quanto nas notícias

veiculadas no sítio do Tribunal na internet e, ainda, a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, induziu a

erro o advogado, de modo que o reclamante não pode ser

prejudicado por eventuais informações processuais errôneas

implantadas na página do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª

Região. Requer manifestação deste colegiado quanto ao prazo

recursal demarcado dentro do SISTEMA PJE na Aba Expedientes e

ainda acerca da tempestividade do Recurso Ordinário à luz do art.

5º, XXXV, LV e 93, IX, da CF, art. 1º, caput e §1º - art. 4º, caput, e

§2º da Lei 11.419/2006 e art. 194, 197, § único e 223, §1º e 2º do

CPC.

Por sua vez, a reclamada opõe embargos de declaração (Id.

21c0949 - fls. 1840/1849), aduzindo que a decisão embargada foi

omissa em relação ao questionamento da integração da gratificação

(PIP) na base de cálculo das horas extras. Além disso, alega a

existência de contradição/obscuridade no tocante à manutenção da

multa por embargos protelatórios aplicada pela magistrada de

primeiro grau. Ao final, requer a manifestação do órgão colegiado

acerca das matérias renovadas nos presentes embargos para fins

de prequestionamento.

Em razões de Id. a4ffb19 (fls. 1824/1839), a litisconsorte se insurge

em relação à não apreciação de parte dos argumentos elencados

em seu recurso ordinário. Alega que a preliminar de inépcia da

inicial constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada

em qualquer grau de jurisdição. Aponta, ainda, que a decisão

colegiada deixou de apreciar a confissão do autor quanto à

fiscalização do contrato de prestação de serviços firmado entre a

embargante e a reclamada principal. Ao f inal,  pugna o

pronunciamento deste Eg. Tribunal acerca dos artigos 5º, II e LV, da

CF; 330 e 373 do NCPC; 818 e 840 da CLT; e da Súmula 331 do

TST, para fins de prequestionamento.

Não há contraminuta.

É o relatório.

1 Os números dos Ids e das folhas correspondem, em regra, aos do

processo n° 0001613-49.2017.5.21.0002. As exceções serão

expressamente indicadas nas razões de decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os embargos de declaração da reclamada,
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l i t isconsorte e reclamante, porque preenchem todos os

pressupostos objet ivos e subjet ivos de admissibi l idade.

MÉRITO

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Recurso Reclamante

O embargante se insurge contra a declaração de intempestividade

do seu recurso ordinário argumentando erro na publicização oficial

do Ato da Presidência nº 307/2019. Assevera que apesar do

conteúdo do supracitado ato tratar apenas da prorrogação do dia do

vencimento do prazo, a informação contida no calendário

institucional disponibilizado no site do Tribunal e a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, indicou a

suspensão dos prazos processuais no período de 30/09/2019 a

02/10/2019, o que teria induzido a erro o advogado do reclamante.

Ao exame.

No caso concreto, o colegiado analisou a matéria renovada nos

presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não

conheceu o recurso ordinário interposto pelo embargante, senão

vejamos:

"Recurso do Reclamante

Representação regular. Custas dispensadas. Depósito recursal

inexigível.

Todavia, não merece conhecimento o presente recurso, porquanto é

intempestivo, senão vejamos:

A r. sentença foi publicada em 20/09/2019 (sexta-feira), iniciando a

contagem do prazo recursal em 23/09/2019 (segunda-feira),

conforme se constata da aba "expedientes" do PJe.

O fim do octídio legal para interposição do recurso seria o dia

02/10/2019.

Contudo, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 prorrogou os prazos

processuais que se iniciavam ou venciam no período de 30/09/2019

a 02/10/2019 até o primeiro dia útil seguinte, de modo que o novo

termo ad quem passou a ser 04/10/2019, em razão do feriado

estadual dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, ocorrido no dia

03/10/2019. Eis o teor do supracitado ato:

Art. 1º Suspender o atendimento ao público no Complexo Judiciário

Trabalhista Ministro Francisco Fausto, nos dias 30/09/2019 e

01/10/2019, a fim de possibilitar, nesse período, a realização do

Encontro Institucional dos Magistrados e Servidores do TRT da 21ª

Região.

§ 1º Determinar que o expediente seja prestado mediante

participação no referido evento.

§ 2º Os servidores submetidos a controle de ponto deverão realizar

o registro biométrico de frequência no local do evento.

Art. 2º Considerar prorrogados, até o primeiro dia útil seguinte,

os prazos processuais que se iniciarem ou vencerem no

período de 30/09/2019 a 02/10/2019, na forma do art. 224, § 1º, do

CPC.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente em suas

razões recursais, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou

os prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, não havendo que falar em suspensão dos

prazos processuais no aludido período.

In casu, verifica-se que o recurso ordinário foi protocolado apenas

em 08/10/2019 (terça-feira) (id. 6da13b3 - fl. 1277), após o

escoamento do prazo previsto no art. 895, I, da CLT.

Não houve certidão de indisponibilidade do sistema PJe nos dias

úteis do período.

Desta forma, o recurso ordinário do reclamante não merece

conhecimento por intempestividade." (Id. 81c6a99 fls. 1610/1611)

Extrai-se das razões de decidir do acórdão embargado, que houve

expressa manifestação acerca da matéria devolvida nos embargos

declaratórios, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser

sanada.

Ressalta-se que o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou os

prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, situação em que não se enquadra o

recurso ordinário interposto pelo embargante.

O aludido ato nada mais fez do que replicar o conteúdo do art. 224,

§1º, do CPC, cujo teor é cristalino no sentido de que "os dias do

começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro

dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente

forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou

houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

Assim, a informação contida no calendário institucional ou em

notícias veiculadas no sítio eletrônico do Tribunal não tem o condão
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de modificar os parâmetros estabelecidos na norma processual,

pois o portal eletrônico possui caráter meramente informativo e não

vincula as partes, as quais deverão observar os procedimentos

previstos na legislação.

Ainda que assim não o fosse, o calendário institucional e as notícias

veiculadas no site do TRT21 indicam expressamente o ato

normativo a que se referem, de modo que compete ao advogado o

cuidado de observar o inteiro teor do normativo, não havendo que

se falar em justa causa para a não interposição do recurso no prazo

legal.

Da mesma forma, o prazo constante da aba "expedientes" do PJe

não se reveste de caráter oficial, e, portanto, não possui o condão

de alterá-lo ou prorrogá-lo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter também informativo, a qual não exime a parte de proceder à

correta contagem do prazo processual, conforme já decidiram a 6ª,

7ª e 8ª Turmas do C. TST, verbis:

[...] O Agravante afirma, em síntese, que "o prazo que seria de oito

dias úteis, foi estendido para 10 dias em razão do advento dos

jogos do Brasil na copa do mundo, que coincidiu nos dias do prazo

do Agravante" (fl. 863). Alega que apresentou Recurso de Revista

no prazo final do "PJe Aba Sistema", em 6/7/2018. Afirma ter

ocorrido um bug no sistema do PJe da 21ª Região. Afirma que

houve postergação de 1 (um) dia nos prazos devido ao feriado na

Comarca de Ceará-Mirim do dia 29/6/2018. Traz portarias de outros

Regionais que determinaram a suspensão dos prazos processuais

nos dias de jogos do Brasil. Requer, alternativamente, a declaração

de inconstitucionalidade incidental do Ato Normativo TRT 21ª GP

N213/2018.

O art. 4º do Ato TRT21-GP nº 213/2018 dispõe que "os prazos que

se vencerem nos dias de jogos da seleção brasileira ficarão

imediatamente prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente

(art. 224, § 1º, Código de Processo Civil)" (fl. 876). O Ato também

determina a redução, e não suspensão, do expediente em dias de

jogos da seleção brasileira, no artigo 1º.

Nos autos, não há comprovação de que o fim do prazo do Recurso

de Revista tenha coincidido com dia de jogo da seleção brasileira.

Ademais, o Agravante não trouxe comprovante de que tenha havido

feriado na sua comarca no dia 29/6/2018. Por fim, cada Tribunal

Regional do Trabalho organizou-se de maneira independente,

conforme as particularidades locais.

[...] A ciência da decisão deu-se com a publicação do acórdão

regional no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 21/6/2018,

conforme certidão de fl. 784. O prazo para interposição do Recurso

de Revista iniciou-se em 22/6/2018 e encerrou-se em 4/7/2018,

sendo intempestivo, portanto, o Recurso de Revista interposto no

dia 6/7/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. [...]

(AIRR - 1150-95.2017.5.21.0006 , Relatora Ministra: Maria Cristina

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 31/05/2019)

A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O .  L E I  1 3 . 4 6 7 / 2 0 1 7 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

TRANSCENDÊNCIA. A indicação de prazo final diverso para

interposição do recurso em tela própria do sistema, denominada

"Aba Expedientes", não possui o condão de substituir os parâmetros

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo que não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento previsto na legislação. Agravo de

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (AIRR

- 861-47.2017.5.21.0012 , Relatora Desembargadora Convocada:

Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, 6ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019)

RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA

A N T E S  D A  V I G Ê N C I A  D A  L E I  N º  1 3 . 0 1 5 / 2 0 1 4 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

NULIDADE NÃO VERIFICADA. A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro

de 2006, ao tratar da forma de comunicação dos atos processuais

no PJE (Processo Judicial Eletrônico), possibilitou que a intimação,

para os casos daqueles que sejam cadastrados no sistema, ocorra

de forma eletrônica, dispensando-se a publicação no órgão oficial

(artigo 5º). Ainda, consoante se extrai do disposto nos artigos 4º, §

4º, e 5º, §§ 1º, 3º e 4º, da referida norma, considerar-se-á realizada

a intimação no momento em que a parte efetive a consulta

eletrônica ao teor da decisão e iniciada a contagem do prazo

recursal no dia útil subsequente. Logo, tendo em vista que a parte

tomou ciência da decisão em 3/9/2013, o dia final para interposição

do recurso ordinário é, de fato, 11/9/2013, tendo em vista o octídio

legal. A indicação de prazo final diverso para interposição do

recurso em tela própria do sistema, denominada "Expedientes", não

possui o condão de alterar/substituir os parâmetros expressamente

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo. Ou seja, não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento próprio, legalmente previsto. Dito

isso, caberia à recorrente, com a diligência que se espera das

partes que litigam em um processo judicial e em razão da boa-fé

processual, buscar, junto à Vara do Trabalho, informações para
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sanar eventuais dúvidas decorrentes do sistema, possibilitando,

assim, o manejo do recurso no prazo de oito dias, contados da data

da ciência do teor da intimação - o que, como visto, não foi

observado no caso. Correta, desse modo, a decisão regional que

declarou a intempestividade do recurso ordinário da parte. Recurso

de revista de que não se conhece. (RR - 10855-16.2013.5.18.0015 ,

Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de

Julgamento: 23/10/2018, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT

31/10/2018)

Logo, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais não conheceu do recurso

ordinário por intempestividade.

O embargante, na verdade, insatisfeito com o não conhecimento do

seu recurso, busca, através dos embargos, o reexame da questão.

Destaque-se, ainda, que, para efeito de prequestionamento, a

decisão judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador

adote explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e

questões abordadas, expondo os motivos de seu convencimento,

em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-1 e a Súmula nº 297,

inciso I, ambas do TST, o que ocorreu nos presentes autos.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

Recurso Reclamada

A reclamada opõe embargos de declaração, sob a alegação de que

o acórdão embargado apresenta omissão no tocante à base de

cálculo das horas extras, além de contradição/obscuridade em

relação à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada

pela magistrada de primeiro grau. Ao final, pugna a manifestação do

órgão colegiado acerca das matérias renovadas nos presentes

embargos para fins de prequestionamento.

Com relação à multa processual aplicada pela magistrada de

origem, a decisão embargada assim consignou:

"[...] Verifica-se que os embargos de declaração opostos visava, na

perspectiva da embargante, sanar vício consistente na ausência de

registro acerca da incidência ou não da regra prevista na OJ nº 415

da SDI-I do TST, quando da apuração das horas extras, uma vez

que a sentença embargada admitiu, de forma genérica, a dedução

das parcelas pagas sob idêntico título.

Contudo, extrai-se dos fundamentos da sentença embargada que a

magistrada de origem considerou, com base na prova oral, que a

rubrica "horas extras" contida nos contracheques correspondia, na

verdade, ao pagamento da parcela denominada "bônus", a qual era

paga de forma dissimulada pela reclamada, senão vejamos (Id.

ce2ff2c - fls. 1058):

[...]

Assim, considerando que a magistrada de origem entendeu que as

horas extras consignadas nos contracheques estavam sendo

utilizadas, na verdade, para o pagamento dos bônus aos

empregados da reclamada, a pretensão apresentada nos embargos

de declaração, relativa ao critério de dedução das horas extras

pagas, se reveste de nítido caráter protelatório, uma vez que não

há, na perspectiva do julgador , horas extras comprovadamente

pagas à atrair a dedução a quo na forma prevista na OJ n° 415 da

SDI-I.

A análise acerca da incidência ou não do critério previsto na OJ nº

415 da SDI-I do TST, implica, sem arrimo de dúvidas, no reexame

das razões de decidir do juízo primevo, pois, somente se justifica

caso não houvesse o entendimento de que a rubrica "horas extras"

era utilizada para o pagamento da parcela denominada "bônus".

Contudo, sobressaindo que as horas extras consignadas nos

contracheques dissimulavam o pagamento de bônus, torna-se

inviável a dedução questionada nos embargos declaratórios.

Logo, evidente que a questão trazida a lume tinha como

objetivo a rediscussão da matéria de mérito e o reexame das

provas, o que não é permitido por meio desse instrumento

processual.

Caracterizado o intuito protelatório no manejo dos Embargos

de Declaração, correta a multa estipulada pelo Juízo a quo.

Recurso a que se nega provimento, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1614/1616) g.a.

Veja-se, portanto, que inexiste contradição ou obscuridade no

acórdão embargado, uma vez que a decisão foi clara ao registrar

que os embargos declaratórios opostos na primeira instância visava

rediscutir o mérito da sentença, o que é vedado através do aludido

instrumento processual.

O fato do Tribunal ad quem apreciar os fundamentos da sentença, a

fim de verificar a natureza protelatória dos embargos de declaração,

não caracteriza integração ao julgamento proferido na primeira

instância, tampouco afasta a intenção da embargante de

reexaminar o mérito da decisão util izando via processual

inadequada.

Quanto à alegação de que o acórdão deixou de analisar se a

gratificação "PIP" deve integrar a base de cálculo das horas extras,

melhor sorte não socorre a embargante.

Nas razões do recurso ordinário, a embargante se insurgiu em
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relação à base de cálculo das horas extras, aduzindo que foram

adicionadas verbas ao salário que não compõe a remuneração. Na

oportunidade, indicou, de forma exemplificativa, o contracheque do

mês de março de 2017, no qual consta o valor do adicional

geográfico pago ao empregados, além de outras gratificações,

dentre as quais a PIP, o que teria majorado indevidamente o valor

das horas extraordinárias (Id. 507d07a - fl. 1234).

Impende ressaltar, contudo, que nas próprias razões recursais a

reclamada se refere de forma genérica as gratificações e não de

forma específica à gratificação intitulada PIP, senão vejamos:

"Para melhor entendimento, citamos o mês de mar/2017, no qual é

utilizada como base de cálculos o valor de R$ 39.109,49, quando o

correto seria R$ 14.075,00, haja vista que ele integrou o valor R$

25.034,50 de gratificações e adicional geográfico." (fls. 1234)

Da análise do acórdão embargado, é possível observar que, ao

contrário do alegado pela embargante, a matéria foi devidamente

apreciada não havendo qualquer omissão em relação à integração

das gratificações na base de cálculo das horas extras. Eis os

fundamentos da decisão colegiada acerca da questão:

"O artigo 457, § 1º, da CLT, com redação vigente à época da

prestação de serviços, dispunha que: "integram o salário não só a

importância fixa estipulada, como também as comissões,

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e

abonos pagos pelo empregador".

Compulsando a documentação acostada aos autos, em especial os

holerites de Ids. 90f7771 e seguintes (fls. 53/134), verifica-se que o

recorrido recebia, de forma habitual, o adicional geográfico,

conforme se observa, por exemplo, dos contracheques dos meses

de julho de 2016 a abril de 2017 (fls. 52/56 e 64/70), além de

gratificações de valores variáveis, verbas que, conforme consignado

nos aludidos comprovantes de rendimentos, integravam a base de

cálculo tanto do FGTS, como do INSS e do IR, corroborando, assim,

a natureza contraprestativa das parcelas.

Nesse contexto, denota-se que as verbas eram adimplidas como

verdadeira contraprestação pelo trabalho, especialmente, quando

considerado que a recorrente não apresenta qualquer fato

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe

cabia, nos termos dos artigos 818, II, da Consolidação das Leis do

Trabalho.

A mera alegação de que no contracheque do recorrido restou

destacado o

valor referente à remuneração base, não tem o condão, por si só,

de retirar a natureza salarial das referidas parcelas, uma vez que,

no próprio documento, tais verbas eram consideradas como

rendimento destinado à retribuir o trabalho, tanto é que foram

consideradas na base de cálculo para o recolhimento

previdenciário, em observância ao disposto no art. 28, I, da Lei

8.212/91, in verbis:

[...]

Da mesma forma, o art. 15. da Lei 8036/90, que dispõe sobre o

FGTS, estabelece que "todos os empregadores ficam obrigados a

depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária

vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da

remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,

incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e

458 da CLT". Logo, ao considerar as gratificações e o adicional

geográfico na base de cálculo dos depósitos fundiários, a própria

recorrente reconheceu a natureza remuneratória das parcelas, a luz

do disposto no art. 457 da CLT, praticando, portanto, aquilo que

doutrina considera como venire contra factum proprium, ou seja,

apresenta, neste momento, tese recursal contrária aos próprios atos

praticados na constância da relação de trabalho.

Por essas razões, tanto o adicional geográfico, como as

gratificações pagas no decorrer do pacto laboral, devem

integrar a remuneração do empregado, eis que foram pagos em

retribuição ao trabalho, nos termos do disposto no art. 28, I, da

Lei 8.212/91 e art. 15 da Lei 8036/90, c/c § 1.º do artigo 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho, com redação vigente à

época do pacto laboral.

[...]

Portanto, caracterizado o caráter salarial das parcelas, é devida a

integração destas na remuneração do empregado para todos os fins

de direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, do disposto no artigo 457, § 1.º, da Consolidação ex vi das

Leis do Trabalho.

Nega-se provimento ao recurso, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1620/1622) g.a.

Resta assente, portanto, que o acórdão embargado, em

consonância com os termos utilizados nas razões recursais da

reclamada, tratou, não apenas do adicional geográfico, mas

também das gratificações apontadas no contracheque do mês de

março de 2017, não havendo que se falar em omissão, no

particular.

Registra-se, por fim, que o magistrado não está obrigado a

responder todas as alegações das partes quando verifica motivos

suficientes para fundamentar sua decisão, não se obrigando a

responder todos os argumentos e posicionamentos apresentados.

Dessa feita, considerando que não há omissão ou qualquer outro

vício que mereça ser sanado, já que o acórdão embargado indicou

os motivos pelos quais manteve a multa processual estipulada pelo
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juízo a quo, bem como a integração das gratificações e do adicional

geográfico na remuneração do empregado para todos os fins de

direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, rejeita-se os embargos de declaração opostos pela

reclamada.

Recurso Litisconsorte

A litisconsorte se insurge quanto à não apreciação de parte dos

argumentos elencados em seu recurso ordinário.

Sobre a matéria, a decisão embargada assim pronunciou:

"Recurso da Litisconsorte

Recurso ordinário tempestivo. Representação regular. Custas

Recolhidas e Depósito recursal efetuado (Id. 98ac71a - fls.

1162/1167). Atendidos os pressupostos extrínsecos.

Contudo, no que diz respeito aos tópicos recursais intitulados "DA

INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO À PETROBRAS" e "DAS

HORAS EXTRAS DO TRABALHO EXERCIDO NA BASE PELO

RECLAMANTE (HORAS EXTRAS SIMPLES E INTRAJORNADA) -

IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PETROBRAS - TRABALHO

REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA SCHLUMBERGER PARA

EMPRESAS DIVERSAS - CONFISSÃO DO RECLAMANTE NA

PRÓPRIA INICIAL", o recorrente incorre em flagrante inovação à

lide, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Impende destacar que a preliminar arguida em sede recursal sequer

foi suscitada nas contestações apresentadas pela litisconsorte, seja

nos autos do processo 0001613-49.2017.5.21.0002 (Id. 74a4ae9 -

fls. 258/266), seja na ação 0001614-34.2017.5.21.0002 (Id.

16b8573 - fls. 161/205). Da mesma forma, não foi ventilada na

contestação de Id. 74a4ae9 (fls. 258/266) a tese defensiva de que o

labor em sobrejornada, quando realizado na sede da reclamada

principal, se deu em prol de outras empresas, tendo sido

apresentada, tão somente, defesa genérica sobre o pleito de horas

extras, a qual se limitou a aduzir que competia ao reclamante o

ônus de provar suas alegações.

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico pátrio (art.

1.014 do CPC), porquanto ofende os princípios do contraditório e da

ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Tais preceitos estabelecem a proibição de inovar a lide, entendendo

-se por inovação todo elemento que pode servir de base para a

decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo,

no procedimento de primeiro grau de jurisdição.

[...]

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e

intrínsecos, conheço do recurso, salvo quantos aos tópicos acima

indicados, por inovação à lide." (Id. 81c6a99 - fls. 1608/1609)

Pois bem.

A legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que, a toda

evidência, não é o caso dos autos.

Depreende-se do trecho da decisão acima transcrito, que não há

omissão em relação a matéria suscitada em sede de embargos

declaratórios. Na verdade, tais tópicos não foram conhecidos pois

sua análise implicaria na supressão de instância, bem como ofensa

ao contraditório e ampla defesa, já que a matéria não foi objeto de

apreciação na instância primeva.

De outra sorte, não se pode olvidar que a Petrobras foi capaz de

impugnar especificadamente, em sua defesa, os fundamentos

apresentados pela parte reclamante no que diz respeito à

responsabilidade da litisconsorte quanto às obrigações decorrentes

do contrato de trabalho havido entre a reclamada principal e o

obreiro, o que, por si só, vai de encontro com a preliminar de inépcia

da inicial, suscitada apenas em sede recursal.

Com relação à alegação de que a decisão embargada deixou de

apreciar a confissão do autor quanto à fiscalização do contrato de

prestação de serviços firmado entre a litisconsorte e a reclamada

principal, resta evidente que a embargante busca, através dos

embargos, reexaminar o conjunto fático probatório existente nos

autos.

Conforme já abordado acima, o instrumento processual ora em

análise não é o meio adequado para se insurgir em face do

resultado do julgamento que não lhe favorece. Ora, não se pode

confund i r  omissão,  con t rad ição  ou  obscur idade com

pronunciamento desfavorável à pretensão da parte, de modo que,

se a embargante não se contenta com o resultado do julgamento,

deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de declaração

não têm esse escopo.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fático-

probatória.

Por fim, repise-se que, consoante o enunciado da OJ nº 118 da

SBDI-1 e da Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST, a decisão

judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento,

sendo suficiente que o órgão julgador adote explicitamente tese

jurídica a respeito das matérias e questões abordadas, expondo os

motivos de seu convencimento, exatamente como ocorre nos

presentes autos.

Rejeita-se, portanto, os embargos de declaração opostos pela
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litisconsorte.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA, e,  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, e, no mérito, nego provimento a todos os recursos.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostospor

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA. e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  -

PETROBRAS. Mérito: Por unanimidade, negar provimento a todos

os embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:16 - 3d824d8

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070318453054200000006215798

Número do processo: 0001614-34.2017.5.21.0002

Número do documento: 20070318453054200000006215798

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ROT-0001614-34.2017.5.21.0002
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

RECORRENTE FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRENTE PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO CARLOS ANTONIO DE FRANCA
JUNIOR(OAB: 8941/RN)

RECORRIDO FILIPE SILVA DE OLIVEIRA

ADVOGADO ANA CAROLINA AMARAL
CESAR(OAB: 539-A/RN)

RECORRIDO SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA

ADVOGADO DANILO DOS SANTOS LIMA
XAVIER(OAB: 149154/RJ)

ADVOGADO CRISTIANO DE LIMA BARRETO
DIAS(OAB: 92784/RJ)

ADVOGADO SILVIA BATALHA MENDES(OAB:
80989/RJ)

ADVOGADO MARIA RAPHAELLA VALENTIN
CASALI LIMA(OAB: 149086/RJ)

ADVOGADO LUIZA CARVALHO COSTA(OAB:
141572/RJ)

RECORRIDO PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSE CRISTINA BARBOSA DE
FREITAS(OAB: 5951/RN)

ADVOGADO CARLOS ANTONIO DE FRANCA
JUNIOR(OAB: 8941/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

Embargos Declaratórios nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002 (Processos Conexos)

Embargante: FILIPE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 072.745.064-63

Advogados: ANA CAROLINA AMARAL CESAR - OAB:

RN0000539-A

Embargante: SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO

LTDA - CNPJ: 32.319.931/0001-43

Advogados: DANILO DOS SANTOS LIMA XAVIER - OAB:

RJ0149154; CRISTIANO DE LIMA BARRETO DIAS - OAB:

RJ0092784; MARIA RAPHAELLA VALENTIN CASALI LIMA -

OAB: RJ0149086; FILIPE LEITAO DE ALMEIDA DA SILVA

PEREIRA - OAB: RJ0151390

Embargante: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS -

CNPJ: 33.000.167/0001-01
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Advogados: ROSE CRISTINA BARBOSA DE FREITAS - OAB:

RN0005951; GABRIELA MARTINS DE ANCHIETA RODRIGUES -

OAB: RN0014487; FABIANO FALCÃO DE ANDRADE FILHO -

OAB: RN0004030

Embargados: OS MESMOS

Origem: TRT 21ª Região

Relatora: DESEMBARGADORA AUXILIADORA RODRIGUES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMANTE. REEXAME

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.Os embargos de declaração são

o meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a

solução da contradição, o suprimento da omissão verificada na

decisão embargada ou a retificação do exame dos pressupostos

extrínsecos do recurso ou de erro material, conforme dispõem os

artigos 897-A da CLT e 1.022 do Novo Código de Processo Civil. No

caso, o colegiado apreciou de forma expressa a matéria renovada

nos presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não foi

conhecido o recurso ordinário interposto pelo embargante,

inexistindo qualquer equívoco no exame dos pressupostos

extrínsecos de admissibilidade do recurso. Adotadas teses

explícitas sobre os temas devolvidos à apreciação do Órgão

Colegiado, o pronunciamento expresso sobre todos os argumentos

apresentados e os dispositivos legais e constitucionais invocados é

desnecessário, em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-I e a

Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMADA. OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.Ausentes

as hipóteses elencadas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC,

mostra-se inoportuna a oposição de embargos de declaração, que

estão limitados às hipóteses legais e não servem para rediscutir o

mérito da decisão embargada. Da análise do acórdão embargado

veri f ica-se que a decisão apresentou de forma clara e

fundamentada os motivos pelos quais manteve a multa processual

estipulada pelo juízo a quo, bem como a integração das

gratificações e do adicional geográfico na base de cálculo de horas

extras, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISCONSORTE. TÓPICO

N Ã O  C O N H E C I D O .  O M I S S Ã O .  I N E X I S T Ê N C I A .

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO

PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. A

legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que não se

verifica na hipótese. Ademais, os embargos de declaração não

servem para provocar nova análise da matéria fática-probatória,

como pretende a embargante ao suscitar eventual omissão quanto

à apreciação de prova existente nos autos. A boa ou má apreciação

do conjunto probatório desafia recurso próprio. Destaca-se, ainda,

que a decisão judicial, para efeito de prequestionamento, não

necessita referenciar expressamente os dispositivos legais, sendo

suficiente que o órgão julgador adote tese jurídica a respeito das

matérias abordadas, expondo os motivos de seu convencimento.

Embargos de declaração do reclamante conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da reclamada conhecidos e

desprovidos.

Embargos de declaração da litisconsorte conhecidos e

desprovidos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante,

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, pela reclamada, SCHLUMBERGER

SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, e pela litisconsorte, PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, contra o acórdão proferido por

esta egrégia 1ª Turma (Id. - 81c6a99 - fls. 1602/1639), nos autos

das reclamações trabalhistas nº 0001613-49.2017.5.21.0002 e

0001614-34.2017.5.21.0002, as quais foram associadas por

conexão, conforme decisão de Id. 6286dcf (fls. 242)1.

Em apertada síntese, a decisão colegiada conheceu dos recursos

ordinários interpostos pela reclamada e pela litisconsorte, mas não

conheceu do recurso interposto pelo reclamante, por considerá-lo

intempestivo. No mérito, por unanimidade, deu parcial provimento

ao recurso da reclamada, excluindo a multa de mora aplicada sobre

as contribuições previdenciárias, cuja incidência somente ocorrerá

acaso descumprida a obrigação de pagar, e, por maioria, negou

provimento ao recurso da litisconsorte, mantendo sua condenação

subsidiária nos termos da sentença.

O reclamante, em razões de Id. d0ed1cd (fls. 1758/1791), se

insurge contra a declaração de intempestividade do recurso

ordinário argumentando erro na publicização oficial do Ato da

Presidência nº 307/2019, que determinou a participação dos

servidores em evento institucional e suspendeu o atendimento

forense nos dias 30/09/2019 a 02/10/2019. Afirma que o próprio

sistema PJe, na "aba expedientes", lançou como termo final para

interposição do recurso ordinário o dia 08.10.19, data em que fora

interposto o recurso, o que, no seu entender, caracteriza sua

tempest iv idade.  Aponta que o calendár io inst i tuc ional

disponibilizado no site do TRT-21 informa que os prazos

processuais estavam suspensos no aludido período por força do Ato

n° 307/2019. Defende que o calendário, disponibilizado inclusive no

portal da transparência do Tribunal, consiste numa importante
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ferramenta para comunicação com o público interno e externo, de

modo que é usado pelos advogados para acompanhar os dias úteis,

não úteis e suspensão dos prazos processuais. Assevera que

apesar do conteúdo do Ato 307/2019 do TRT da 21ª Região tratar

apenas da prorrogação do dia do vencimento, a publicidade dada

ao ato, tanto no calendário institucional, quanto nas notícias

veiculadas no sítio do Tribunal na internet e, ainda, a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, induziu a

erro o advogado, de modo que o reclamante não pode ser

prejudicado por eventuais informações processuais errôneas

implantadas na página do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª

Região. Requer manifestação deste colegiado quanto ao prazo

recursal demarcado dentro do SISTEMA PJE na Aba Expedientes e

ainda acerca da tempestividade do Recurso Ordinário à luz do art.

5º, XXXV, LV e 93, IX, da CF, art. 1º, caput e §1º - art. 4º, caput, e

§2º da Lei 11.419/2006 e art. 194, 197, § único e 223, §1º e 2º do

CPC.

Por sua vez, a reclamada opõe embargos de declaração (Id.

21c0949 - fls. 1840/1849), aduzindo que a decisão embargada foi

omissa em relação ao questionamento da integração da gratificação

(PIP) na base de cálculo das horas extras. Além disso, alega a

existência de contradição/obscuridade no tocante à manutenção da

multa por embargos protelatórios aplicada pela magistrada de

primeiro grau. Ao final, requer a manifestação do órgão colegiado

acerca das matérias renovadas nos presentes embargos para fins

de prequestionamento.

Em razões de Id. a4ffb19 (fls. 1824/1839), a litisconsorte se insurge

em relação à não apreciação de parte dos argumentos elencados

em seu recurso ordinário. Alega que a preliminar de inépcia da

inicial constitui matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada

em qualquer grau de jurisdição. Aponta, ainda, que a decisão

colegiada deixou de apreciar a confissão do autor quanto à

fiscalização do contrato de prestação de serviços firmado entre a

embargante e a reclamada principal. Ao f inal,  pugna o

pronunciamento deste Eg. Tribunal acerca dos artigos 5º, II e LV, da

CF; 330 e 373 do NCPC; 818 e 840 da CLT; e da Súmula 331 do

TST, para fins de prequestionamento.

Não há contraminuta.

É o relatório.

1 Os números dos Ids e das folhas correspondem, em regra, aos do

processo n° 0001613-49.2017.5.21.0002. As exceções serão

expressamente indicadas nas razões de decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Merecem conhecimento os embargos de declaração da reclamada,

l i t isconsorte e reclamante, porque preenchem todos os

pressupostos objet ivos e subjet ivos de admissibi l idade.

MÉRITO

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Logo, os embargos de declaração têm como escopo suprir vícios

existentes, quais sejam, aqueles expressamente previstos nos

artigos acima indicados (897-A da CLT e 1.022 do CPC), sendo

impróprios para outro fim.

Recurso Reclamante

O embargante se insurge contra a declaração de intempestividade

do seu recurso ordinário argumentando erro na publicização oficial

do Ato da Presidência nº 307/2019. Assevera que apesar do

conteúdo do supracitado ato tratar apenas da prorrogação do dia do

vencimento do prazo, a informação contida no calendário

institucional disponibilizado no site do Tribunal e a forma da

contagem do prazo na aba "expedientes" do sistema PJe, indicou a

suspensão dos prazos processuais no período de 30/09/2019 a

02/10/2019, o que teria induzido a erro o advogado do reclamante.

Ao exame.

No caso concreto, o colegiado analisou a matéria renovada nos

presentes embargos, expondo os motivos pelos quais não

conheceu o recurso ordinário interposto pelo embargante, senão

vejamos:

"Recurso do Reclamante

Representação regular. Custas dispensadas. Depósito recursal

inexigível.

Todavia, não merece conhecimento o presente recurso, porquanto é

intempestivo, senão vejamos:

A r. sentença foi publicada em 20/09/2019 (sexta-feira), iniciando a

contagem do prazo recursal em 23/09/2019 (segunda-feira),

conforme se constata da aba "expedientes" do PJe.

O fim do octídio legal para interposição do recurso seria o dia

02/10/2019.

Contudo, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 prorrogou os prazos

processuais que se iniciavam ou venciam no período de 30/09/2019
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a 02/10/2019 até o primeiro dia útil seguinte, de modo que o novo

termo ad quem passou a ser 04/10/2019, em razão do feriado

estadual dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, ocorrido no dia

03/10/2019. Eis o teor do supracitado ato:

Art. 1º Suspender o atendimento ao público no Complexo Judiciário

Trabalhista Ministro Francisco Fausto, nos dias 30/09/2019 e

01/10/2019, a fim de possibilitar, nesse período, a realização do

Encontro Institucional dos Magistrados e Servidores do TRT da 21ª

Região.

§ 1º Determinar que o expediente seja prestado mediante

participação no referido evento.

§ 2º Os servidores submetidos a controle de ponto deverão realizar

o registro biométrico de frequência no local do evento.

Art. 2º Considerar prorrogados, até o primeiro dia útil seguinte,

os prazos processuais que se iniciarem ou vencerem no

período de 30/09/2019 a 02/10/2019, na forma do art. 224, § 1º, do

CPC.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente em suas

razões recursais, o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou

os prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, não havendo que falar em suspensão dos

prazos processuais no aludido período.

In casu, verifica-se que o recurso ordinário foi protocolado apenas

em 08/10/2019 (terça-feira) (id. 6da13b3 - fl. 1277), após o

escoamento do prazo previsto no art. 895, I, da CLT.

Não houve certidão de indisponibilidade do sistema PJe nos dias

úteis do período.

Desta forma, o recurso ordinário do reclamante não merece

conhecimento por intempestividade." (Id. 81c6a99 fls. 1610/1611)

Extrai-se das razões de decidir do acórdão embargado, que houve

expressa manifestação acerca da matéria devolvida nos embargos

declaratórios, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser

sanada.

Ressalta-se que o Ato TRT21-GP nº 307/2019 apenas prorrogou os

prazos processuais que se iniciavam ou venciam no período de

30/09/2019 a 02/10/2019, situação em que não se enquadra o

recurso ordinário interposto pelo embargante.

O aludido ato nada mais fez do que replicar o conteúdo do art. 224,

§1º, do CPC, cujo teor é cristalino no sentido de que "os dias do

começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro

dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente

forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou

houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

Assim, a informação contida no calendário institucional ou em

notícias veiculadas no sítio eletrônico do Tribunal não tem o condão

de modificar os parâmetros estabelecidos na norma processual,

pois o portal eletrônico possui caráter meramente informativo e não

vincula as partes, as quais deverão observar os procedimentos

previstos na legislação.

Ainda que assim não o fosse, o calendário institucional e as notícias

veiculadas no site do TRT21 indicam expressamente o ato

normativo a que se referem, de modo que compete ao advogado o

cuidado de observar o inteiro teor do normativo, não havendo que

se falar em justa causa para a não interposição do recurso no prazo

legal.

Da mesma forma, o prazo constante da aba "expedientes" do PJe

não se reveste de caráter oficial, e, portanto, não possui o condão

de alterá-lo ou prorrogá-lo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter também informativo, a qual não exime a parte de proceder à

correta contagem do prazo processual, conforme já decidiram a 6ª,

7ª e 8ª Turmas do C. TST, verbis:

[...] O Agravante afirma, em síntese, que "o prazo que seria de oito

dias úteis, foi estendido para 10 dias em razão do advento dos

jogos do Brasil na copa do mundo, que coincidiu nos dias do prazo

do Agravante" (fl. 863). Alega que apresentou Recurso de Revista

no prazo final do "PJe Aba Sistema", em 6/7/2018. Afirma ter

ocorrido um bug no sistema do PJe da 21ª Região. Afirma que

houve postergação de 1 (um) dia nos prazos devido ao feriado na

Comarca de Ceará-Mirim do dia 29/6/2018. Traz portarias de outros

Regionais que determinaram a suspensão dos prazos processuais

nos dias de jogos do Brasil. Requer, alternativamente, a declaração

de inconstitucionalidade incidental do Ato Normativo TRT 21ª GP

N213/2018.

O art. 4º do Ato TRT21-GP nº 213/2018 dispõe que "os prazos que

se vencerem nos dias de jogos da seleção brasileira ficarão

imediatamente prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente

(art. 224, § 1º, Código de Processo Civil)" (fl. 876). O Ato também

determina a redução, e não suspensão, do expediente em dias de

jogos da seleção brasileira, no artigo 1º.

Nos autos, não há comprovação de que o fim do prazo do Recurso

de Revista tenha coincidido com dia de jogo da seleção brasileira.

Ademais, o Agravante não trouxe comprovante de que tenha havido

feriado na sua comarca no dia 29/6/2018. Por fim, cada Tribunal

Regional do Trabalho organizou-se de maneira independente,

conforme as particularidades locais.

[...] A ciência da decisão deu-se com a publicação do acórdão

regional no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, em 21/6/2018,

conforme certidão de fl. 784. O prazo para interposição do Recurso

de Revista iniciou-se em 22/6/2018 e encerrou-se em 4/7/2018,

sendo intempestivo, portanto, o Recurso de Revista interposto no

dia 6/7/2018.
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Ante o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. [...]

(AIRR - 1150-95.2017.5.21.0006 , Relatora Ministra: Maria Cristina

Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 29/05/2019, 8ª Turma, Data

de Publicação: DEJT 31/05/2019)

A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O .  L E I  1 3 . 4 6 7 / 2 0 1 7 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

TRANSCENDÊNCIA. A indicação de prazo final diverso para

interposição do recurso em tela própria do sistema, denominada

"Aba Expedientes", não possui o condão de substituir os parâmetros

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo que não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento previsto na legislação. Agravo de

instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. (AIRR

- 861-47.2017.5.21.0012 , Relatora Desembargadora Convocada:

Cilene Ferreira Amaro Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, 6ª

Turma, Data de Publicação: DEJT 26/04/2019)

RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA

A N T E S  D A  V I G Ê N C I A  D A  L E I  N º  1 3 . 0 1 5 / 2 0 1 4 .

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL.

NULIDADE NÃO VERIFICADA. A Lei nº 11.419, de 19 de dezembro

de 2006, ao tratar da forma de comunicação dos atos processuais

no PJE (Processo Judicial Eletrônico), possibilitou que a intimação,

para os casos daqueles que sejam cadastrados no sistema, ocorra

de forma eletrônica, dispensando-se a publicação no órgão oficial

(artigo 5º). Ainda, consoante se extrai do disposto nos artigos 4º, §

4º, e 5º, §§ 1º, 3º e 4º, da referida norma, considerar-se-á realizada

a intimação no momento em que a parte efetive a consulta

eletrônica ao teor da decisão e iniciada a contagem do prazo

recursal no dia útil subsequente. Logo, tendo em vista que a parte

tomou ciência da decisão em 3/9/2013, o dia final para interposição

do recurso ordinário é, de fato, 11/9/2013, tendo em vista o octídio

legal. A indicação de prazo final diverso para interposição do

recurso em tela própria do sistema, denominada "Expedientes", não

possui o condão de alterar/substituir os parâmetros expressamente

estabelecidos na lei e, por conseguinte, prorrogar o dia final para

interposição do apelo, pois constitui funcionalidade interna de

caráter meramente informativo. Ou seja, não vincula as partes, que

deverão observar o procedimento próprio, legalmente previsto. Dito

isso, caberia à recorrente, com a diligência que se espera das

partes que litigam em um processo judicial e em razão da boa-fé

processual, buscar, junto à Vara do Trabalho, informações para

sanar eventuais dúvidas decorrentes do sistema, possibilitando,

assim, o manejo do recurso no prazo de oito dias, contados da data

da ciência do teor da intimação - o que, como visto, não foi

observado no caso. Correta, desse modo, a decisão regional que

declarou a intempestividade do recurso ordinário da parte. Recurso

de revista de que não se conhece. (RR - 10855-16.2013.5.18.0015 ,

Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data de

Julgamento: 23/10/2018, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT

31/10/2018)

Logo, não há omissão ou qualquer outro vício que mereça ser

sanado, já que o acórdão foi fundamentado, de forma clara e

objetiva, e indicou os motivos pelos quais não conheceu do recurso

ordinário por intempestividade.

O embargante, na verdade, insatisfeito com o não conhecimento do

seu recurso, busca, através dos embargos, o reexame da questão.

Destaque-se, ainda, que, para efeito de prequestionamento, a

decisão judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados, sendo suficiente que o órgão julgador

adote explicitamente tese jurídica a respeito das matérias e

questões abordadas, expondo os motivos de seu convencimento,

em consonância com a OJ nº 118 da SBDI-1 e a Súmula nº 297,

inciso I, ambas do TST, o que ocorreu nos presentes autos.

Portanto, não merecem provimento os presentes embargos de

declaração, tendo em vista que não existem no julgado embargado

quaisquer dos vícios previstos nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do

CPC.

Recurso Reclamada

A reclamada opõe embargos de declaração, sob a alegação de que

o acórdão embargado apresenta omissão no tocante à base de

cálculo das horas extras, além de contradição/obscuridade em

relação à manutenção da multa por embargos protelatórios aplicada

pela magistrada de primeiro grau. Ao final, pugna a manifestação do

órgão colegiado acerca das matérias renovadas nos presentes

embargos para fins de prequestionamento.

Com relação à multa processual aplicada pela magistrada de

origem, a decisão embargada assim consignou:

"[...] Verifica-se que os embargos de declaração opostos visava, na

perspectiva da embargante, sanar vício consistente na ausência de

registro acerca da incidência ou não da regra prevista na OJ nº 415

da SDI-I do TST, quando da apuração das horas extras, uma vez

que a sentença embargada admitiu, de forma genérica, a dedução

das parcelas pagas sob idêntico título.

Contudo, extrai-se dos fundamentos da sentença embargada que a

magistrada de origem considerou, com base na prova oral, que a
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rubrica "horas extras" contida nos contracheques correspondia, na

verdade, ao pagamento da parcela denominada "bônus", a qual era

paga de forma dissimulada pela reclamada, senão vejamos (Id.

ce2ff2c - fls. 1058):

[...]

Assim, considerando que a magistrada de origem entendeu que as

horas extras consignadas nos contracheques estavam sendo

utilizadas, na verdade, para o pagamento dos bônus aos

empregados da reclamada, a pretensão apresentada nos embargos

de declaração, relativa ao critério de dedução das horas extras

pagas, se reveste de nítido caráter protelatório, uma vez que não

há, na perspectiva do julgador , horas extras comprovadamente

pagas à atrair a dedução a quo na forma prevista na OJ n° 415 da

SDI-I.

A análise acerca da incidência ou não do critério previsto na OJ nº

415 da SDI-I do TST, implica, sem arrimo de dúvidas, no reexame

das razões de decidir do juízo primevo, pois, somente se justifica

caso não houvesse o entendimento de que a rubrica "horas extras"

era utilizada para o pagamento da parcela denominada "bônus".

Contudo, sobressaindo que as horas extras consignadas nos

contracheques dissimulavam o pagamento de bônus, torna-se

inviável a dedução questionada nos embargos declaratórios.

Logo, evidente que a questão trazida a lume tinha como

objetivo a rediscussão da matéria de mérito e o reexame das

provas, o que não é permitido por meio desse instrumento

processual.

Caracterizado o intuito protelatório no manejo dos Embargos

de Declaração, correta a multa estipulada pelo Juízo a quo.

Recurso a que se nega provimento, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1614/1616) g.a.

Veja-se, portanto, que inexiste contradição ou obscuridade no

acórdão embargado, uma vez que a decisão foi clara ao registrar

que os embargos declaratórios opostos na primeira instância visava

rediscutir o mérito da sentença, o que é vedado através do aludido

instrumento processual.

O fato do Tribunal ad quem apreciar os fundamentos da sentença, a

fim de verificar a natureza protelatória dos embargos de declaração,

não caracteriza integração ao julgamento proferido na primeira

instância, tampouco afasta a intenção da embargante de

reexaminar o mérito da decisão util izando via processual

inadequada.

Quanto à alegação de que o acórdão deixou de analisar se a

gratificação "PIP" deve integrar a base de cálculo das horas extras,

melhor sorte não socorre a embargante.

Nas razões do recurso ordinário, a embargante se insurgiu em

relação à base de cálculo das horas extras, aduzindo que foram

adicionadas verbas ao salário que não compõe a remuneração. Na

oportunidade, indicou, de forma exemplificativa, o contracheque do

mês de março de 2017, no qual consta o valor do adicional

geográfico pago ao empregados, além de outras gratificações,

dentre as quais a PIP, o que teria majorado indevidamente o valor

das horas extraordinárias (Id. 507d07a - fl. 1234).

Impende ressaltar, contudo, que nas próprias razões recursais a

reclamada se refere de forma genérica as gratificações e não de

forma específica à gratificação intitulada PIP, senão vejamos:

"Para melhor entendimento, citamos o mês de mar/2017, no qual é

utilizada como base de cálculos o valor de R$ 39.109,49, quando o

correto seria R$ 14.075,00, haja vista que ele integrou o valor R$

25.034,50 de gratificações e adicional geográfico." (fls. 1234)

Da análise do acórdão embargado, é possível observar que, ao

contrário do alegado pela embargante, a matéria foi devidamente

apreciada não havendo qualquer omissão em relação à integração

das gratificações na base de cálculo das horas extras. Eis os

fundamentos da decisão colegiada acerca da questão:

"O artigo 457, § 1º, da CLT, com redação vigente à época da

prestação de serviços, dispunha que: "integram o salário não só a

importância fixa estipulada, como também as comissões,

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e

abonos pagos pelo empregador".

Compulsando a documentação acostada aos autos, em especial os

holerites de Ids. 90f7771 e seguintes (fls. 53/134), verifica-se que o

recorrido recebia, de forma habitual, o adicional geográfico,

conforme se observa, por exemplo, dos contracheques dos meses

de julho de 2016 a abril de 2017 (fls. 52/56 e 64/70), além de

gratificações de valores variáveis, verbas que, conforme consignado

nos aludidos comprovantes de rendimentos, integravam a base de

cálculo tanto do FGTS, como do INSS e do IR, corroborando, assim,

a natureza contraprestativa das parcelas.

Nesse contexto, denota-se que as verbas eram adimplidas como

verdadeira contraprestação pelo trabalho, especialmente, quando

considerado que a recorrente não apresenta qualquer fato

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe

cabia, nos termos dos artigos 818, II, da Consolidação das Leis do

Trabalho.

A mera alegação de que no contracheque do recorrido restou

destacado o

valor referente à remuneração base, não tem o condão, por si só,

de retirar a natureza salarial das referidas parcelas, uma vez que,

no próprio documento, tais verbas eram consideradas como

rendimento destinado à retribuir o trabalho, tanto é que foram
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consideradas na base de cálculo para o recolhimento

previdenciário, em observância ao disposto no art. 28, I, da Lei

8.212/91, in verbis:

[...]

Da mesma forma, o art. 15. da Lei 8036/90, que dispõe sobre o

FGTS, estabelece que "todos os empregadores ficam obrigados a

depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária

vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da

remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador,

incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e

458 da CLT". Logo, ao considerar as gratificações e o adicional

geográfico na base de cálculo dos depósitos fundiários, a própria

recorrente reconheceu a natureza remuneratória das parcelas, a luz

do disposto no art. 457 da CLT, praticando, portanto, aquilo que

doutrina considera como venire contra factum proprium, ou seja,

apresenta, neste momento, tese recursal contrária aos próprios atos

praticados na constância da relação de trabalho.

Por essas razões, tanto o adicional geográfico, como as

gratificações pagas no decorrer do pacto laboral, devem

integrar a remuneração do empregado, eis que foram pagos em

retribuição ao trabalho, nos termos do disposto no art. 28, I, da

Lei 8.212/91 e art. 15 da Lei 8036/90, c/c § 1.º do artigo 457 da

Consolidação das Leis do Trabalho, com redação vigente à

época do pacto laboral.

[...]

Portanto, caracterizado o caráter salarial das parcelas, é devida a

integração destas na remuneração do empregado para todos os fins

de direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, do disposto no artigo 457, § 1.º, da Consolidação ex vi das

Leis do Trabalho.

Nega-se provimento ao recurso, no particular." (Id. 81c6a99 - fls.

1620/1622) g.a.

Resta assente, portanto, que o acórdão embargado, em

consonância com os termos utilizados nas razões recursais da

reclamada, tratou, não apenas do adicional geográfico, mas

também das gratificações apontadas no contracheque do mês de

março de 2017, não havendo que se falar em omissão, no

particular.

Registra-se, por fim, que o magistrado não está obrigado a

responder todas as alegações das partes quando verifica motivos

suficientes para fundamentar sua decisão, não se obrigando a

responder todos os argumentos e posicionamentos apresentados.

Dessa feita, considerando que não há omissão ou qualquer outro

vício que mereça ser sanado, já que o acórdão embargado indicou

os motivos pelos quais manteve a multa processual estipulada pelo

juízo a quo, bem como a integração das gratificações e do adicional

geográfico na remuneração do empregado para todos os fins de

direito, inclusive para os reflexos na base de cálculo de horas

extras, rejeita-se os embargos de declaração opostos pela

reclamada.

Recurso Litisconsorte

A litisconsorte se insurge quanto à não apreciação de parte dos

argumentos elencados em seu recurso ordinário.

Sobre a matéria, a decisão embargada assim pronunciou:

"Recurso da Litisconsorte

Recurso ordinário tempestivo. Representação regular. Custas

Recolhidas e Depósito recursal efetuado (Id. 98ac71a - fls.

1162/1167). Atendidos os pressupostos extrínsecos.

Contudo, no que diz respeito aos tópicos recursais intitulados "DA

INÉPCIA DA INICIAL EM RELAÇÃO À PETROBRAS" e "DAS

HORAS EXTRAS DO TRABALHO EXERCIDO NA BASE PELO

RECLAMANTE (HORAS EXTRAS SIMPLES E INTRAJORNADA) -

IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À PETROBRAS - TRABALHO

REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA SCHLUMBERGER PARA

EMPRESAS DIVERSAS - CONFISSÃO DO RECLAMANTE NA

PRÓPRIA INICIAL", o recorrente incorre em flagrante inovação à

lide, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Impende destacar que a preliminar arguida em sede recursal sequer

foi suscitada nas contestações apresentadas pela litisconsorte, seja

nos autos do processo 0001613-49.2017.5.21.0002 (Id. 74a4ae9 -

fls. 258/266), seja na ação 0001614-34.2017.5.21.0002 (Id.

16b8573 - fls. 161/205). Da mesma forma, não foi ventilada na

contestação de Id. 74a4ae9 (fls. 258/266) a tese defensiva de que o

labor em sobrejornada, quando realizado na sede da reclamada

principal, se deu em prol de outras empresas, tendo sido

apresentada, tão somente, defesa genérica sobre o pleito de horas

extras, a qual se limitou a aduzir que competia ao reclamante o

ônus de provar suas alegações.

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico pátrio (art.

1.014 do CPC), porquanto ofende os princípios do contraditório e da

ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Tais preceitos estabelecem a proibição de inovar a lide, entendendo

-se por inovação todo elemento que pode servir de base para a

decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo,

no procedimento de primeiro grau de jurisdição.

[...]

Portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e

intrínsecos, conheço do recurso, salvo quantos aos tópicos acima

indicados, por inovação à lide." (Id. 81c6a99 - fls. 1608/1609)

Pois bem.
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A legislação processual trabalhista não autoriza o manejo de

embargos de declaração para rediscutir matéria não conhecida no

acórdão impugnado, salvo se houver manifesto equívoco no exame

dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o que, a toda

evidência, não é o caso dos autos.

Depreende-se do trecho da decisão acima transcrito, que não há

omissão em relação a matéria suscitada em sede de embargos

declaratórios. Na verdade, tais tópicos não foram conhecidos pois

sua análise implicaria na supressão de instância, bem como ofensa

ao contraditório e ampla defesa, já que a matéria não foi objeto de

apreciação na instância primeva.

De outra sorte, não se pode olvidar que a Petrobras foi capaz de

impugnar especificadamente, em sua defesa, os fundamentos

apresentados pela parte reclamante no que diz respeito à

responsabilidade da litisconsorte quanto às obrigações decorrentes

do contrato de trabalho havido entre a reclamada principal e o

obreiro, o que, por si só, vai de encontro com a preliminar de inépcia

da inicial, suscitada apenas em sede recursal.

Com relação à alegação de que a decisão embargada deixou de

apreciar a confissão do autor quanto à fiscalização do contrato de

prestação de serviços firmado entre a litisconsorte e a reclamada

principal, resta evidente que a embargante busca, através dos

embargos, reexaminar o conjunto fático probatório existente nos

autos.

Conforme já abordado acima, o instrumento processual ora em

análise não é o meio adequado para se insurgir em face do

resultado do julgamento que não lhe favorece. Ora, não se pode

confund i r  omissão,  con t rad ição  ou  obscur idade com

pronunciamento desfavorável à pretensão da parte, de modo que,

se a embargante não se contenta com o resultado do julgamento,

deve manejar o recurso próprio, pois os embargos de declaração

não têm esse escopo.

Registra-se que, mesmo que o acórdão tivesse se equivocado

quanto à análise das provas, a boa ou má apreciação do conjunto

probatório desafia recurso próprio, não servindo os embargos de

declaração para provocar uma nova análise da matéria fático-

probatória.

Por fim, repise-se que, consoante o enunciado da OJ nº 118 da

SBDI-1 e da Súmula nº 297, inciso I, ambas do TST, a decisão

judicial não necessita referenciar expressamente todos os

dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento,

sendo suficiente que o órgão julgador adote explicitamente tese

jurídica a respeito das matérias e questões abordadas, expondo os

motivos de seu convencimento, exatamente como ocorre nos

presentes autos.

Rejeita-se, portanto, os embargos de declaração opostos pela

litisconsorte.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA, e,  PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS, e, no mérito, nego provimento a todos os recursos.

ACÓRDÃO

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr(a). Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o Juiz Convocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios opostospor

FILIPE SILVA DE OLIVEIRA, SCHLUMBERGER SERVIÇOS DE

PETRÓLEO LTDA. e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.  -

PETROBRAS. Mérito: Por unanimidade, negar provimento a todos

os embargos declaratórios.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:16 - 3d824d8

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070318453054200000006215798

Número do processo: 0001614-34.2017.5.21.0002

Número do documento: 20070318453054200000006215798

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA
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Diretor de Secretaria

Processo Nº AP-0025500-21.2006.5.21.0011
Relator MARIA AUXILIADORA BARROS DE

MEDEIROS RODRIGUES

AGRAVANTE UNIÃO FEDERAL (PGFN)

AGRAVADO COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS

ADVOGADO ELYANE FIALHO DE ALMEIDA(OAB:
2590/RN)

ADVOGADO CAIO FELIPE CERQUEIRA
FIGUEREDO(OAB: 176701/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Acórdão

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE PETIÇÃO Nº

0025500-21.2006.5.21.0011(EDAP)

EMBARGANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

Procurador: JOSÉ HUMBERTO DA ROCHA

EMBARGADO: COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS - CNPJ:

33.098.112/0001-86

Advogados: ELYANE FIALHO DE ALMEIDA - OAB: RN0002590,

CAIO FELIPE CERQUEIRA FIGUEREDO - OAB: RJ176701

ORIGEM: TRT 21ª REGIÃO

DESEMBARGADORA RELATORA: AUXILIADORA RODRIGUES

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.Constatada a

omissão quantos aos artigos constitucionais apresentados nas

razões de Agravo de Petição, dá-se provimento aos embargos para

esclarecer os pontos suscitados. Ausência de sem efeito

modificativo.

Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos

para prestar esclarecimentos.

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO

FEDERAL (PGFN) contra o acórdão proferido por esta egrégia 1ª

Turma nos autos do Processo nº 0025500-21.2006.5.21.0011que,

por unanimidade, negou provimento ao agravo de Petição da ora

embargante.

A embargante, em razões de ID. dc9b33c, sustenta que o v.

acórdão não teria observado o critério de especialidade de

aplicação das normas, porquanto os artigos 5º e 29 da Lei 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) estabelecem que a cobrança dos

créditos inscritos em dívida ativa não se sujeitam à habilitação nos

juízos universais da falência, concordata, liquidação, insolvência e

concurso de credores. A embargante requer o saneamento das

omissões apontadas, emitindo pronunciamento expresso: 'a) acerca

da incidência do art. 2º, §2º da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasi leiro (LINDB), que consagra o princípio da

especialidade como critério de solução do conflito de normas no

tempo, segundo o qual no caso concreto a Lei de Execuções

Fiscais, por ser especial, prevalece sobre a Lei de Recuperação

Judicial e Falências, que é a lei geral; b)acerca da violação ao art.

114 da Constituição federal, que fixa a competência da Justiça do

Trabalho para as ações relativas às penalidades impostas pelos

órgãos de fiscalização das relações de trabalho; c) acerca da

violação ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da

Constituição federal, bem como, ao art. 5º, que preconiza o princípio

da isonomia e impede concessão de condições diferenciadas ao

devedor falido e infrator da legislação trabalhista, que gozaria de

privilégio não extensivo aos demais empregadores", bem como

sobre o prosseguimento da execução fiscal em face do codevedor

já incluído no polo passivo da execução fiscal.

Após a publicação do v. Acórdão a executada, COMPANHIA

NACIONAL DE ALCALIS, apresentou petição (id. 8e80e12)

requerendo o chamamento do feito à ordem, sustentando nulidade

processual por não ter sido intimada do Despacho de id.c1a8133,

que determinou a liberação de valores. Alega que tais valores não

deveriam ser desbloqueados ao exequente. Requer o retorno dos

autos à origem para que seja oportunizada a manifestação. Alega

que a ausência de intimação implica nulidade dos atos já

praticados, inclusive o julgamento da Turma, na forma do art. 280

do CPC. Aduz que existe ordem para liberação de valores da massa

falida na forma prevista na Lei 11.101/05, independente de os

valores terem sido bloqueados antes da quebra. Alega que decisão

violaria o Juízo Universal de Falência e a competência da Justiça do

Trabalho se limitaria à fase cognitiva. Requer a "que seja declarada

a nulidade dos atos praticados pelo M.M Juízo a quo sem a devida

intimação do douto patrono da executada", bem como "a reabertura

integral de prazo para manifestação desta executada". Não acolhida

a nulidade, pede que "seja revogado a decisão que determinou a

l iberação dos valores bloqueados nas contas judic iais

2943/042/01513983-0 e 2943/042/01513984-9 em benefício da

exequente, atendendo os ditames legais".

Não há contraminuta.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Admissibilidade

Merecem conhecimento os presentes embargos de declaração,

porque preenchidos todos os pressupostos objetivos e subjetivos de
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admissibilidade.

Analiso a petição da executada por envolver matéria de ordem

pública.

Ante a prejudicialidade, analiso primeiramente o pedido de

chamamento do feito à ordem.

MÉRITO

Chamamento do feito à ordem - arguição da executada

A executada apresentou petição requerendo o chamamento do feito

à ordem, sustentando nulidade processual por não ter sido intimada

do Despacho de id.c1a8133, que determinou a liberação de valores.

Alega que tais valores não deveriam ser desbloqueados ao

exequente. Requer o retorno dos autos à origem para que seja

oportunizada a manifestação. Alega que a ausência de intimação

implica nulidade dos atos já praticados, inclusive o julgamento da

Turma, na forma do art. 280 do CPC. Aduz que existe ordem para

liberação de valores da massa falida na forma prevista na Lei

11.101/05, independente de os valores terem sido bloqueados antes

da quebra. Afirma que decisão violaria o Juízo Universal de

Falência e a competência da Justiça do Trabalho se limitaria à fase

cognitiva. Requer a "que seja declarada a nulidade dos atos

praticados pelo M.M Juízo a quo sem a devida intimação do douto

patrono da executada", bem como "a reabertura integral de prazo

para manifestação desta executada". Não acolhida a nulidade, pede

que "seja revogado a decisão que determinou a liberação dos

valores bloqueados nas contas judiciais 2943/042/01513983-0 e

2943/042/01513984-9 em benefício da exequente, atendendo os

ditames legais".

O referido despacho possui o seguinte teor:

"DESPACHO

Vistos, etc.

Constato que há valores disponíveis para recolhimento à União

nas contas judiciais 2943/042/01513983-0 e 2943/042/01513984-

9, estando os valores aptos à liberação antes da decretação da

falência.

Por lapso, este Juízo proferiu o despacho datado de 26.07.2017

sem a observância da existência da quantia supramencionada.

Ciente do despacho acima referenciado (ID f3bbfde), a exequente

interpôs agravo de petição ainda pendente de apreciação.

Ciente da interposição do agravo de petição, a executada

apresentou manifestação e juntou a sentença do Juízo falimentar.

Diante de todo o exposto, antendidos todos os pressupostos

processuais, recebo o agravo de petição da União.

Remetam-se os autos ao 2º grau para apreciação.

Mossoró/RN, 07 de abril de 2020.

LISANDRA CRISTINA LOPES

JUÍZA DO TRABALHO"

Constata-se que os valores ali referidos foram bloqueados em 2010,

na conta do sócio da executada, Sr. Thiago Pinheiro, conforme

ordens ao BACEN de ID. 2c566ec - Pág. 14 (fls.102/106) e

comprovantes de transferência (ID. 2c566ec - Pág. 32/43 / fls.

120/122), dos quais a parte foi intimada. Na ocasião, tanto o sócio

como a executado requereram o desbloqueio dos valores e,

portanto, não podem alegar desconhecimento da penhora (fls. 111 e

128).

Ressalte-se que no despacho supra não foi determinada a liberação

de valores, tendo o Juízo apenas certificado a existência de outros

valores disponíveis a liberação, porquanto bloqueados antes da

Sentença Cível que decretou a falência da executada. E, assim, a

alegação da parte nulidade processual não prospera.

Segue a análise dos embargos de declaração interposto pela

União.

Embargos de declaração da União

A União em seus embargos de declaração sustenta que o o v.

acórdão não teria observado o critério de especialidade de

aplicação das normas, porquanto os artigos 5º e 29 da Lei 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) estabelecem que a cobrança dos

créditos inscritos em dívida ativa não se sujeitam à habilitação nos

juízos universais da falência, concordata, liquidação, insolvência e

concurso de credores. A embargante requer o saneamento das

omissões apontadas, emitindo pronunciamento expresso: 'a) acerca

da incidência do art. 2º, §2º da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasi leiro (LINDB), que consagra o princípio da

especialidade como critério de solução do conflito de normas no

tempo, segundo o qual no caso concreto a Lei de Execuções

Fiscais, por ser especial, prevalece sobre a Lei de Recuperação

Judicial e Falências, que é a lei geral; b)acerca da violação ao art.

114 da Constituição federal, que fixa a competência da Justiça do

Trabalho para as ações relativas às penalidades impostas pelos

órgãos de fiscalização das relações de trabalho; c) acerca da

violação ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 da

Constituição federal, bem como, ao art. 5º, que preconiza o princípio

da isonomia e impede concessão de condições diferenciadas ao

devedor falido e infrator da legislação trabalhista, que gozaria de

privilégio não extensivo aos demais empregadores", bem como

sobre o prosseguimento da execução fiscal em face do codevedor

já incluído no polo passivo da execução fiscal.

O art. 897-A, da CLT, dispõe:

Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no

prazo de cinco dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira

audiência ou sessão subseqüente a sua apresentação, registrado

na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de

omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame
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dos pressupostos extrínsecos do recurso.

De sua parte, o artigo 1.022 do CPC, disciplina que os embargos de

declaração são pertinentes nos casos de omissão, obscuridade,

contradição ou erro material da decisão.

Assim constou no v. acórdão embargado:

Prosseguimento da execução

A União insurge-se contra a decisão que indeferiu o prosseguimento

da execução e determinou a habilitação do crédito no Juízo

falimentar. Afirma que a decisão colide com o art. 6º, §7º da Lei

11.101/2005 porquanto o caso versa sobre execução fiscal, que não

deveria ter sido interrompida. Argumenta ainda que a competência

para processar e julgar a execução da dívida da Fazenda Pública

exclui qualquer outro Juízo, inclusive o de recuperação judicial e

falência, nos termos do art. 5º da Lei 6.830/80. Defende que o

posicionamento do STJ é pela continuidade da execução, porquanto

diferente dos credores privados a União não pode transigir seus

créditos, em atenção aos princípios da isonomia, legalidade e

indisponibilidade do interesse público. Sustenta que compete à

Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas à

penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos

órgãos de fiscalização, na forma do art. 114, VII, da CF. Ao final,

prequestiona os artigos.

A presente demanda versa sobre a execução fiscal para cobrança

de multa por infrações administrativas da empresa COMPANHIA

NACIONAL DE ALCALIS.

A falência da executada foi decretada pelo Juízo da Vara de Arraial

do Cabo, Estado do Rio de Janeiro, em 09/03/2016 (id. ID. 53ee8f8

- Pág. 30 / fl. 159 e ss.).

A Lei 11.101/05 expressamente determina a suspensão de todas as

ações e execuções quando da decretação de falência ou do

deferimento da recuperação judicial. Já no tocante às ações

trabalhistas fixa a competência da Justiça do Trabalho nas ações

contra empresa falida em em recuperação judicial estende-se até a

quantificação do crédito, ocasião em que este será inscrito no

quadro-geral de credores. Verbis:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento

da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas

as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos

credores particulares do sócio solidário.

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial,

habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da

relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive

as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão

processadas perante a justiça especializada até a apuração do

respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores

pelo valor determinado em sentença.

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo

deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de

parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da

legislação ordinária específica.

A referida norma privilegia a indivisibilidade e universalidade do

Juízo Falimentar, atraindo-lhe todas as ações da massa falida e

assegura tratamento equânime entre os credores, de acordo com a

classificação do crédito.

Registre-se que o §7º, do art. 6º da Lei de Falências e Recuperação

Judicial, levantado pelo recorrente, fixa que as execuções fiscais

não serão suspensas apenas no caso de deferimento da

recuperação judicial,o que não é a hipótese dos autos vez que foi

decretada a falência da empresa executada e, portanto, inaplicável.

O artigo 115 da referida Lei estatui que a decretação da falência

sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus

direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente

responsável na forma que esta Lei prescrever.

E, não só, o art. 83, inciso VII inclui as multas tributárias como

exigíveis no Juízo universal da falência:

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte

ordem:

(...)

VII - as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das

leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;

Portanto, o legislador pátrio foi expresso ao determinar que todos os

créditos estão sujeitos à habilitação no Juízo Falimentar, inclusive

os decorrentes de execuções fiscais. Inaplicável ao caso os artigos

5º e 29 da Lei 6.830/80 levantados pela recorrente, porquanto a Lei

de Falências (Lei 11.101/05) é norma mais recente e específica e,

portanto, prevalece sobre aqueles artigos.

Este é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014.

EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA ORIUNDA DE MULTA

ADMINISTRATIVA. MASSA FALIDA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO

NO JUÍZO FALIMENTAR. O acórdão do Tribunal Regional está em

harmonia com a jurisprudência desta Corte, quanto à necessidade

de habilitação do crédito fiscal junto ao juízo falimentar, por se tratar

de empresa com falência declarada. Recurso de revista não

conhecido" (RR-11210-87.2016.5.15.0020, 2ª Turma, Relatora

Ministra Delaíde Miranda Arantes, DEJT 25/05/2018).

RECURSO DE REVISTA. UNIÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA

PROVENIENTE DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.

FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. Descabe a penhora, no

rosto dos autos da falência, na hipótese de execução do crédito

decorrente da multa aplicada por infração à legislação trabalhista,

uma vez que a competência da Justiça do Trabalho para executar
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créditos contra massa falida se estende à individualização e

quantificação do crédito, cabendo ao credor a habilitação no Juízo

Falimentar. A execução do crédito proveniente da multa aplicada

por infração à legislação trabalhista deve prosseguir no Juízo

Universal da Falência, devendo ser obedecida a ordem de

classificação dos créditos, estabelecida no art. 83 da Lei nº

11.101/2005. Precedentes desta Corte. Recurso de revista

conhecido e não provido. (RR - 11200-54.2008.5.15.0010, Relator

Ministro: Augusto César Leite de Carvalho, 6ª Turma, DEJT

01/07/2016.

EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO

TRABALHO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL

DA FALÊNCIA. O crédito da União, decorrente de execução fiscal

de dívida ativa, oriunda da aplicação de penalidade por

descumprimento da legislação trabalhista, deve ser habilitado no

juízo universal da falência, tendo em vista que a competência desta

Justiça Especializada se circunscreve apenas à individualização e

quantificação do crédito. Decisão regional em sintonia com o

entendimento desta Corte. Incidem, no caso, o disposto no artigo

896, § 7º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST. Agravo de

instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 183300-

31.2007.5.04.0018 Data de Julgamento: 29/06/2016, Relator

Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, DEJT

01/07/2016.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.

EXECUÇÃO FISCAL. UNIÃO. ART. 896, § 10º, DA CLT (REDAÇÃO

DA LEI Nº 13.015/2014). COGNIÇÃO AMPLA POR VIOLAÇÃO A

DISPOSITIVO DE LEI  FEDERAL, POR DIVERGÊNCIA

J U R I S P R U D E N C I A L  E  P O R  O F E N S A  A O  T E X T O

CONSTITUCIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO

DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

LIMITADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. Em se tratando de execução

fiscal de dívida ativa regulada pela Lei 6.830/80 (nova competência

da Justiça do Trabalho: art. 114, VII, CF, desde EC 45/2004), a

análise do recurso de revista não está adstrita aos limites impostos

pelo art. 896, § 2º, da CLT, e pela Súmula 266/TST, em face da

necessária cognição mais ampla constitucionalmente franqueada ao

jurisdicionado apenado, a par da necessidade institucional da

uniformização da interpretação legal e constitucional na República e

Federação. Nessa esteira, o § 10º do art. 896 da CLT (Redação da

Lei nº 13.015/2014) dispõe que cabe recurso de revista por violação

a dispositivo de Lei Federal, por divergência jurisprudencial e por

ofensa ao texto da Constituição Federal nas execuções fiscais e nas

controvérsias na fase de execução que envolvam a Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Ultrapassada essa

questão, pacificou-se a jurisprudência do TST e até mesmo do

STF no sentido de que se exaure acompetência da Justiça do

Trabalho, em casos de empresa em recuperação judicial, com a

quantificação do crédito, seguindo a execução mediante a

habilitação no quadro geral de credores do Juízo Universal

Falimentar .  Agravo de instrumento desprovido. (AIRR -

46993.2011.5.23.0002, Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado,

Data de Julgamento: 31/08/2016, 3ª Turma, Data de Publicação:

DEJT 02/09/2016) (grifos acrescidos).

E, ao contrário do alegado pela União, o posicionamento do STJ é

pela necessidade de habilitação do crédito fiscal no processo da

falência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E FALÊNCIA. BLOQUEIO

DE VALORES DETERMINADO PELO JUÍZO DA 4ª VARA DO

TRABALHO DE MANAUS APÓS A DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DA

VARA DO TRABALHO PARA O PROSSEGUIMENTO DA

EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO CONSTRITIVO. 1. As

execuções fiscais não são atraídas pelo juízo universal da falência.

Iniciada a execução fiscal antes de decretada a falência, ela

transcorrerá normalmente até a liquidação das constrições

efetivadas anteriormente à quebra. Não obstante, nessas hipóteses,

os valores auferidos pela alienação deverão ser revertidos em favor

da massa, para que integrem o montante a ser rateado em

conformidade com o quadro geral de credores. 2. Ajuizada depois

da quebra, ou mesmo nos casos em que, sendo pretérita, ainda

não tenha havido ato de constrição, a execução fiscal também

deverá prosseguir; todavia, a penhora eventualmente requerida

deverá ser realizada por meio de averbação no rosto dos autos

da falência, não sendo possível, no feito executivo, gravar bens

singulares previamente arrecadados pelo síndico.Nesta dicção,

a Súmula 44/TFR:"Ajuizada a execução fiscal anteriormente à

falência, com penhora realizada antes desta, não ficam os bens

penhorados sujeitos à arrecadação no juízo falimentar; proposta a

execução fiscal contra a massa falida, a penhora far-se-á no rosto

dos autos do processo de quebra, citando-se o síndico". 3. Na

espécie, a penhora judicial foi determinada em 19/8/2009, ou seja,

depois da decretação da falência (20/10/1997), donde se conclui

que o Juízo de execução, embora deva prosseguir no

processamento da ação executiva, não tem competência para

determinar penhora de bem ou direito já arrecadado em prol da

massa falida, razão por que o gravame deve ser anulado. 4.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 5.

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no CC

108.465/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

SEÇÃO, julgado em 26/05/2010, DJe 08/06/2010) (grifos
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acrescidos)

P R O C E S S O  C I V I L .  C O N F L I T O  D E  C O M P E T Ê N C I A .

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS

EXECUTÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. 1. A definição do juízo

competente consubstancia questão preliminar, que, por óbvio,

antecede o exame de mérito da controvérsia e, por conseguinte,

não pode utilizar como premissa a solução da questão de fundo,

mas apenas as regras de distribuição de competência constantes

da Constituição Federal, do Código de Processo Civil, das leis

estaduais e das leis especiais, no caso, a Lei n. 11.101/2005. 2. Os

atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos

contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob

a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005,

devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art.

76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 3. Tendo em vista ter sido o

imóvel litigioso incontroversamente arrecadado pelo Juízo da

recuperação _ e estar desempenhando papel fundamental no

processo de soerguimento das recuperandas, tendo em vista que o

produto de seu arrendamento, judicialmente autorizado, é

direcionado ao cumprimento das obrigações dessas sociedades _ é

de se reconhecer a competência desse órgão jurisdicional para

deliberar sobre os atos constritivos que recaiam sobre tal bem. 4. O

objeto do REsp 1.605.364/SP não coincide com o deste incidente,

ressoando inequívoca a ausência de prejudicialidade. 5. Agravo

interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 144205 SP 2015/0298384-

9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:

28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe

04/12/2018)

A decisão de origem não merece reforma.

De início, registre-se que em agravo de Petição a União não trouxe

à discussão "prosseguimento da execução fiscal em face do

codevedor já incluído no polo passivo da execução fiscal" e nem

suscitou conflito com o art. 2º, §2º da Lei de Introdução às Normas

do Direito Brasileiro (LINDB) e, portanto, não há que se alegar

omissão em relação a tais pontos.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a determinação de

prosseguimento da execução perante o Juízo Falimentar ,decidindo

pela manutenção da decisão a quo, em consonância ao previsto na

Lei 11.101/05, art. 6º, §2º, e também a jurisprudência consolidada

dos Tribunais Superiores.

Contudo, houve omissão quanto aos dispositivos constitucionais

suscitados no Agravo de Petição. Assim, dou provimento aos

embargos de declaração apenas para esclarecer que:

"A manutenção da decisão agravada não implica em violação ao art.

114, VII, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para as

ações relativas às penalidades impostas pelos órgãos de

fiscalização das relações de trabalho, mas sim é fruto da aplicação

sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com a

jurisprudência das Cortes Superiores. E, mais, a reunião das

execuções no Juízo falimentar objetiva exatamente promover

tratamento isonômico aos credores em face ao patrimônio do

devedor apurado, de acordo com os ditames previstos na Lei de

Falências, não se configurando afronta aos princípios da legalidade

e da isonomia (art. 5º, e 37 da Constituição Federal)".

Embargos declaratórios aos quais se dá provimento apenas para

promover o esclarecimento supra, sem efeito modificativo.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de

declaração apenas para acrescer na fundamentação do v. acórdão

"A manutenção da decisão agravada não implica em violação ao art.

114, VII, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para as

ações relativas às penalidades impostas pelos órgãos de

fiscalização das relações de trabalho, mas sim é fruto da aplicação

sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com a

jurisprudência das Cortes Superiores. E, mais, a reunião das

execuções no Juízo falimentar objetiva exatamente promover

tratamento isonômico aos credores em face ao patrimônio do

devedor apurado, de acordo com os ditames previstos na Lei de

Falências, não se configurando afronta aos princípios da legalidade

e da isonomia (art. 5º, e 37 da Constituição Federal)", sem resultar

efeito modificativo.

Acórdão

Isto posto, em sessão de julgamento virtual realizada nesta data,

sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora

Auxiliadora Rodrigues, com a presença do Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Ricardo Luís  Espíndola  Borges e do

Excelentíssimo Senhor JuizConvocado Décio Teixeira de Carvalho

Júnior e do Representante da Procuradoria Regional do Trabalho da

21ª Região, Dr. Francisco Marcelo Andrade,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

Federais e o JuizConvocado da Primeira Turma de Julgamento do

Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, por

unanimidade, conhecer dos embargos de declaração. Mérito: Por

unanimidade, dar parcial provimento aos embargos de declaração

apenas para acrescer na fundamentação do v. acórdão "A

manutenção da decisão agravada não implica em violação ao art.

114, VII, que fixa a competência da Justiça do Trabalho para as

ações relativas às penalidades impostas pelos órgãos de

fiscalização das relações de trabalho, mas sim é fruto da aplicação

sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com a

jurisprudência das Cortes Superiores. E, mais, a reunião das
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execuções no Juízo falimentar objetiva exatamente promover

tratamento isonômico aos credores em face ao patrimônio do

devedor apurado, de acordo com os ditames previstos na Lei de

Falências, não se configurando afronta aos princípios da legalidade

e da isonomia (art. 5º, e 37 da Constituição Federal)", sem resultar

efeito modificativo.

Obs.: A Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da

Turma votou no presente processo para compor o "quorum"

mínimo. Sessão de Julgamento Virtual, instituída pelo ATO TRT21-

GP N º 41/2020. Ausentes, justificadamente os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores José Barbosa Filho e Joseane Dantas

dos Santos, por se encontrarem em gozo de férias regulamentares.

Convocados os Excelentíssimos Senhores Juízes Décio Teixeira de

Carvalho Júnior e Jólia Lucena da Rocha Melo. A Juíza Jólia

Lucena da Rocha Melo deixou de participar da votação em razão da

norma contida no art. 8o, parágrafo 2o do Regimento Interno desta

Corte.

Natal, 08 de setembro de 2020.

AUXILIADORA RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Assinado eletronicamente por: MARIA AUXILIADORA BARROS

DE MEDEIROS RODRIGUES - 09/09/2020 10:02:17 - cc69c09

https://pje.trt21.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/li

stView.seam?nd=20070810573462200000006228325

Número do processo: 0025500-21.2006.5.21.0011

Número do documento: 20070810573462200000006228325

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROBERTO DE BRITO CALABRIA

Diretor de Secretaria

Posto Avançado de Pau dos Ferros

Notificação

Processo Nº ATOrd-0000155-53.2020.5.21.0014
AUTOR ANTONIO DAMIAO

ADVOGADO CAMILA VIRGINIA GOMES
PESSOA(OAB: 14417/RN)

RÉU MILLENNIUM'S MOTEL LTDA - ME

ADVOGADO ANDRESA PRISCILA FERREIRA
BATISTA(OAB: 13361/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MILLENNIUM'S MOTEL LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): MILLENNIUM'S MOTEL LTDA - ME

PROCESSO: 0000155-53.2020.5.21.0014

AUTOR: ANTONIO DAMIAO

RÉU: MILLENNIUM'S MOTEL LTDA - ME

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do seguinte documento:

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se no aguardo de determinações para o

seu regular prosseguimento, em decorrência do regime de trabalho

excepcional a que está submetido o Poder Judiciário brasileiro por

força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras

provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região,sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do
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TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento

comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

PAU DOS FERROS, 05 de maio de 2020.

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000155-53.2020.5.21.0014
AUTOR ANTONIO DAMIAO

ADVOGADO CAMILA VIRGINIA GOMES
PESSOA(OAB: 14417/RN)

RÉU MILLENNIUM'S MOTEL LTDA - ME

ADVOGADO ANDRESA PRISCILA FERREIRA
BATISTA(OAB: 13361/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO DAMIAO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): ANTONIO DAMIAO

PROCESSO: 0000155-53.2020.5.21.0014

AUTOR: ANTONIO DAMIAO

RÉU: MILLENNIUM'S MOTEL LTDA - ME

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do seguinte documento:

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

O presente feito encontra-se no aguardo de determinações para o

seu regular prosseguimento, em decorrência do regime de trabalho

excepcional a que está submetido o Poder Judiciário brasileiro por

força da pandemia de COVID-19.

No caso, as audiências presenciais estão suspensas, por tempo

indeterminado, nos termos do art. 2° do ato 054/2020, sendo

permit ido que este ato processual  seja real izado por

videoconferência observadas as condições locais, infra presenciais

e as peculiaridades do caso.

Dessa forma, visando dar andamento ao feito nas condições

excepcionais em que a Justiça brasileira se encontra,determino à

Secretaria desde juízo que proceda a citação da parte reclamada,

para que apresente defesa escrita, diretamente no sistema PJe-

JT, no prazo de 15 (quinze) dias, com as provas documentais

que entender necessárias e indicando, eventualmente, outras

provas que pretende produzir, nos termos do art. 335 do CPC,

por autorização contida no art. 6º do ATO Nº 11, de 23 de abril de

2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e do art. 4º do

ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do TRT da 21º

Região,sob pena de revelia e confissão ficta quanto a matéria

de fato, observando-se a data de 4 de maio de 2020 como dies a

quodo prazo, como prevê os referidos atos normativos.

Verifique a Secretaria se as rés possuem procuradores já

cadastrados no PJe-JT, de modo a permitir a intimação pelo

sistema ou, pelo DeJT. Caso contrário, providencie a Secretaria a

notificação/inicial por via postal ou por outro meio processualmente

idôneo.

Fica ressalvada a possibilidade de as partes requererem, a qualquer

tempo, audiência de conciliação (art. 190, CPC), como indicado no

art. 4º do ATO Nº 054, de 27 de abril de 2020, da Presidência do

TRT da 21º Região, sem prejuízo da apresentação de requerimento

comum para homologação de conciliação, observadas as

disposições legais, diretamente no PJe.

Juntada a defesa, acompanhada de documentos, providencie a

Secretaria, independente de novo pronunciamento judicial, a

intimação da parte autora para se pronunciar sobre a mesma,

inclusive especificando outras provas que pretende produzir, no

prazo de 10 (dez) dias.

Em seguida, autos conclusos para deliberação quanto a

necessidade de dilação probatória e/ou saneamento do feito; e,

eventualmente, se for o caso, concessão de prazo para razões

finais.

PAU DOS FERROS, 05 de maio de 2020.
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HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ DO TRABALHO

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000574-10.2019.5.21.0014
AUTOR JOAO PAULO DE LIMA NUNES

ADVOGADO JULIANA MATIAS DE FREITAS(OAB:
336096/SP)

ADVOGADO JOSE ALEIXON MOREIRA DE
FREITAS(OAB: 7144/RN)

RÉU CONSTRUTORA E
INCORPORADORA J.A. RUSSI LTDA

ADVOGADO CELSO ALMEIDA DA SILVA(OAB:
5952-O/MT)

RÉU GLEISE GISELE FIGUEIREDO - ME

ADVOGADO FRANCISCO CARLOS TOLSTOI
SILVEIRA DE ALFEU(OAB: 4126/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO PAULO DE LIMA NUNES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): JOAO PAULO DE LIMA NUNES

PROCESSO: 0000574-10.2019.5.21.0014

AUTOR: JOAO PAULO DE LIMA NUNES

RÉU: GLEISE GISELE FIGUEIREDO - ME e outros (2)

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000574-10.2019.5.21.0014
AUTOR JOAO PAULO DE LIMA NUNES

ADVOGADO JULIANA MATIAS DE FREITAS(OAB:
336096/SP)

ADVOGADO JOSE ALEIXON MOREIRA DE
FREITAS(OAB: 7144/RN)

RÉU CONSTRUTORA E
INCORPORADORA J.A. RUSSI LTDA

ADVOGADO CELSO ALMEIDA DA SILVA(OAB:
5952-O/MT)

RÉU GLEISE GISELE FIGUEIREDO - ME

ADVOGADO FRANCISCO CARLOS TOLSTOI
SILVEIRA DE ALFEU(OAB: 4126/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GLEISE GISELE FIGUEIREDO - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): GLEISE GISELE FIGUEIREDO - ME

PROCESSO: 0000574-10.2019.5.21.0014

AUTOR: JOAO PAULO DE LIMA NUNES

RÉU: GLEISE GISELE FIGUEIREDO - ME e outros (2)

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000574-10.2019.5.21.0014
AUTOR JOAO PAULO DE LIMA NUNES

ADVOGADO JULIANA MATIAS DE FREITAS(OAB:
336096/SP)

ADVOGADO JOSE ALEIXON MOREIRA DE
FREITAS(OAB: 7144/RN)

RÉU CONSTRUTORA E
INCORPORADORA J.A. RUSSI LTDA

ADVOGADO CELSO ALMEIDA DA SILVA(OAB:
5952-O/MT)

RÉU GLEISE GISELE FIGUEIREDO - ME

ADVOGADO FRANCISCO CARLOS TOLSTOI
SILVEIRA DE ALFEU(OAB: 4126/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSTRUTORA E INCORPORADORA J.A. RUSSI LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA J.A.

RUSSI LTDA
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PROCESSO: 0000574-10.2019.5.21.0014

AUTOR: JOAO PAULO DE LIMA NUNES

RÉU: GLEISE GISELE FIGUEIREDO - ME e outros (2)

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000251-77.2020.5.21.0011
AUTOR RAIMUNDA ALCICLEA FREITAS

ADVOGADO JOSE OSMAN DE CARVALHO(OAB:
2686/RN)

RÉU IVANALDO M DE BESSA - EPP

ADVOGADO THALLES PEREIRA DE
ARAUJO(OAB: 18215/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAIMUNDA ALCICLEA FREITAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): RAIMUNDA ALCICLEA FREITAS

PROCESSO: 0000251-77.2020.5.21.0011

AUTOR: RAIMUNDA ALCICLEA FREITAS

RÉU: IVANALDO M DE BESSA - EPP

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000251-77.2020.5.21.0011
AUTOR RAIMUNDA ALCICLEA FREITAS

ADVOGADO JOSE OSMAN DE CARVALHO(OAB:
2686/RN)

RÉU IVANALDO M DE BESSA - EPP

ADVOGADO THALLES PEREIRA DE
ARAUJO(OAB: 18215/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - IVANALDO M DE BESSA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): IVANALDO M DE BESSA

PROCESSO: 0000251-77.2020.5.21.0011

AUTOR: RAIMUNDA ALCICLEA FREITAS

RÉU: IVANALDO M DE BESSA - EPP

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATSum-0000111-43.2020.5.21.0011
AUTOR ROSENO RUFINO DE CARVALHO

ADVOGADO RODRIGO ROCHA GOMES DE
LOIOLA(OAB: 20082/CE)

RÉU P G CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI - EPP

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -
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EPP

PROCESSO: 0000111-43.2020.5.21.0011

AUTOR: ROSENO RUFINO DE CARVALHO

RÉU: P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATSum-0000111-43.2020.5.21.0011
AUTOR ROSENO RUFINO DE CARVALHO

ADVOGADO RODRIGO ROCHA GOMES DE
LOIOLA(OAB: 20082/CE)

RÉU P G CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI - EPP

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROSENO RUFINO DE CARVALHO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): ROSENO RUFINO DE CARVALHO

PROCESSO: 0000111-43.2020.5.21.0011

AUTOR: ROSENO RUFINO DE CARVALHO

RÉU: P G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000718-24.2018.5.21.0012
AUTOR ALUZIMAR VICENTE LIMA DIAS

ADVOGADO JOAQUIM AUGUSTO MAIA DA
COSTA(OAB: 7506/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MARTINS
REGO(OAB: 31333/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

PROCESSO: 0000718-24.2018.5.21.0012

AUTOR: ALUZIMAR VICENTE LIMA DIAS

RÉU: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

Processo Nº ATOrd-0000718-24.2018.5.21.0012
AUTOR ALUZIMAR VICENTE LIMA DIAS

ADVOGADO JOAQUIM AUGUSTO MAIA DA
COSTA(OAB: 7506/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

ADVOGADO PEDRO HENRIQUE MARTINS
REGO(OAB: 31333/CE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALUZIMAR VICENTE LIMA DIAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO(S): ALUZIMAR VICENTE LIMA DIAS
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PROCESSO: 0000718-24.2018.5.21.0012

AUTOR: ALUZIMAR VICENTE LIMA DIAS

RÉU: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

Ficam as partes intimadas para informar, no prazo de 05 (cinco)

dias, a necessidade de realização de Audiência, inclusive

especificando todas as provas orais que pretende produzir.

PAU DOS FERROS/RN, 09 de setembro de 2020.

NORNANDI MARIA CAMPOS DO REGO

Servidor

12ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATSum-0000817-98.2018.5.21.0042
AUTOR SABINA ILKA FERREIRA

ADVOGADO ANDRE RIMOM MARTINS DE
AZEVEDO(OAB: 11278/RN)

ADVOGADO ROGER ALEXANDRE PEREIRA DE
LIMA(OAB: 4919/RN)

RÉU FRANCISCA BORGES DA FONSECA

ADVOGADO JOSE GILBERTO ALVES DE
SOUSA(OAB: 10898/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCA BORGES DA FONSECA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c024532

proferido nos autos.

C E R T I D Ã O

Certifico que o termo de conciliação de ID fe86ef7 estabeleceu o

prazo de 10 dias após o pagamento da última parcela do acordo,

que se deu em 14/08/2020, para recolhimento das custas

processuais, no valor de R$ 216,00, e da contr ibuição

previdenciária, no importe de R$ 2.591,85.

Certifico que, intimada a pagar os valores devidos, a reclamada

apresentou petição de ID 410b07d, em que informa estar

atravessando dificuldades financeiras em decorrência da crise

econômica causada pela pandemia do COVID-19, requerendo a

dilação do prazo, para 90 dias, para pagamento da contribuição

previdenciária.

Certifico, por fim, que, na ocasião, a reclamada juntou aos autos

comprovante de pagamento das custas processuais (ID 1673366),

sendo a verba previdenciária, portanto, a única pendência existente

nos autos.

Nestes termos, faço os autos conclusos.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

KENIA MACHADO DE MEDEIROS

TÉCNICA JUDICIÁRIA

 D E S P A C H O

Considerando o teor da certidão supra,bem como a situação de

dificuldades financeira enfrentada pela reclamada, conforme

descrito em seu petitório, sendo notória a dificuldade enfrentada por

este segmento como consequência da paralisação das atividades

em face da pandemia, resta deferido o pedido para recolhimento da

contribuição previdenciária, tendo a demandada até a data de

08/12/2020 para comprovação de quitação da aludida parcela.

Intime-se a parte reclamada do teor do presente despacho, ficando

ciente de que eventual inércia a partir da data supra autorizará o

Juízo a retomar a execução em seu desfavor.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0060100-70.2012.5.21.0007
AUTOR FRANCISCO BELO DOS SANTOS

ADVOGADO LUIZ GOMES(OAB: 3417/RN)

RÉU GENNISON SILVA AUGUSTO
PIMENTEL

ADVOGADO PABLO TRAJANO PINHEIRO DA
SILVA(OAB: 12714/RN)

RÉU IVONE BARBOSA PIMENTEL

RÉU TECNOMASSA COMERCIO E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO JOSE DE RIBAMAR BRAUNA
BRAGA(OAB: 4049/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO BELO DOS SANTOS
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 010d704

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

CERTIFICO que o executado GENNISON SILVA AUGUSTO

PIMENTEL apresentou a Petição de ID fbfe403, em que aduz que

foi surpreendido pelo bloqueio do saldo bancário de R$ 814,00

existente em sua conta bancária; que tal quantia seria alusiva ao

auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal, em face da

pandemia da COVID-19; pelo que requer o imediato desbloqueio da

quantia objeto de bloqueio, considerando o seu caráter alimentar e

impenhorável, conforme Resolução 318/2020 do CNJ.

CERTIFICO, ainda, que, nesta data, não consegui acesso às contas

judiciais junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (sistema fora do

ar), sendo que, quanto às contas judiciais junto ao BANCO DO

BRASIL, alusivas ao processo em epígrafe, localizei apenas o

bloqueio do importe de R$ 60,49, realizado em 27/05/2020, em face

de IVONE BARBOSA PIMENTEL.

Por tais razões, procedo à conclusão dos autos.

Natal/RN, 8 de setembro de 2020.

LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA OTHON

ANALISTA JUDICIÁRIA

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

1) Tendo em vista o teor da Certidão acima, fica a parte exequente

intimada, por meio do seu advogado, para, no prazo de 5 dias,

querendo, apresentar manifestação acerca da Petição de ID

fbfe403, do executado GENNISON SILVA AUGUSTO PIMENTEL.

2) Deverá a Secretaria providenciar a juntada aos autos dos

extratos das contas judiciais junto à CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL, tão logo seja retomado o acesso ao respectivo sistema.

3) Superado o prazo ora fixado, com ou sem manifestação,

retornem os autos conclusos para Despacho, com urgência.

Natal/RN, 8 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0078300-64.2008.5.21.0008
AUTOR ANTONIO MARCOS CALDAS

ADVOGADO MARCO ANTONIO MEDEIROS(OAB:
3036/RN)

ADVOGADO ARTUR QUEIROZ DE SOUZA(OAB:
4813/RN)

RÉU LAGOA DO COELHO
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
LTDA

ADVOGADO IGOR FARIAS DA FONSECA(OAB:
7058/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANTONIO MARCOS CALDAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8840767

proferido nos autos.

rt-78300-64

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao despacho de Id 5ee4b11 e com

vistas à análise da petição da executada apresentada sob o

Id42a11ef, foi providenciada a anexação a estes autos da íntegra

da carta precatória0042200-75.2011.5.21.0018, em trâmitena Vara

do Trabalho de Ceará-Mirim, na qual se verifica que o último ato

praticado naquele Juízo deprecado foi a expedição do ofício de

Idaff0dbe a este Juízo deprecanteem que informa que a

tramitação da mencionada carta encontra-se na fase de alienação

judicial do imóvel ali penhorado por meio de venda direta, já tendo,

inclusive, o corretor oficial tomado ciência do encargo para iniciar o

recebimento das propostas.

Certifico que, por meio da aludida petição de Id 42a11ef, a

executada aduziu que o imóvel penhorado é objeto de incorporação

imobiliária, razão por que a constrição não poderia recair sobre sua

totalidade, devendo se limitar à fração ideal pertencente à devedora,

a qual corresponde a valor muito inferior ao crédito exequendo e

ainda que o imóvel penhorado teria o valor de mercado de R$

80.000.000,00 e não de R$ 2.100.000,00 consoante avaliação do

Oficial de Justiça.

Certifico que há petição do exequente sob o Id99da512 pendente

de apreciação, em que renova a informação de que não aceita a

indicação de veículos feita pela executada e requer que sejam

adotadas as seguintes medidas:início do processo de hasta pública

sobre o imóvel penhorado; emissão de ofício para a 7ª Vara Cível

com o intuito de demonstrar que aqui neste processo existe um

imóvel já penhorado capaz de quitar tanto o processo trabalhista

quanto o processo cível, ambos protagonizados pelas mesmas

partes desta reclamatória; emissão de ofício para o Cartório de

Imóveis de Ceará Mirim a fim de que se tenha uma certidão
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atualizada de inteiro teor do imóvel e para que seja feito

obloqueioem sua matrículavisando impedir prejuízos decorrentes

deeventual alienação;que este Juízo homologue a avaliação do

imóvel contida nos autos; e, por fim, que sejam atualizados os

créditos do exequente acrescentando a identificação das retenções

correspondentes aos honorários advocatícios no patamar de 20%

sobre todo o valor.

Certifico por fim que, a despeito de a executada ter requerido que a

penhora se restringisse à fração ideal do imóvel a ela pertencente,

deixou de delimitá-la e de indicar seu valor a fim de que se pudesse

aferir se sua constrição seria o suficiente para garantir integralmente

a presente execução, cujo montante devido perfaz um total deR$

230.704,54, atualizado até 01/05/2018 (cf planilha de cálculos de

Id8764131).

Nesses termos, faço o processo concluso.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

ERIVANILDO FELICIANO DOS SANTOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DESPACHO

1. Ante o teor da certidão supra e com vistas a se evitar uma

execução excessivamente onerosa para a devedora e também a

interposição de embargos de terceiros, solicite-se à Vara do

Trabalho de Ceará-Mirim que suspenda o procedimento de

alienação judicial do imóvel ali penhorado,de propriedade da

empresa executadaLAGOA DO COELHO EMPREENDIMENTOS

TURÍSTICOS LTDA.,até que este Juízo deprecante decida se, de

fato, houve o alegado excesso de penhora, uma vez que, segundo a

demandada, seria o bem constritadoobjeto de incorporação

imobiliária, razão por que a constrição não poderia recair sobre sua

totalidade, devendo se limitar à fração ideal a ela pertencente, a

qual corresponderia a valor muito inferior ao crédito exequendo.

2. Dessa forma, fica a empresa executada intimada, na pessoa de

seu advogado, para comprovar, em até dez dias, qual a parte do

bem penhorado corresponde à fração ideal de sua propriedade,

informando seu respectivo valor de mercado a fim de subsidiar uma

futura avaliação pelo corretor oficial designado pelo Juízo

deprecante, devendo ainda anexar aos autos acertidão atualizada

de inteiro teor do imóvel.

2.1. Transcorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação da

empresa demandada, retorne o feito concluso.

3. Quanto aos demais pleitos do exequente formulados sob o

Id99da512, esclareça-se quejá restou certificado sob o Id5ee4b11

que a tentativa de penhora dos veículos indicados pela executada já

havia sido frustrada; o pedido de emissão de ofício para a 7ª Vara

Cível, com o intuito de demonstrar que aqui neste processo existe

um imóvel já penhorado capaz de quitar tanto o processo trabalhista

quanto o processo cível, já foi apreciado e indeferido pelo despacho

de Id7756bbc, não tendo apresentado o autor nenhum elemento

novo que justif ique a alteração da mencionada decisão;

obloqueiona matrículado imóvel poderá ser realizada via

ferramenta CNIB, porém somente após a deliberação acerca da

ocorrência de excesso de penhora; no que tange à atualização do

montante exequendo com a discriminação das verbas devidas, tal

medida será providenciada quando do pagamento dos créditos

exequendos a quem de direito. No que diz respeito à impugnação

ao valor de reavaliação do bem penhorado, já fora rejeitada pelo

Juízo deprecante mediante o despacho anexado a estes autos sob

o Id12fcfac - págs. 49 e 51.

4. Fica o exequente cientificado deste despacho, nas pessoas de

seus advogados.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0078300-64.2008.5.21.0008
AUTOR ANTONIO MARCOS CALDAS

ADVOGADO MARCO ANTONIO MEDEIROS(OAB:
3036/RN)

ADVOGADO ARTUR QUEIROZ DE SOUZA(OAB:
4813/RN)

RÉU LAGOA DO COELHO
EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
LTDA

ADVOGADO IGOR FARIAS DA FONSECA(OAB:
7058/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LAGOA DO COELHO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 8840767

proferido nos autos.

rt-78300-64

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao despacho de Id 5ee4b11 e com
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vistas à análise da petição da executada apresentada sob o

Id42a11ef, foi providenciada a anexação a estes autos da íntegra

da carta precatória0042200-75.2011.5.21.0018, em trâmitena Vara

do Trabalho de Ceará-Mirim, na qual se verifica que o último ato

praticado naquele Juízo deprecado foi a expedição do ofício de

Idaff0dbe a este Juízo deprecanteem que informa que a

tramitação da mencionada carta encontra-se na fase de alienação

judicial do imóvel ali penhorado por meio de venda direta, já tendo,

inclusive, o corretor oficial tomado ciência do encargo para iniciar o

recebimento das propostas.

Certifico que, por meio da aludida petição de Id 42a11ef, a

executada aduziu que o imóvel penhorado é objeto de incorporação

imobiliária, razão por que a constrição não poderia recair sobre sua

totalidade, devendo se limitar à fração ideal pertencente à devedora,

a qual corresponde a valor muito inferior ao crédito exequendo e

ainda que o imóvel penhorado teria o valor de mercado de R$

80.000.000,00 e não de R$ 2.100.000,00 consoante avaliação do

Oficial de Justiça.

Certifico que há petição do exequente sob o Id99da512 pendente

de apreciação, em que renova a informação de que não aceita a

indicação de veículos feita pela executada e requer que sejam

adotadas as seguintes medidas:início do processo de hasta pública

sobre o imóvel penhorado; emissão de ofício para a 7ª Vara Cível

com o intuito de demonstrar que aqui neste processo existe um

imóvel já penhorado capaz de quitar tanto o processo trabalhista

quanto o processo cível, ambos protagonizados pelas mesmas

partes desta reclamatória; emissão de ofício para o Cartório de

Imóveis de Ceará Mirim a fim de que se tenha uma certidão

atualizada de inteiro teor do imóvel e para que seja feito

obloqueioem sua matrículavisando impedir prejuízos decorrentes

deeventual alienação;que este Juízo homologue a avaliação do

imóvel contida nos autos; e, por fim, que sejam atualizados os

créditos do exequente acrescentando a identificação das retenções

correspondentes aos honorários advocatícios no patamar de 20%

sobre todo o valor.

Certifico por fim que, a despeito de a executada ter requerido que a

penhora se restringisse à fração ideal do imóvel a ela pertencente,

deixou de delimitá-la e de indicar seu valor a fim de que se pudesse

aferir se sua constrição seria o suficiente para garantir integralmente

a presente execução, cujo montante devido perfaz um total deR$

230.704,54, atualizado até 01/05/2018 (cf planilha de cálculos de

Id8764131).

Nesses termos, faço o processo concluso.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

ERIVANILDO FELICIANO DOS SANTOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DESPACHO

1. Ante o teor da certidão supra e com vistas a se evitar uma

execução excessivamente onerosa para a devedora e também a

interposição de embargos de terceiros, solicite-se à Vara do

Trabalho de Ceará-Mirim que suspenda o procedimento de

alienação judicial do imóvel ali penhorado,de propriedade da

empresa executadaLAGOA DO COELHO EMPREENDIMENTOS

TURÍSTICOS LTDA.,até que este Juízo deprecante decida se, de

fato, houve o alegado excesso de penhora, uma vez que, segundo a

demandada, seria o bem constritadoobjeto de incorporação

imobiliária, razão por que a constrição não poderia recair sobre sua

totalidade, devendo se limitar à fração ideal a ela pertencente, a

qual corresponderia a valor muito inferior ao crédito exequendo.

2. Dessa forma, fica a empresa executada intimada, na pessoa de

seu advogado, para comprovar, em até dez dias, qual a parte do

bem penhorado corresponde à fração ideal de sua propriedade,

informando seu respectivo valor de mercado a fim de subsidiar uma

futura avaliação pelo corretor oficial designado pelo Juízo

deprecante, devendo ainda anexar aos autos acertidão atualizada

de inteiro teor do imóvel.

2.1. Transcorrido o prazo supra, havendo ou não manifestação da

empresa demandada, retorne o feito concluso.

3. Quanto aos demais pleitos do exequente formulados sob o

Id99da512, esclareça-se quejá restou certificado sob o Id5ee4b11

que a tentativa de penhora dos veículos indicados pela executada já

havia sido frustrada; o pedido de emissão de ofício para a 7ª Vara

Cível, com o intuito de demonstrar que aqui neste processo existe

um imóvel já penhorado capaz de quitar tanto o processo trabalhista

quanto o processo cível, já foi apreciado e indeferido pelo despacho

de Id7756bbc, não tendo apresentado o autor nenhum elemento

novo que justif ique a alteração da mencionada decisão;

obloqueiona matrículado imóvel poderá ser realizada via

ferramenta CNIB, porém somente após a deliberação acerca da

ocorrência de excesso de penhora; no que tange à atualização do

montante exequendo com a discriminação das verbas devidas, tal

medida será providenciada quando do pagamento dos créditos

exequendos a quem de direito. No que diz respeito à impugnação

ao valor de reavaliação do bem penhorado, já fora rejeitada pelo

Juízo deprecante mediante o despacho anexado a estes autos sob

o Id12fcfac - págs. 49 e 51.

4. Fica o exequente cientificado deste despacho, nas pessoas de
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seus advogados.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000205-92.2020.5.21.0042
AUTOR RAYANA STELLA MARANHAO DE

CASTRO

ADVOGADO MARCIO AURELIO SIQUEIRA
FERREIRA(OAB: 8666/PB)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO GLAYTHON BARRETO DE
MENEZES(OAB: 9901/AM)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

PERITO RENAN PONTES CRUZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAYANA STELLA MARANHAO DE CASTRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b9a3a76

proferido nos autos.

RT-205-92

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID 0fff7ff, de 27/08/2020,

tendo sido concedido prazo de 05 dias ao reclamante para

apresentar réplica, o qual se manifestou em 03/09/2020, ID

7b89eab, reiterando o pedido de realização de perícia técnica,

frente ao adicional de insalubridade requerido em sua petição inicial.

Certifico, ainda, que não há audiência designada para os presentes

autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

Tendo em vista o pleito da reclamante atinente ao ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE, necessária a produção de prova pericial

específica, nos termos preconizados em regra processual

trabalhista, pelo que deverá a Reclamada, no prazo de até 10 dias,

facultativamente, consignar em Juízo o montante de R$ 1.000,00,

em consonância com a Resolução 247, do CSJT, a título de

ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, de modo a

viabilizar a realização do trabalho pericial. Faculta-se aos Litigantes,

em idêntica data preclusiva, a FORMULAÇÃO DE QUESITOS,

desde que pertinentes ao ponto controvertido, assim como a

INDICAÇÃO de ASSISTENTES TÉCNICOS comprovadamente

habilitados como Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico

do Trabalho. Este Juízo Singular designa como Expert o(a) Dr(a).

RENAN PONTES CRUZ, a ser notificada para cumprir o presente

encargo e apresentar o correspondente LAUDO TÉCNICO-

PERICIAL, que deverá, dentre outros fatores:

a)  Descrever o ambiente de t rabalho e as at iv idades

desempenhadas pelo Reclamante, de maneira a retratar as

condições ambientais no período de trabalho alegado;

b) Relatar acerca do fornecimento de EPIs adequados ao risco, e

em perfeito estado de conservação, e se os mesmos foram

efetivamente utilizados pelo RECLAMANTE;

c) Se havia, ou não, PROTEÇÃO COLETIVA adequada e suficiente

a proteger eficazmente o Reclamante dos riscos nocivos à saúde ou

à integridade física;

d) Identificar se restou ou não tecnicamente caracterizada a

exposição aos agentes insalubres;

e) Fundamentar suas Conclusões, indicando, dentre outros

aspectos e conforme o caso, os correspondentes itens e Anexos da

Norma Regulamentadora específica, que tipificam a exposição

insalubre.

Ficam desde já intimadas as partes para apresentarem no prazo de

até 10 dias, seus contatos de telefone/email para viabilizar a

marcação da perícia pelo(a) Sr(a) Perito(a). As partes ficam

responsáveis pela comunicação da data da realização da perícia

aos seus assistentes.

Outrossim, o(a) Sr(a). Perito(a) deverá entregar seu laudo pericial

circunstanciado até 09/10/2020, data limite a ser igualmente

observada pelos Assistentes Técnicos para a entrega de seus

Pareceres Técnicos, sob pena de preclusão.

Consumada a data ora fixada para a entrega dos Laudos, os

Litigantes disporão do prazo comum e preclusivo de 5 dias (13 a

19/10/2020) para eventuais IMPUGNAÇÕES AOS LAUDOS,

independentemente de notificação futura.

Cumpridas as determinações e decorridos os prazos acima
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concedidos, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000205-92.2020.5.21.0042
AUTOR RAYANA STELLA MARANHAO DE

CASTRO

ADVOGADO MARCIO AURELIO SIQUEIRA
FERREIRA(OAB: 8666/PB)

RÉU EMPRESA BRASILEIRA DE
SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

ADVOGADO GLAYTHON BARRETO DE
MENEZES(OAB: 9901/AM)

ADVOGADO CAROLINA MONTEIRO BONELLI
BORGES(OAB: 5776-B/RN)

ADVOGADO NATHALIA CARDOSO AMORIM
SALVINO(OAB: 12947/RN)

ADVOGADO VANESSA GONCALO GUEDES(OAB:
15094/RN)

PERITO RENAN PONTES CRUZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES -
EBSERH

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b9a3a76

proferido nos autos.

RT-205-92

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID 0fff7ff, de 27/08/2020,

tendo sido concedido prazo de 05 dias ao reclamante para

apresentar réplica, o qual se manifestou em 03/09/2020, ID

7b89eab, reiterando o pedido de realização de perícia técnica,

frente ao adicional de insalubridade requerido em sua petição inicial.

Certifico, ainda, que não há audiência designada para os presentes

autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

Tendo em vista o pleito da reclamante atinente ao ADICIONAL DE

INSALUBRIDADE, necessária a produção de prova pericial

específica, nos termos preconizados em regra processual

trabalhista, pelo que deverá a Reclamada, no prazo de até 10 dias,

facultativamente, consignar em Juízo o montante de R$ 1.000,00,

em consonância com a Resolução 247, do CSJT, a título de

ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, de modo a

viabilizar a realização do trabalho pericial. Faculta-se aos Litigantes,

em idêntica data preclusiva, a FORMULAÇÃO DE QUESITOS,

desde que pertinentes ao ponto controvertido, assim como a

INDICAÇÃO de ASSISTENTES TÉCNICOS comprovadamente

habilitados como Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico

do Trabalho. Este Juízo Singular designa como Expert o(a) Dr(a).

RENAN PONTES CRUZ, a ser notificada para cumprir o presente

encargo e apresentar o correspondente LAUDO TÉCNICO-

PERICIAL, que deverá, dentre outros fatores:

a)  Descrever o ambiente de t rabalho e as at iv idades

desempenhadas pelo Reclamante, de maneira a retratar as

condições ambientais no período de trabalho alegado;

b) Relatar acerca do fornecimento de EPIs adequados ao risco, e

em perfeito estado de conservação, e se os mesmos foram

efetivamente utilizados pelo RECLAMANTE;

c) Se havia, ou não, PROTEÇÃO COLETIVA adequada e suficiente

a proteger eficazmente o Reclamante dos riscos nocivos à saúde ou

à integridade física;

d) Identificar se restou ou não tecnicamente caracterizada a

exposição aos agentes insalubres;

e) Fundamentar suas Conclusões, indicando, dentre outros

aspectos e conforme o caso, os correspondentes itens e Anexos da

Norma Regulamentadora específica, que tipificam a exposição

insalubre.

Ficam desde já intimadas as partes para apresentarem no prazo de

até 10 dias, seus contatos de telefone/email para viabilizar a

marcação da perícia pelo(a) Sr(a) Perito(a). As partes ficam

responsáveis pela comunicação da data da realização da perícia

aos seus assistentes.

Outrossim, o(a) Sr(a). Perito(a) deverá entregar seu laudo pericial

circunstanciado até 09/10/2020, data limite a ser igualmente

observada pelos Assistentes Técnicos para a entrega de seus

Pareceres Técnicos, sob pena de preclusão.

Consumada a data ora fixada para a entrega dos Laudos, os

Litigantes disporão do prazo comum e preclusivo de 5 dias (13 a

19/10/2020) para eventuais IMPUGNAÇÕES AOS LAUDOS,

independentemente de notificação futura.
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Cumpridas as determinações e decorridos os prazos acima

concedidos, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000267-35.2020.5.21.0042
AUTOR JUCIELLY DA COSTA FREITAS

ADVOGADO ULIANDERSON DAYAN MARQUES
DE PAIVA(OAB: 10979/RN)

ADVOGADO ALBERTO CAPPELLINI FILHO(OAB:
7290/RN)

RÉU JOSELI CRISTINA DA SILVA COSTA

ADVOGADO WENDHELL RODRIGUES DA
SILVA(OAB: 18548/RN)

RÉU JOSE MELQUIZEDEQUE MOREIRA

ADVOGADO FRANCISCO RAIMUNDO DE
OLIVEIRA FILHO(OAB: 9055/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE MELQUIZEDEQUE MOREIRA

  - JOSELI CRISTINA DA SILVA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d56c650

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID cb369da, de

31/08/2020, tendo sido concedido prazo de 05 dias à reclamante

para apresentar réplica, a qual se manifestou em 04/09/2020, ID

df0dadb.

Certifico que naquela assentada a parte reclamada JOSE

MELQUIZEDEQUE MOREIRA esteve ausente, porém havia

apresentado pedido de redesignação de audiência (ID a904885),

alegando que o reclamado e suas testemunhas possuem

impossibilidade técnica para participar de audiência telepresencial,

tendo o Juízo informado à parte de que poderia ser representada

pelo seu causídico, conforme Despacho de ID b5a9f8d.

Certifico que restou ainda determinado, no mesmo prazo para a

réplica, que as partes deveriam informar, nos autos, a concordância

com a audiência de instrução na modalidade virtual, assim como, o

rol de testemunhas.

Certifico, por fim, que, decorrido o prazo, as partes se mantiveram

silentes quanto ao tópico mencionado no parágrafo anterior,

resguardada a manifestação já apresentada pela parte reclamada

José Melquizedeque Moreira, conforme citado no parágrafo

segundo desta certidão.

Certifico, ainda, que não há audiência designada para os presentes

autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

Tendo em vista a certidão supra, aguarde-se o retorno das

audiências presenciais

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000267-35.2020.5.21.0042
AUTOR JUCIELLY DA COSTA FREITAS

ADVOGADO ULIANDERSON DAYAN MARQUES
DE PAIVA(OAB: 10979/RN)

ADVOGADO ALBERTO CAPPELLINI FILHO(OAB:
7290/RN)

RÉU JOSELI CRISTINA DA SILVA COSTA

ADVOGADO WENDHELL RODRIGUES DA
SILVA(OAB: 18548/RN)

RÉU JOSE MELQUIZEDEQUE MOREIRA

ADVOGADO FRANCISCO RAIMUNDO DE
OLIVEIRA FILHO(OAB: 9055/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JUCIELLY DA COSTA FREITAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID d56c650

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID cb369da, de

31/08/2020, tendo sido concedido prazo de 05 dias à reclamante
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para apresentar réplica, a qual se manifestou em 04/09/2020, ID

df0dadb.

Certifico que naquela assentada a parte reclamada JOSE

MELQUIZEDEQUE MOREIRA esteve ausente, porém havia

apresentado pedido de redesignação de audiência (ID a904885),

alegando que o reclamado e suas testemunhas possuem

impossibilidade técnica para participar de audiência telepresencial,

tendo o Juízo informado à parte de que poderia ser representada

pelo seu causídico, conforme Despacho de ID b5a9f8d.

Certifico que restou ainda determinado, no mesmo prazo para a

réplica, que as partes deveriam informar, nos autos, a concordância

com a audiência de instrução na modalidade virtual, assim como, o

rol de testemunhas.

Certifico, por fim, que, decorrido o prazo, as partes se mantiveram

silentes quanto ao tópico mencionado no parágrafo anterior,

resguardada a manifestação já apresentada pela parte reclamada

José Melquizedeque Moreira, conforme citado no parágrafo

segundo desta certidão.

Certifico, ainda, que não há audiência designada para os presentes

autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

Tendo em vista a certidão supra, aguarde-se o retorno das

audiências presenciais

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000065-58.2020.5.21.0042
AUTOR MARCIO SOARES CONSTANTINO

ADVOGADO SIMONE LEITE DANTAS(OAB:
3261/RN)

RÉU CARREFOUR COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO TATIANE DE CICCO NASCIMBEM
CHADID(OAB: 201296/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCIO SOARES CONSTANTINO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2b4b064

proferida nos autos.

SENTENÇA PJe-JT

Em 09 de setembro de 2020, estando aberta a audiência na

respectiva sala da 12ª Vara do Trabalho de Natal/RN, com a

presença da Sra. Juíza, Dra. Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima,

foram apregoados os litigantes,

MARCIO SOARES CONSTANTINO

Reclamante

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Reclamado

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto em norma

consolidada, tendo em vista tratar-se de rito sumaríssimo.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O instituto da prescrição conceitua-se, sob a ótica do credor, como

a perda da exigibilidade judicial de um direito em consequência de

não ter sido exigido pelo credor ao devedor durante certo lapso de

tempo ou, sob a ótica do devedor ou beneficiário da prescrição,

como o meio pelo qual o devedor se exime de cumprir uma

obrigação em decorrência do decurso do tempo.

No presente caso, o pedido formulado diz respeito a fatos ocorridos

no ano de 2019, alusivo ao contrato de trabalho havido entre as

partes no período de 13/02/2008 a 13/09/2019.

Logo, ajuizada a presente ação em 07/02/2020 não há

prescrição quinquenal a ser pronunciada na forma do art. 7º,

XXIX, da CF e do art. 11 da CLT.

MÉRITO

DA DOENÇA OCUPACIONAL – DANO MORAL

Pretende o autor, através desta ação, além da concessão do

benefício da justiça gratuita, o reconhecimento da doença

ocupacional, com a condenação da reclamada ao pagamento de

indenização por dano moral, no importe de R$ 25.000,00; e de

honorários sucumbenciais.

O obreiro relatou na exordial que manteve contrato de trabalho com

a parte ré no período de 13/02/2008 a 13/09/2019, tendo exercido a

função de “auxiliar de perecíveis” (nomenclatura posteriormente

alterada para “operador de loja”); que havia riscoergonômico e

postural; que a reclamada não cumpria as normas de segurança e

medicina do trabalho (art. 157, inciso I, da CLT); que a atividade

desenvolvida seria de risco, o que atrairia a responsabilidade
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objetiva do empregador;que adquiriu doença de cunho ocupacional,

qual seja, “transtorno interno do joelho” (CID M-233), no joelho

direito; que denota-se, claramente, o nexo causal da lesão com as

atividades realizadas pelo reclamante; e que encontrava-se em

tratamento quando foi dispensado, sem justo motivo.

Em defesa, a reclamada sustentou que sempre ultimou todos os

esforços no sentido de orientar os seus colaboradores quanto ao

correto desenvolvimento de cada atividade sem que isso pudesse

prejudicar a sua saúde; que nas instalações da requerida,

mormente onde realizou o obreiro suas tarefas diárias, inexistem

agentes quaisquer suficientes a causar afetação à saúde daqueles

que ali laboram, especialmente ergonômicos; que sempre observou

as normas reguladoras ditadas pelo MTE; que a doença apontada

pelo obreiro seria degenerativa e estaria relacionada à sua idade;

que inexistiria qualquer nexo causal entre a ocorrência da patologia

apontada pelo autor e a relação de emprego mantida entre as

partes; que não há que se falar que tenha a ré agido com culpa,

seja ela, a grosso modo, levíssima, leve ou grave; que, se

constatado for o dano sofrido pela reclamante e o nexo causal com

os atos praticados pela reclamada – o que se admite por

argumentação –, seja a indenização por dano moral fixada no

importe máximo de um salário contratual do reclamante, conforme

artigo 223-G da CLT, observando-se, outrossim, a Súmula 439 do

TST.

A prova pericial produzida nos autos (ID d62e8ae) deu conta de que

o autor foi admitido no ano de 2008, tendo iniciado as queixas de

dores no joelho direito apenas no ano de 2019; que, após exames,

foi indicada a realização de cirurgia; que o obreiro é sedentário; que

atualmente continua com as mesmas queixas e não está fazendo

uso de medicação (analgésicos); e que o obreiro afirmou ter

participado de palestras sobre como exercer a sua função. Ainda,

pontuou o expert, em respostas aos quesitos do Juízo e das partes,

que o obreiro recebeu EPIs adequados e em perfeito estado de

conservação; que havia proteção coletiva adequada e suficiente;

que, durante a visita técnica, observou-se que não necessita de

grande esforço para realizar o transporte das caixas com a

“patinha”; que, durante a visita técnica, foi observado que não há

necessidade de realizar movimentos rotacionais na articulação do

joelho; que o movimento realizado pelos funcionários para o

trabalho que o autor realizava não são fatores de causalidade para

a patologia alegada; que a empresa cumpriu todas as normas de

segurança e prevenção indicadas na legislação e outras normas

técnicas aplicáveis; que tanto o autor quanto o encarregado pelo

setor não relataram a ocorrência de casos semelhantes; e que,

apesar de apresentar patologia no joelho, o autor pode exercer

atividade laboral; que a patologia não impede sua atividade laboral

ou a sua vida social.

Com base nisso, o Perito concluiu que “o Autor é portador de lesão

meniscal em joelho direito”; que “a atividade que realizava não tem

fatores causais para a patologia alegada”; que, “portanto, não

vemos nexo de causalidade ou concausalidade entre a patologia e a

atividade do autor”.

Tem-se, pois, quanto à patologia indicada pelo autor na inicial, que

o exame pericial não constatou relação de causalidade ou

concausalidade com as atividades desenvolvidas em favor da

empresa ré; e que o autor apresenta a sua capacidade laboral

preservada.

Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do

CPC), uma vez que também esta espécie de prova se sujeita ao

princípio da persuasão racional, é certo que o tópico relativo à

doença laboral encerra matéria eminentemente técnica, a exigir a

realização de perícia para a sua aferição. Logo, a decisão conforme

a conclusão do expert deve ser a regra, sobretudo em razão de que

o magistrado, em geral, não possui conhecimentos técnicos para

apurar os fatos sem a ajuda de profissional especializado.

Quanto à impugnação ao laudo pericial apresentada pelo obreiro,

cumpre pontuar que o nexo técnico epidemiológico autoriza o

reconhecimento do nexo causal entre a moléstia e a atividade

laboral por presunção, a qual, no entanto, é juris tantum, ou seja,

admite prova em sentido contrário. No caso dos autos, a prova

pericial concluiu pela inexistência do nexo causal ou concausal

entre a doença do obreiro e as atividades desenvolvidas em favor

da empresa ré, apontando, entre outros aspectos, o tempo entre a

admissão (2008) e a manifestação dos primeiros sintomas (2019); o

fato de o obreiro continuar a apresentar sintomas mesmo após o

desligamento; a verificação do local de trabalho, com a constatação

de que a empresa cumpriu as normas de segurança e prevenção,

de que não havia necessidade de realizar movimentos rotacionais

na articulação do joelho no desempenho da função e de que não

houve outros casos semelhantes ao do reclamante.

Neste passo, consistindo o laudo pericial em prova técnica, deve

este ser impugnado com idênticos parâmetros (elementos técnicos),

mesmo porque o legislador faculta ao interessado a indicação de

assistente técnico (art. 465, § 1º, inciso II, do NCPC). No caso ora

analisado, a impugnação do laudo pela parte autora não apresentou

qualquer elemento probatório técnico que permita uma conclusão

diversa daquela a que chegou o assistente do Juízo, de modo que

deve prevalecer o resultado decorrente da análise pericial.

Portanto, a não configuração do nexo de causalidade entre a

moléstia do reclamante e a atividade laboral prestada em favor

da reclamada, tampouco de incapacidade para o trabalho,

resultam na improcedência do pleito de condenação desta
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última citada ao pagamento de indenização por dano moral.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

FORMULADO PELO OBREIRO

A reclamada impugnou o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo

autor, sob o argumento de que este não comprovou o atendimento

aos requisitos para o deferimento do benefício.

Consoante o art. 790, § 3º, da CLT, “é facultado aos juízes, órgãos

julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer

instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da

justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles

que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento)

do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência

Social”.

Ainda, a partir de 26/06/2017, para a concessão da assistência

judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de

hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu

advogado, desde que munido de procuração com poderes

específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015) – Súmula 463

do TST.

Consta dos autos declaração firmada pelo advogado do autor,

munido de poderes especiais (ID ffc4485), no sentido de que a

situação econômica em que este se encontra não lhe permite

demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva

família. Além disso, a documentação acostada aos autos permite

verificar que o obreiro percebia remuneração inferior a 40%

(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do RGPS.

Assim, resolve este Juízo rejeitar a impugnação da parte

adversa e, por conseguinte, conceder o benefício da justiça

gratuita em favor do obreiro (art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art.

790, § 3º, da CLT), cabendo ressaltar que o fato de o autor estar

assistido por advogado particular não se presta, por si só, a

afastar o aludido benefício processual.

DA RESPONSABILIDADE ALUSIVA AOS HONORÁRIOS

PERICIAIS

Em razão da sucumbência quanto à pretensão objeto da perícia

realizada nos autos, resolve este Juízo atribuir ao reclamante a

responsabilidade quanto aos honorários periciais, dispensando-o,

contudo do respectivo pagamento, em razão da concessão do

benefício da justiça gratuita (art. 790-B da CLT, consoante redação

vigente ao tempo da propositura da ação). Desta feita, o

adimplemento dos honorários periciais deverá ser providenciado

pela Secretaria deste Juízo nos moldes da Resolução nº 66/2010 do

CSJT. Não houve depósito prévio de honorários periciais.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 791-A da CLT, “ao advogado, ainda que atue em

causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados

entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze

por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,

sobre o valor atualizado da causa”.

Por sua vez, os arts. 85 e 86 do NCPC dispõem que “a sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”,

sendo  que ,  havendo  sucumbênc ia  rec íp roca ,  se rão

proporcionalmente distribuídas as despesas entre os litigantes.

Contudo, ressalva o art. 86, parágrafo único, do NCPC que, “se um

litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá,

por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No presente caso, o obreiro decaiu em relação a todos os pedidos

formulados.

Por esta razão, condena-se o obreiro ao pagamento de

honorários de sucumbência, na forma do art. 791-A da CLT,

fixados em 5% sobre o valor atribuído à causa.

Contudo, em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, há

de ser considerado o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, que

garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Partindo-se da premissa que a hipótese vertente retrata uma

situação em que a obreira comprovou satisfatoriamente a

insuficiência de recursos para arcar com despesas

processuais, pelo menos até este estágio da tramitação

processual, convém aplicar ao caso sob exame o disposto no

art. 98, § 1º, VI, do CPC/2015, que insere no conceito da

gratuidade da justiça as despesas com honorários

advocatícios, cujo dispositivo, quando combinado com o artigo

791-A, § 4º, da CLT, para daí se extrair a interpretação mais

favorável ao obreiro, somente desencadeia a exigibilidade da

verba se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado

da decisão que as certificou, o credor vier a demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado

esse prazo, tais obrigações.

Prevalecendo, pois, a interpretação mais favorável extraída da

combinação dos citados artigos, este Juízo registra a

suspensão, desde já, da exigibilidade dos honorários

sucumbenciais de responsabilidade da parte autora, vedada,

por conseguinte, a dedução de créditos derivados desta

condenação.

DIANTE DO EXPOSTO, resolve este Juízo da 12ª Vara do Trabalho

de Natal/RN, analisando a ação ajuizada porMARCIO SOARES

CONSTANTINO em face de CARREFOUR COMERCIO E

INDUSTRIA LTDA, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição

quinquenal e, no mérito, julgá-la improcedente, nos termos da
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fundamentação acima, concedendo, em favor do autor, o

beneplácito da justiça gratuita.

Em razão da sucumbência quanto à pretensão objeto da perícia

realizada nos autos, resolve este Juízo atribuir ao reclamante a

responsabilidade quanto aos honorários periciais, dispensando-o,

contudo do respectivo pagamento, em razão da concessão do

benefício da justiça gratuita (art. 790-B da CLT, consoante redação

vigente ao tempo da propositura da ação). Desta feita, o

adimplemento dos honorários periciais deverá ser providenciado

pela Secretaria deste Juízo nos moldes da Resolução nº 66/2010 do

CSJT. Não houve depósito prévio de honorários periciais.

Condena-se o reclamante ao pagamento de honorários de

sucumbência, na forma do art. 791-A da CLT, fixados em 5%

sobre o valor da causa, ficando suspensa, desde já, a sua

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC/2015 c/c

art. 791-A, § 4º, da CLT.

Custas pelo reclamante, no importe de R$ 500,00, calculadas sobre

o valor dado à causa (R$ 25.000,00), dispensadas, em razão da

concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Intimem-se as partes.

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada na

forma da lei.

Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000065-58.2020.5.21.0042
AUTOR MARCIO SOARES CONSTANTINO

ADVOGADO SIMONE LEITE DANTAS(OAB:
3261/RN)

RÉU CARREFOUR COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

ADVOGADO TATIANE DE CICCO NASCIMBEM
CHADID(OAB: 201296/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2b4b064

proferida nos autos.

SENTENÇA PJe-JT

Em 09 de setembro de 2020, estando aberta a audiência na

respectiva sala da 12ª Vara do Trabalho de Natal/RN, com a

presença da Sra. Juíza, Dra. Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima,

foram apregoados os litigantes,

MARCIO SOARES CONSTANTINO

Reclamante

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Reclamado

Dispensado o relatório, em consonância com o disposto em norma

consolidada, tendo em vista tratar-se de rito sumaríssimo.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O instituto da prescrição conceitua-se, sob a ótica do credor, como

a perda da exigibilidade judicial de um direito em consequência de

não ter sido exigido pelo credor ao devedor durante certo lapso de

tempo ou, sob a ótica do devedor ou beneficiário da prescrição,

como o meio pelo qual o devedor se exime de cumprir uma

obrigação em decorrência do decurso do tempo.

No presente caso, o pedido formulado diz respeito a fatos ocorridos

no ano de 2019, alusivo ao contrato de trabalho havido entre as

partes no período de 13/02/2008 a 13/09/2019.

Logo, ajuizada a presente ação em 07/02/2020 não há

prescrição quinquenal a ser pronunciada na forma do art. 7º,

XXIX, da CF e do art. 11 da CLT.

MÉRITO

DA DOENÇA OCUPACIONAL – DANO MORAL

Pretende o autor, através desta ação, além da concessão do

benefício da justiça gratuita, o reconhecimento da doença

ocupacional, com a condenação da reclamada ao pagamento de

indenização por dano moral, no importe de R$ 25.000,00; e de

honorários sucumbenciais.

O obreiro relatou na exordial que manteve contrato de trabalho com

a parte ré no período de 13/02/2008 a 13/09/2019, tendo exercido a

função de “auxiliar de perecíveis” (nomenclatura posteriormente

alterada para “operador de loja”); que havia riscoergonômico e

postural; que a reclamada não cumpria as normas de segurança e

medicina do trabalho (art. 157, inciso I, da CLT); que a atividade

desenvolvida seria de risco, o que atrairia a responsabilidade

objetiva do empregador;que adquiriu doença de cunho ocupacional,

qual seja, “transtorno interno do joelho” (CID M-233), no joelho

direito; que denota-se, claramente, o nexo causal da lesão com as

atividades realizadas pelo reclamante; e que encontrava-se em

tratamento quando foi dispensado, sem justo motivo.

Em defesa, a reclamada sustentou que sempre ultimou todos os

esforços no sentido de orientar os seus colaboradores quanto ao

correto desenvolvimento de cada atividade sem que isso pudesse

prejudicar a sua saúde; que nas instalações da requerida,

mormente onde realizou o obreiro suas tarefas diárias, inexistem

agentes quaisquer suficientes a causar afetação à saúde daqueles

que ali laboram, especialmente ergonômicos; que sempre observou
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as normas reguladoras ditadas pelo MTE; que a doença apontada

pelo obreiro seria degenerativa e estaria relacionada à sua idade;

que inexistiria qualquer nexo causal entre a ocorrência da patologia

apontada pelo autor e a relação de emprego mantida entre as

partes; que não há que se falar que tenha a ré agido com culpa,

seja ela, a grosso modo, levíssima, leve ou grave; que, se

constatado for o dano sofrido pela reclamante e o nexo causal com

os atos praticados pela reclamada – o que se admite por

argumentação –, seja a indenização por dano moral fixada no

importe máximo de um salário contratual do reclamante, conforme

artigo 223-G da CLT, observando-se, outrossim, a Súmula 439 do

TST.

A prova pericial produzida nos autos (ID d62e8ae) deu conta de que

o autor foi admitido no ano de 2008, tendo iniciado as queixas de

dores no joelho direito apenas no ano de 2019; que, após exames,

foi indicada a realização de cirurgia; que o obreiro é sedentário; que

atualmente continua com as mesmas queixas e não está fazendo

uso de medicação (analgésicos); e que o obreiro afirmou ter

participado de palestras sobre como exercer a sua função. Ainda,

pontuou o expert, em respostas aos quesitos do Juízo e das partes,

que o obreiro recebeu EPIs adequados e em perfeito estado de

conservação; que havia proteção coletiva adequada e suficiente;

que, durante a visita técnica, observou-se que não necessita de

grande esforço para realizar o transporte das caixas com a

“patinha”; que, durante a visita técnica, foi observado que não há

necessidade de realizar movimentos rotacionais na articulação do

joelho; que o movimento realizado pelos funcionários para o

trabalho que o autor realizava não são fatores de causalidade para

a patologia alegada; que a empresa cumpriu todas as normas de

segurança e prevenção indicadas na legislação e outras normas

técnicas aplicáveis; que tanto o autor quanto o encarregado pelo

setor não relataram a ocorrência de casos semelhantes; e que,

apesar de apresentar patologia no joelho, o autor pode exercer

atividade laboral; que a patologia não impede sua atividade laboral

ou a sua vida social.

Com base nisso, o Perito concluiu que “o Autor é portador de lesão

meniscal em joelho direito”; que “a atividade que realizava não tem

fatores causais para a patologia alegada”; que, “portanto, não

vemos nexo de causalidade ou concausalidade entre a patologia e a

atividade do autor”.

Tem-se, pois, quanto à patologia indicada pelo autor na inicial, que

o exame pericial não constatou relação de causalidade ou

concausalidade com as atividades desenvolvidas em favor da

empresa ré; e que o autor apresenta a sua capacidade laboral

preservada.

Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do

CPC), uma vez que também esta espécie de prova se sujeita ao

princípio da persuasão racional, é certo que o tópico relativo à

doença laboral encerra matéria eminentemente técnica, a exigir a

realização de perícia para a sua aferição. Logo, a decisão conforme

a conclusão do expert deve ser a regra, sobretudo em razão de que

o magistrado, em geral, não possui conhecimentos técnicos para

apurar os fatos sem a ajuda de profissional especializado.

Quanto à impugnação ao laudo pericial apresentada pelo obreiro,

cumpre pontuar que o nexo técnico epidemiológico autoriza o

reconhecimento do nexo causal entre a moléstia e a atividade

laboral por presunção, a qual, no entanto, é juris tantum, ou seja,

admite prova em sentido contrário. No caso dos autos, a prova

pericial concluiu pela inexistência do nexo causal ou concausal

entre a doença do obreiro e as atividades desenvolvidas em favor

da empresa ré, apontando, entre outros aspectos, o tempo entre a

admissão (2008) e a manifestação dos primeiros sintomas (2019); o

fato de o obreiro continuar a apresentar sintomas mesmo após o

desligamento; a verificação do local de trabalho, com a constatação

de que a empresa cumpriu as normas de segurança e prevenção,

de que não havia necessidade de realizar movimentos rotacionais

na articulação do joelho no desempenho da função e de que não

houve outros casos semelhantes ao do reclamante.

Neste passo, consistindo o laudo pericial em prova técnica, deve

este ser impugnado com idênticos parâmetros (elementos técnicos),

mesmo porque o legislador faculta ao interessado a indicação de

assistente técnico (art. 465, § 1º, inciso II, do NCPC). No caso ora

analisado, a impugnação do laudo pela parte autora não apresentou

qualquer elemento probatório técnico que permita uma conclusão

diversa daquela a que chegou o assistente do Juízo, de modo que

deve prevalecer o resultado decorrente da análise pericial.

Portanto, a não configuração do nexo de causalidade entre a

moléstia do reclamante e a atividade laboral prestada em favor

da reclamada, tampouco de incapacidade para o trabalho,

resultam na improcedência do pleito de condenação desta

última citada ao pagamento de indenização por dano moral.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

FORMULADO PELO OBREIRO

A reclamada impugnou o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo

autor, sob o argumento de que este não comprovou o atendimento

aos requisitos para o deferimento do benefício.

Consoante o art. 790, § 3º, da CLT, “é facultado aos juízes, órgãos

julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer

instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da

justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles

que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento)

do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência
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Social”.

Ainda, a partir de 26/06/2017, para a concessão da assistência

judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de

hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu

advogado, desde que munido de procuração com poderes

específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015) – Súmula 463

do TST.

Consta dos autos declaração firmada pelo advogado do autor,

munido de poderes especiais (ID ffc4485), no sentido de que a

situação econômica em que este se encontra não lhe permite

demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva

família. Além disso, a documentação acostada aos autos permite

verificar que o obreiro percebia remuneração inferior a 40%

(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do RGPS.

Assim, resolve este Juízo rejeitar a impugnação da parte

adversa e, por conseguinte, conceder o benefício da justiça

gratuita em favor do obreiro (art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art.

790, § 3º, da CLT), cabendo ressaltar que o fato de o autor estar

assistido por advogado particular não se presta, por si só, a

afastar o aludido benefício processual.

DA RESPONSABILIDADE ALUSIVA AOS HONORÁRIOS

PERICIAIS

Em razão da sucumbência quanto à pretensão objeto da perícia

realizada nos autos, resolve este Juízo atribuir ao reclamante a

responsabilidade quanto aos honorários periciais, dispensando-o,

contudo do respectivo pagamento, em razão da concessão do

benefício da justiça gratuita (art. 790-B da CLT, consoante redação

vigente ao tempo da propositura da ação). Desta feita, o

adimplemento dos honorários periciais deverá ser providenciado

pela Secretaria deste Juízo nos moldes da Resolução nº 66/2010 do

CSJT. Não houve depósito prévio de honorários periciais.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 791-A da CLT, “ao advogado, ainda que atue em

causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados

entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze

por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,

sobre o valor atualizado da causa”.

Por sua vez, os arts. 85 e 86 do NCPC dispõem que “a sentença

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”,

sendo  que ,  havendo  sucumbênc ia  rec íp roca ,  se rão

proporcionalmente distribuídas as despesas entre os litigantes.

Contudo, ressalva o art. 86, parágrafo único, do NCPC que, “se um

litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá,

por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No presente caso, o obreiro decaiu em relação a todos os pedidos

formulados.

Por esta razão, condena-se o obreiro ao pagamento de

honorários de sucumbência, na forma do art. 791-A da CLT,

fixados em 5% sobre o valor atribuído à causa.

Contudo, em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, há

de ser considerado o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, que

garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Partindo-se da premissa que a hipótese vertente retrata uma

situação em que a obreira comprovou satisfatoriamente a

insuficiência de recursos para arcar com despesas

processuais, pelo menos até este estágio da tramitação

processual, convém aplicar ao caso sob exame o disposto no

art. 98, § 1º, VI, do CPC/2015, que insere no conceito da

gratuidade da justiça as despesas com honorários

advocatícios, cujo dispositivo, quando combinado com o artigo

791-A, § 4º, da CLT, para daí se extrair a interpretação mais

favorável ao obreiro, somente desencadeia a exigibilidade da

verba se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado

da decisão que as certificou, o credor vier a demonstrar que

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que

justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado

esse prazo, tais obrigações.

Prevalecendo, pois, a interpretação mais favorável extraída da

combinação dos citados artigos, este Juízo registra a

suspensão, desde já, da exigibilidade dos honorários

sucumbenciais de responsabilidade da parte autora, vedada,

por conseguinte, a dedução de créditos derivados desta

condenação.

DIANTE DO EXPOSTO, resolve este Juízo da 12ª Vara do Trabalho

de Natal/RN, analisando a ação ajuizada porMARCIO SOARES

CONSTANTINO em face de CARREFOUR COMERCIO E

INDUSTRIA LTDA, rejeitar a prejudicial de mérito de prescrição

quinquenal e, no mérito, julgá-la improcedente, nos termos da

fundamentação acima, concedendo, em favor do autor, o

beneplácito da justiça gratuita.

Em razão da sucumbência quanto à pretensão objeto da perícia

realizada nos autos, resolve este Juízo atribuir ao reclamante a

responsabilidade quanto aos honorários periciais, dispensando-o,

contudo do respectivo pagamento, em razão da concessão do

benefício da justiça gratuita (art. 790-B da CLT, consoante redação

vigente ao tempo da propositura da ação). Desta feita, o

adimplemento dos honorários periciais deverá ser providenciado

pela Secretaria deste Juízo nos moldes da Resolução nº 66/2010 do

CSJT. Não houve depósito prévio de honorários periciais.

Condena-se o reclamante ao pagamento de honorários de
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sucumbência, na forma do art. 791-A da CLT, fixados em 5%

sobre o valor da causa, ficando suspensa, desde já, a sua

exigibilidade, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC/2015 c/c

art. 791-A, § 4º, da CLT.

Custas pelo reclamante, no importe de R$ 500,00, calculadas sobre

o valor dado à causa (R$ 25.000,00), dispensadas, em razão da

concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

Intimem-se as partes.

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada na

forma da lei.

Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000247-46.2020.5.21.0009
AUTOR LUIZ LEONISIO NOBRE

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU SCHAHIN ENGENHARIA S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES
FERRAZ DE CAMARGO(OAB:
180623/SP)

RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO MARCUS AURELIO DE ALMEIDA
BARROS(OAB: 97-B/SE)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

ADVOGADO HELIO SIQUEIRA JUNIOR(OAB:
62929/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

  - SCHAHIN ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 44e4cd8

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID da28134, de

25/08/2020, tendo sido concedido prazo de 10 dias ao reclamante

para apresentar réplica, o qual já se manifestou em 08/09/2020, ID

8e99c1c).

Certifico, ainda, que foi concedido prazo comum de cinco (05) dias

às partes, para informarem nos autos o rol de testemunhas, com

nomes, endereços, telefones, e e-mails, tendo o reclamante se

mantido silente quanto a esse ponto; a reclamada massa falida

do grupo Schain Engenharia S.A , informado nos autos que não

possui rol de testemunhas a ser apresentado. Na oportunidade

requereu que as notificações sejam endereçadas exclusivamente ao

advogado Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo,

OAB/SP 180.623, sob pena de nulidade, nos termos da Súmula 427

do C. TST.  (ID a2c9a02).

Certifico ainda que a reclamada Petrobras informa que não há

interesse na produção de prova oral, motivo pelo qual não indica rol

de testemunhas, inclusive, faz-se desnecessária a designação de

audiência para produção probatória (ID 0c8471f). 

Certifico mais que o requerimento da reclamada Schain já foi

atendido, isto é, providenciado o cadastro do respectivo advogado

para eventuais notificações.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos à Exma

Juíza Titular.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

AURICELIA SOUZA ALMEIDA

Secretaria de Audiência

DESPACHO

Tendo em vista o teor da certidão supra, que informa o desinteresse

das partes pela produção de prova testemunhal, fica encerrada a

instrução processual, devendo, a Secretaria, providenciar a

intimação dos litigantes para que, querendo, apresentem razões

finais através de memorial, no prazo de 05 dias, ocasião em que

deverão se manifestar sobre o interesse em conciliar nos presentes

autos.

Transcorrido o prazo para produção das razões finais e persistindo

a ausência de vontade das partes de chegarem a uma solução

conciliatória, encaminhem-se os autos para prolação de sentença.

Proferido o julgamento, as partes deverão ser intimadas para a

devida ciência.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000247-46.2020.5.21.0009
AUTOR LUIZ LEONISIO NOBRE

ADVOGADO FRANCISCO JOSE ARAUJO
ALVES(OAB: 7596-A/RN)

RÉU SCHAHIN ENGENHARIA S.A. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES
FERRAZ DE CAMARGO(OAB:
180623/SP)
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RÉU PETROLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS

ADVOGADO ROSELINE RABELO DE JESUS
MORAIS(OAB: 500-B/SE)

ADVOGADO MARCUS AURELIO DE ALMEIDA
BARROS(OAB: 97-B/SE)

ADVOGADO Emerson Alexandre Borba Vilar(OAB:
4677-B/RN)

ADVOGADO HELIO SIQUEIRA JUNIOR(OAB:
62929/RJ)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LUIZ LEONISIO NOBRE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 44e4cd8

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID da28134, de

25/08/2020, tendo sido concedido prazo de 10 dias ao reclamante

para apresentar réplica, o qual já se manifestou em 08/09/2020, ID

8e99c1c).

Certifico, ainda, que foi concedido prazo comum de cinco (05) dias

às partes, para informarem nos autos o rol de testemunhas, com

nomes, endereços, telefones, e e-mails, tendo o reclamante se

mantido silente quanto a esse ponto; a reclamada massa falida

do grupo Schain Engenharia S.A , informado nos autos que não

possui rol de testemunhas a ser apresentado. Na oportunidade

requereu que as notificações sejam endereçadas exclusivamente ao

advogado Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo,

OAB/SP 180.623, sob pena de nulidade, nos termos da Súmula 427

do C. TST.  (ID a2c9a02).

Certifico ainda que a reclamada Petrobras informa que não há

interesse na produção de prova oral, motivo pelo qual não indica rol

de testemunhas, inclusive, faz-se desnecessária a designação de

audiência para produção probatória (ID 0c8471f). 

Certifico mais que o requerimento da reclamada Schain já foi

atendido, isto é, providenciado o cadastro do respectivo advogado

para eventuais notificações.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos à Exma

Juíza Titular.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

AURICELIA SOUZA ALMEIDA

Secretaria de Audiência

DESPACHO

Tendo em vista o teor da certidão supra, que informa o desinteresse

das partes pela produção de prova testemunhal, fica encerrada a

instrução processual, devendo, a Secretaria, providenciar a

intimação dos litigantes para que, querendo, apresentem razões

finais através de memorial, no prazo de 05 dias, ocasião em que

deverão se manifestar sobre o interesse em conciliar nos presentes

autos.

Transcorrido o prazo para produção das razões finais e persistindo

a ausência de vontade das partes de chegarem a uma solução

conciliatória, encaminhem-se os autos para prolação de sentença.

Proferido o julgamento, as partes deverão ser intimadas para a

devida ciência.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000147-89.2020.5.21.0042
AUTOR ROBERTO LUIZ DA COSTA PINTO

JUNIOR

ADVOGADO GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE
SOUZA(OAB: 8952/RN)

RÉU GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA

ADVOGADO FABIO ANTERIO FERNANDES(OAB:
10202/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROBERTO LUIZ DA COSTA PINTO JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e77c115

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID 5ddfabe, de

28/08/2020, tendo sido concedido prazo de 05 dias ao reclamante

para apresentar réplica, o qual se manifestou em 01/09/2020, ID

37914e9.

Certifico que naquela assentada restou determinado, no mesmo
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prazo para a réplica, que as partes deveriam informar, nos autos, a

concordância com a audiência de instrução na modalidade virtual,

assim como o rol de testemunhas.

Certifico, por fim, que, decorrido o prazo, apenas a parte reclamante

se manifestou apresentando o rol de testemunhas, porém,

informando “que não está de acordo com o aprazamento de

audiência via videoconferência, para oit iva das partes e

testemunhas”, em razão das testemunhas laborarem com vendas

externas e que “em contato com as mesmas relatam dificuldades

em acesso a plataforma do Google Meet, sejam via celular ou

computador, por não possuírem lugar fixo de horário do labor,

podendo está em local possível para acesso mas por outro lado em

local sem sinal de celular ou internet inviabilizando a audiência”,

bem assim, “a sessão de audiência de instrução telepresencial no

presente caso pode prejudicar a demonstração do direito do autor e

ausência de segurança jurídica diante da vulnerabilidade e

desconhecimento técnico das testemunhas.".

Certifico, ainda, que não há audiência designada para os presentes

autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

Tendo em vista o teor da certidão supra, aguarde-se o retorno das

audiências presenciais, oportunidade em que serão ouvidas as

testemunhas da parte autora.

Considerando que a instrução se dará através de audiência

presencial, f ica a parte reclamante incumbida de trazer

espontaneamente as suas testemunhas, cabendo justificar em

cinco dias a necessidade de intimação judicial, se for o caso.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000147-89.2020.5.21.0042
AUTOR ROBERTO LUIZ DA COSTA PINTO

JUNIOR

ADVOGADO GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE
SOUZA(OAB: 8952/RN)

RÉU GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA

ADVOGADO FABIO ANTERIO FERNANDES(OAB:
10202/PB)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUARAVES GUARABIRA AVES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e77c115

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID 5ddfabe, de

28/08/2020, tendo sido concedido prazo de 05 dias ao reclamante

para apresentar réplica, o qual se manifestou em 01/09/2020, ID

37914e9.

Certifico que naquela assentada restou determinado, no mesmo

prazo para a réplica, que as partes deveriam informar, nos autos, a

concordância com a audiência de instrução na modalidade virtual,

assim como o rol de testemunhas.

Certifico, por fim, que, decorrido o prazo, apenas a parte reclamante

se manifestou apresentando o rol de testemunhas, porém,

informando “que não está de acordo com o aprazamento de

audiência via videoconferência, para oit iva das partes e

testemunhas”, em razão das testemunhas laborarem com vendas

externas e que “em contato com as mesmas relatam dificuldades

em acesso a plataforma do Google Meet, sejam via celular ou

computador, por não possuírem lugar fixo de horário do labor,

podendo está em local possível para acesso mas por outro lado em

local sem sinal de celular ou internet inviabilizando a audiência”,

bem assim, “a sessão de audiência de instrução telepresencial no

presente caso pode prejudicar a demonstração do direito do autor e

ausência de segurança jurídica diante da vulnerabilidade e

desconhecimento técnico das testemunhas.".

Certifico, ainda, que não há audiência designada para os presentes

autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

Tendo em vista o teor da certidão supra, aguarde-se o retorno das
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audiências presenciais, oportunidade em que serão ouvidas as

testemunhas da parte autora.

Considerando que a instrução se dará através de audiência

presencial, f ica a parte reclamante incumbida de trazer

espontaneamente as suas testemunhas, cabendo justificar em

cinco dias a necessidade de intimação judicial, se for o caso.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000922-41.2019.5.21.0042
AUTOR JOSE CICERO DOS ANJOS JUNIOR

ADVOGADO DANIEL PEDRO DOS SANTOS(OAB:
13628/RN)

RÉU LENI DANTAS DA SILVA

ADVOGADO ERIKA RODRIGUES BEZERRA(OAB:
8928/ES)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LENI DANTAS DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica V. Sª. notificado para comprovar o pagamento das custas

processuais, no valor de R$ 120,00, e da contr ibuição

previdenciária, no montante de R$ 304,00, no prazo de 05 dias.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

KENIA MACHADO DE MEDEIROS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000183-34.2020.5.21.0042
AUTOR EMANOEL WAGNER RIBEIRO DA

SILVA

ADVOGADO MARIO ANTONIO TURBINO
MELLO(OAB: 6723/RN)

RÉU ABC FUTEBOL CLUBE

ADVOGADO AMANDA RAISSA CAMARA DA
COSTA JOTA(OAB: 15908/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMANOEL WAGNER RIBEIRO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJ-e

Pela presente, fica o reclamante, por seu advogado, intimado para

tomar ciência de que o crédito dos presentes autos foram

habi l i tados nos autos do processo pi loto de nº 59800-

5.2012.5.21.0009, que tramita na CAEX para que acompanhe o

desenvolvimento da execução naqueles autos.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000183-34.2020.5.21.0042
AUTOR EMANOEL WAGNER RIBEIRO DA

SILVA

ADVOGADO MARIO ANTONIO TURBINO
MELLO(OAB: 6723/RN)

RÉU ABC FUTEBOL CLUBE

ADVOGADO AMANDA RAISSA CAMARA DA
COSTA JOTA(OAB: 15908/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ABC FUTEBOL CLUBE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJ-e

Pela presente, fica o reclamado, por sua advogada, intimado para

tomar ciência de que o crédito dos presentes autos foram

habi l i tados nos autos do processo pi loto de nº 59800-

5.2012.5.21.0009, que tramita na CAEX para que acompanhe o

desenvolvimento da execução naqueles autos..

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000257-88.2020.5.21.0042
AUTOR MICARLA DINIZ MONTEIRO

ADVOGADO ANA IRIS COSTA DA SILVA(OAB:
7492/RN)

RÉU FRANCISCO S AMBROSIO DE
MOURA

ADVOGADO MARCO CESAR DANTAS DE
ARAUJO(OAB: 18042/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO S AMBROSIO DE MOURA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 1052
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a7ce7d2

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID 2aeee0b, de

31/08/2020, concedido prazo de 05 dias à reclamante para

apresentar réplica, tendo decorrido o prazo e a mesma se mantido

silente.

Certifico que naquela assentada restou determinado, no mesmo

prazo para a réplica, que as partes deveriam informar, nos autos, a

concordância com a audiência de instrução na modalidade virtual,

assim como o rol de testemunhas.

Certifico, ainda, que, decorrido o prazo, a parte reclamante se

manteve silente, conforme já noticiado no parágrafo primeiro. e a

parte reclamada apresentou o rol de testemunha, porém,

informando que “não concorda com a realização da audiência de

instrução e julgamento por meio virtual, pois a reclamada não tem

local adequado que garanta a incomunicabilidade da testemunha.”.

Certifico, por fim, que não há audiência designada para os

presentes autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

Tendo em vista o teor da certidão supra, aguarde-se o retorno das

audiências presenciais, oportunidade em que será ouvida a

testemunha da parte reclamada.

Considerando que a instrução se dará através de audiência

presencial,  f ica a parte reclamada incumbida de trazer

espontaneamente a sua testemunha, cabendo justificar em 05

(cinco) dias a necessidade de intimação judicial, se for o caso.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000257-88.2020.5.21.0042
AUTOR MICARLA DINIZ MONTEIRO

ADVOGADO ANA IRIS COSTA DA SILVA(OAB:
7492/RN)

RÉU FRANCISCO S AMBROSIO DE
MOURA

ADVOGADO MARCO CESAR DANTAS DE
ARAUJO(OAB: 18042/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MICARLA DINIZ MONTEIRO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID a7ce7d2

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID 2aeee0b, de

31/08/2020, concedido prazo de 05 dias à reclamante para

apresentar réplica, tendo decorrido o prazo e a mesma se mantido

silente.

Certifico que naquela assentada restou determinado, no mesmo

prazo para a réplica, que as partes deveriam informar, nos autos, a

concordância com a audiência de instrução na modalidade virtual,

assim como o rol de testemunhas.

Certifico, ainda, que, decorrido o prazo, a parte reclamante se

manteve silente, conforme já noticiado no parágrafo primeiro. e a

parte reclamada apresentou o rol de testemunha, porém,

informando que “não concorda com a realização da audiência de

instrução e julgamento por meio virtual, pois a reclamada não tem

local adequado que garanta a incomunicabilidade da testemunha.”.

Certifico, por fim, que não há audiência designada para os

presentes autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

Tendo em vista o teor da certidão supra, aguarde-se o retorno das

audiências presenciais, oportunidade em que será ouvida a

testemunha da parte reclamada.

Considerando que a instrução se dará através de audiência

presencial,  f ica a parte reclamada incumbida de trazer
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espontaneamente a sua testemunha, cabendo justificar em 05

(cinco) dias a necessidade de intimação judicial, se for o caso.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000251-81.2020.5.21.0042
AUTOR EGIVALDO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO FLAVIO MOURA NUNES DE
VASCONCELOS(OAB: 4480/RN)

ADVOGADO PATRICIA MARTINS URBANO
TARGINO(OAB: 11321/RN)

RÉU CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES ESPERANCA VIP
LTDA

ADVOGADO RODRIGO BEZERRA VARELA
BACURAU(OAB: 6622/RN)

RÉU MARIA ROSANGELA MOREIRA
BARBOSA DA SILVA - ME

ADVOGADO TAYSA SAMARA DANTAS
COSTA(OAB: 9714/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ESPERANCA
VIP LTDA

  - MARIA ROSANGELA MOREIRA BARBOSA DA SILVA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5389fb5

proferido nos autos.

RT-251-81

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID 2a9ab77, de

31/08/2020, tendo sido concedido prazo de 05 dias ao reclamante

para apresentar réplica, o qual se manifestou em 08/09/2020, ID

2e1de85.

Certifico que naquela assentada restou determinado, no mesmo

prazo para a réplica, que as partes deveriam informar, nos autos, a

concordância com a audiência de instrução na modalidade virtual,

assim como o rol de testemunhas

Certifico que ante a possibilidade de conciliação, as partes

entenderam pela permanência dos autos naquele Juízo pelo prazo

de 10 dias e, em caso silentes, os autos seriam devolvidos à origem

independentemente de ulterior deliberação.

Certifico, ainda, que decorrido o prazo mencionado no parágrafo

segundo, as partes se mantiveram silentes, tendo apenas a parte

reclamante, em sua réplica, feito a seguinte menção quanto à

impugnação ao termo de quitação assinado pelo reclamante, o qual

aduz ter sido feito de modo fraudulento pela empresa: “Tal

informação pode ser provada por meio de testemunhas, pois, assim

como o Reclamante, outros trabalhadores foram demitidos, e meses

após a demissão receberam apenas parte do pagamento.”.

Certifico, por fim, que, antes de decorrido o prazo mencionado no

parágrafo terceiro, o que acontece em 15/09/2020, os autos foram

devolvidos a esta origem.

Certifico, ainda, que não há audiência designada para os presentes

autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

1.Tendo em vista o teor da certidão supra e ante a possibilidade de

conciliação apontada pelas partes na Ata de Audiência de ID

2a9ab77, aguarde-se o prazo lá concedido, ou seja, até 15/09/2020,

para que as partes se manifestem quanto ao interesse em conciliar.

2.Acaso as partes demonstrem desinteresse pelo acordo, e

independentemente de nova intimação, disporão as mesmas do

prazo subsequente do prazo de 05 (cinco) dias,para

manifestação acerca da possibilidade de inclusão do processo em

pauta para audiência de instrução por videoconferência.

Em caso positivo e no mesmo prazo de cinco dias acima concedido,

sob pena de preclusão do direito de produzir prova oral, deverão

apresentar o rol de testemunhas, bem como os contatos telefônicos

e endereços de correio eletrônico (e mail) dos litigantes, advogados

e testemunhas que porventura participarão do ato processual a ser

aprazado, e, em caso negativo, apresentar justificativa das razões

pelas quais não será possível a ocorrência da audiência de forma

telepresencial.

Decorrido o prazo ou após as manifestações, o que ocorrer

primeiro, retornem os autos conclusos para nova deliberação.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATOrd-0000251-81.2020.5.21.0042
AUTOR EGIVALDO FERREIRA DA SILVA
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ADVOGADO FLAVIO MOURA NUNES DE
VASCONCELOS(OAB: 4480/RN)

ADVOGADO PATRICIA MARTINS URBANO
TARGINO(OAB: 11321/RN)

RÉU CENTRO DE FORMACAO DE
CONDUTORES ESPERANCA VIP
LTDA

ADVOGADO RODRIGO BEZERRA VARELA
BACURAU(OAB: 6622/RN)

RÉU MARIA ROSANGELA MOREIRA
BARBOSA DA SILVA - ME

ADVOGADO TAYSA SAMARA DANTAS
COSTA(OAB: 9714/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EGIVALDO FERREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5389fb5

proferido nos autos.

RT-251-81

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que os presentes autos foram devolvidos do Centro de

Solução de Conflitos, informando que restaram infrutíferas as

tentativas de conciliação, conforme Ata de ID 2a9ab77, de

31/08/2020, tendo sido concedido prazo de 05 dias ao reclamante

para apresentar réplica, o qual se manifestou em 08/09/2020, ID

2e1de85.

Certifico que naquela assentada restou determinado, no mesmo

prazo para a réplica, que as partes deveriam informar, nos autos, a

concordância com a audiência de instrução na modalidade virtual,

assim como o rol de testemunhas

Certifico que ante a possibilidade de conciliação, as partes

entenderam pela permanência dos autos naquele Juízo pelo prazo

de 10 dias e, em caso silentes, os autos seriam devolvidos à origem

independentemente de ulterior deliberação.

Certifico, ainda, que decorrido o prazo mencionado no parágrafo

segundo, as partes se mantiveram silentes, tendo apenas a parte

reclamante, em sua réplica, feito a seguinte menção quanto à

impugnação ao termo de quitação assinado pelo reclamante, o qual

aduz ter sido feito de modo fraudulento pela empresa: “Tal

informação pode ser provada por meio de testemunhas, pois, assim

como o Reclamante, outros trabalhadores foram demitidos, e meses

após a demissão receberam apenas parte do pagamento.”.

Certifico, por fim, que, antes de decorrido o prazo mencionado no

parágrafo terceiro, o que acontece em 15/09/2020, os autos foram

devolvidos a esta origem.

Certifico, ainda, que não há audiência designada para os presentes

autos.

Em razão do exposto, faço conclusos os presentes autos.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

DESPACHO

1.Tendo em vista o teor da certidão supra e ante a possibilidade de

conciliação apontada pelas partes na Ata de Audiência de ID

2a9ab77, aguarde-se o prazo lá concedido, ou seja, até 15/09/2020,

para que as partes se manifestem quanto ao interesse em conciliar.

2.Acaso as partes demonstrem desinteresse pelo acordo, e

independentemente de nova intimação, disporão as mesmas do

prazo subsequente do prazo de 05 (cinco) dias,para

manifestação acerca da possibilidade de inclusão do processo em

pauta para audiência de instrução por videoconferência.

Em caso positivo e no mesmo prazo de cinco dias acima concedido,

sob pena de preclusão do direito de produzir prova oral, deverão

apresentar o rol de testemunhas, bem como os contatos telefônicos

e endereços de correio eletrônico (e mail) dos litigantes, advogados

e testemunhas que porventura participarão do ato processual a ser

aprazado, e, em caso negativo, apresentar justificativa das razões

pelas quais não será possível a ocorrência da audiência de forma

telepresencial.

Decorrido o prazo ou após as manifestações, o que ocorrer

primeiro, retornem os autos conclusos para nova deliberação.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ConPag-0000791-66.2019.5.21.0042
CONSIGNANTE INTERFORT SEGURANCA DE

VALORES LTDA

ADVOGADO KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS
SANTOS(OAB: 4867/RN)

CONSIGNATÁRIO MARIA IZABEL EVANGELISTA

ADVOGADO FELIPE CAMARA DE
FIGUEIREDO(OAB: 5384/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Fica V. Sa. intimado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se

acerca do cumprimento integral do acordo, quanto aos créditos

principais, ficando advertido de que o silêncio importará a

presunção de quitação das parcelas.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

KENIA MACHADO DE MEDEIROS

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000210-13.2015.5.21.0003
AUTOR HERICSON SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO CADIDJA CAPUXU ROQUE(OAB:
3999/RN)

RÉU BRUNO CAVALCANTI COELHO

ADVOGADO ANNI MONALISA ALVES DE
MORAIS(OAB: 16634/RN)

RÉU TARCISIO PINA DE OLIVEIRA
JUNIOR

RÉU ARY DRUMMOND HAACK NETO

RÉU HP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS E MAO DE OBRA
EIRELI - ME

ADVOGADO EDSON CAVALCANTE DE QUEIROZ
JUNIOR(OAB: 23059/PE)

RÉU DIEGO CAVALCANTI COELHO

ADVOGADO ANNI MONALISA ALVES DE
MORAIS(OAB: 16634/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HERICSON SILVA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 05568e6

proferida nos autos.

ATA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E DE

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

PROCESSO Nº 210/2015

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução apresentados por BRUNO

CAVALCANTI COELHO e Exceção de Pré-executividade

apresentada por DIEGO CAVALCANTI COELHO, em cujos

petitórios alegam, em síntese, que se retiraram da sociedade

executada antes da admissão do autor.

Notificada, a parte adversa apresentou impugnação (ID. 99f15a8 e

ID. cb5f8f9).

É o relatório.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À

EXECUÇÃO

O exequente suscita a intempestividade dos Embargos

apresentados por BRUNO CAVALCANTI COELHO, sob o

fundamento de que a garantia da execução teria ocorrido em

03/08/2019, com fim do quinquídio para apresentação de Embargos

em 12/08/2019.

Sem razão.

O termo inicial do prazo para a apresentação de Embargos à

Execução é a data da intimação da penhora realizada (art. 884 da

CLT c/c 841 CPC/15), sendo que, no presente caso, tal intimação

nem sequer chegou a ser realizada dada a prévia interposição dos

Embargos.

Ainda que assim não fosse, a constrição foi efetivada apenas em

06/08/2019 conforme se verifica à fl. 112 (e não em 03/08/2019) de

sorte que a interposição dos Embargos em 13/08/2019 estaria, de

todo modo, dentro do quinquídio legal.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS À

EXECUÇÃO

O exequente suscita o não cabimento dos Embargos porquanto,

segundo alega, não se está diante de qualquer das hipóteses

previstas no art. 884, §1º, da CLT.

Ocorre que o rol previsto no mencionado dispositivo consolidado é

meramente exemplificativo, sendo perfeitamente compatível com o

processo do trabalho o manejo dos Embargos à Execução para a

arguição de todas as matérias indicadas no art. 525 do CPC/15,

dentre as quais a ilegitimidade executiva (art. 525, II, CPC/15).

Preliminar que se rejeita.

DO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O exequente suscita, ainda em sede preambular, o não cabimento

da Exceção de Pré-executividade interposta por DIEGO

CAVALCANTI COELHO, aduzindo, em prol de sua tese, que tal

expediente somente é cabível em caso de nulidade do título

executivo ou de evidente excesso de execução, o que não seria o

caso.

Sem razão.

Como cediço, a Exceção de Pré-executividade consiste em uma

construção jurisprudencial que possibilita a defesa do executado

mesmo nos casos em que não há garantia do Juízo, não havendo

um rol taxativo das matérias que podem ser arguidas por meio do

referido instituto. Majoritariamente, tem-se admitido a arguição de

matérias de ordem pública bem como daquelas que não necessitam
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de dilação probatória.

Assim, a Exceção de ID. 071fe82 mostra-se cabível.

DO MÉRITO

Aduzem, o embargante e o excipiente, que se retiraram da

sociedade em 07/10/2013, quase um ano antes da contratação do

obreiro, o qual foi admitido apenas em 11/09/2014, motivo pelo qual

não poderiam ser chamados a integrar o polo passivo da presente

execução.

Os documentos de ID. 2fc3eef e ID. b66de29 corroboram as

alegações de defesa, evidenciando que, de fato, o excipiente e o

embargante se retiraram da empresa executada em 07/10/2013,

com averbação da alteração do contrato social na JUCEPE em

07/11/2013.

Pois bem. Antes mesmo do acréscimo do art. 10-A à CLT pela Lei

n. 13.467/2017, a jurisprudência majoritária, inclusive do TST, já

perfilhava o entendimento de que o sócio retirante somente poderia

responder pelas obrigações contraídas antes da sua retirada da

sociedade (inteligência do art. 1.003, parágrafo único, CC).

Necessário, portanto, que o sócio tenha se beneficiado do labor

prestado pelo obreiro, o que somente é possível se o contrato de

trabalho estava vigente à época em que o sócio ostentava esta

condição.

No caso, considerando-se que o autor foi admitido apenas em

11/09/2014, é forçoso reconhecer que os sócios retirantes

BRUNO CAVALCANTI COELHO e DIEGO CAVALCANTI

COELHO não se beneficiaram do labor prestado pelo

exequente, sendo descabida, pois, a inclusão dos referidos

sócios no pólo passivo da presente execução.

DIANTE DO EXPOSTO, resolve o Juízo desta 12ª Vara do Trabalho

de Natal/RN, apreciando os Embargos à Execução e a Exceção de

Pré-executividade apresentados, respectivamente, por BRUNO

CAVALCANTI COELHO e DIEGO CAVALCANTI COELHO, rejeitar

as preliminares de intempestividade e de descabimento; e, no

mérito, julgá-los procedentes a fim de determinar a exclusão dos

aludidos ex-sócios do pólo passivo da presente execução bem

como a devolução dos valores constritos em suas contas bancárias.

Custas pela empresa executada, no importe de R$ 44,26 (art. 789-

A, inciso V, da CLT).

Decorrido o prazo para recurso, providencie, a Secretaria, a

devolução, aos sócios retirantes BRUNO CAVALCANTI

COELHO e DIEGO CAVALCANTI COELHO dos valores

bloqueados em suas respectivas contas bancárias (fls. 112 e

117), procedendo-se, outrossim, à retificação da autuação a fim

de excluir os referidos ex-sócios do pólo passivo da presente

execução.

Dê-se ciência às partes e cumpram-se as determinações supra.

Natal/RN, 09 de Setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000210-13.2015.5.21.0003
AUTOR HERICSON SILVA DO NASCIMENTO

ADVOGADO CADIDJA CAPUXU ROQUE(OAB:
3999/RN)

RÉU BRUNO CAVALCANTI COELHO

ADVOGADO ANNI MONALISA ALVES DE
MORAIS(OAB: 16634/RN)

RÉU TARCISIO PINA DE OLIVEIRA
JUNIOR

RÉU ARY DRUMMOND HAACK NETO

RÉU HP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
PROFISSIONAIS E MAO DE OBRA
EIRELI - ME

ADVOGADO EDSON CAVALCANTE DE QUEIROZ
JUNIOR(OAB: 23059/PE)

RÉU DIEGO CAVALCANTI COELHO

ADVOGADO ANNI MONALISA ALVES DE
MORAIS(OAB: 16634/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRUNO CAVALCANTI COELHO

  - DIEGO CAVALCANTI COELHO

  - HP TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS E MAO
DE OBRA EIRELI - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 05568e6

proferida nos autos.

ATA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E DE

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

PROCESSO Nº 210/2015

Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução apresentados por BRUNO

CAVALCANTI COELHO e Exceção de Pré-executividade

apresentada por DIEGO CAVALCANTI COELHO, em cujos

petitórios alegam, em síntese, que se retiraram da sociedade

executada antes da admissão do autor.

Notificada, a parte adversa apresentou impugnação (ID. 99f15a8 e

ID. cb5f8f9).

É o relatório.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À

EXECUÇÃO

O exequente suscita a intempestividade dos Embargos
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apresentados por BRUNO CAVALCANTI COELHO, sob o

fundamento de que a garantia da execução teria ocorrido em

03/08/2019, com fim do quinquídio para apresentação de Embargos

em 12/08/2019.

Sem razão.

O termo inicial do prazo para a apresentação de Embargos à

Execução é a data da intimação da penhora realizada (art. 884 da

CLT c/c 841 CPC/15), sendo que, no presente caso, tal intimação

nem sequer chegou a ser realizada dada a prévia interposição dos

Embargos.

Ainda que assim não fosse, a constrição foi efetivada apenas em

06/08/2019 conforme se verifica à fl. 112 (e não em 03/08/2019) de

sorte que a interposição dos Embargos em 13/08/2019 estaria, de

todo modo, dentro do quinquídio legal.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS À

EXECUÇÃO

O exequente suscita o não cabimento dos Embargos porquanto,

segundo alega, não se está diante de qualquer das hipóteses

previstas no art. 884, §1º, da CLT.

Ocorre que o rol previsto no mencionado dispositivo consolidado é

meramente exemplificativo, sendo perfeitamente compatível com o

processo do trabalho o manejo dos Embargos à Execução para a

arguição de todas as matérias indicadas no art. 525 do CPC/15,

dentre as quais a ilegitimidade executiva (art. 525, II, CPC/15).

Preliminar que se rejeita.

DO NÃO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O exequente suscita, ainda em sede preambular, o não cabimento

da Exceção de Pré-executividade interposta por DIEGO

CAVALCANTI COELHO, aduzindo, em prol de sua tese, que tal

expediente somente é cabível em caso de nulidade do título

executivo ou de evidente excesso de execução, o que não seria o

caso.

Sem razão.

Como cediço, a Exceção de Pré-executividade consiste em uma

construção jurisprudencial que possibilita a defesa do executado

mesmo nos casos em que não há garantia do Juízo, não havendo

um rol taxativo das matérias que podem ser arguidas por meio do

referido instituto. Majoritariamente, tem-se admitido a arguição de

matérias de ordem pública bem como daquelas que não necessitam

de dilação probatória.

Assim, a Exceção de ID. 071fe82 mostra-se cabível.

DO MÉRITO

Aduzem, o embargante e o excipiente, que se retiraram da

sociedade em 07/10/2013, quase um ano antes da contratação do

obreiro, o qual foi admitido apenas em 11/09/2014, motivo pelo qual

não poderiam ser chamados a integrar o polo passivo da presente

execução.

Os documentos de ID. 2fc3eef e ID. b66de29 corroboram as

alegações de defesa, evidenciando que, de fato, o excipiente e o

embargante se retiraram da empresa executada em 07/10/2013,

com averbação da alteração do contrato social na JUCEPE em

07/11/2013.

Pois bem. Antes mesmo do acréscimo do art. 10-A à CLT pela Lei

n. 13.467/2017, a jurisprudência majoritária, inclusive do TST, já

perfilhava o entendimento de que o sócio retirante somente poderia

responder pelas obrigações contraídas antes da sua retirada da

sociedade (inteligência do art. 1.003, parágrafo único, CC).

Necessário, portanto, que o sócio tenha se beneficiado do labor

prestado pelo obreiro, o que somente é possível se o contrato de

trabalho estava vigente à época em que o sócio ostentava esta

condição.

No caso, considerando-se que o autor foi admitido apenas em

11/09/2014, é forçoso reconhecer que os sócios retirantes

BRUNO CAVALCANTI COELHO e DIEGO CAVALCANTI

COELHO não se beneficiaram do labor prestado pelo

exequente, sendo descabida, pois, a inclusão dos referidos

sócios no pólo passivo da presente execução.

DIANTE DO EXPOSTO, resolve o Juízo desta 12ª Vara do Trabalho

de Natal/RN, apreciando os Embargos à Execução e a Exceção de

Pré-executividade apresentados, respectivamente, por BRUNO

CAVALCANTI COELHO e DIEGO CAVALCANTI COELHO, rejeitar

as preliminares de intempestividade e de descabimento; e, no

mérito, julgá-los procedentes a fim de determinar a exclusão dos

aludidos ex-sócios do pólo passivo da presente execução bem

como a devolução dos valores constritos em suas contas bancárias.

Custas pela empresa executada, no importe de R$ 44,26 (art. 789-

A, inciso V, da CLT).

Decorrido o prazo para recurso, providencie, a Secretaria, a

devolução, aos sócios retirantes BRUNO CAVALCANTI

COELHO e DIEGO CAVALCANTI COELHO dos valores

bloqueados em suas respectivas contas bancárias (fls. 112 e

117), procedendo-se, outrossim, à retificação da autuação a fim

de excluir os referidos ex-sócios do pólo passivo da presente

execução.

Dê-se ciência às partes e cumpram-se as determinações supra.

Natal/RN, 09 de Setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

Juíza do Trabalho

Processo Nº CumSen-0000147-26.2019.5.21.0042
EXEQUENTE JOSE BARBOSA DE SOUZA FILHO
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ADVOGADO ANA CAROLINA SANTOS
DUARTE(OAB: 9246/RN)

EXEQUENTE BETANIA DE FRANCA SILVA

ADVOGADO ANA CAROLINA SANTOS
DUARTE(OAB: 9246/RN)

EXEQUENTE JOSE MARIO DO NASCIMENTO

ADVOGADO ANA CAROLINA SANTOS
DUARTE(OAB: 9246/RN)

EXECUTADO RENT A CAR LOCADORA LTDA -
EPP

TERCEIRO
INTERESSADO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM RIO GRANDE DO NORTE

Intimado(s)/Citado(s):

  - BETANIA DE FRANCA SILVA

  - JOSE BARBOSA DE SOUZA FILHO

  - JOSE MARIO DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID a5c6b7c

proferida nos autos.

SENTENÇA PJe-JT

Vistos, etc.

JOSE MARIO DO NASCIMENTO, BETANIA DE FRANCA SILVA e

JOSE BARBOSA DE SOUZA FILHO ajuizaram a presente demanda

executiva em desfavor da empresa RENT A CAR LOCADORA

LTDA, pugnando pela execução provisória da sentença proferida

nos autos da ação coletiva n. 0000464-03.2014.5.21.0041 mediante

bloqueio dos créditos devidos à executada pelo Departamento

Estadual de Estradas e Rodagem – DER/RN.

A tutela de urgência foi deferida tendo sido realizada a intimação do

DER para que procedesse ao depósito judicial da quantia

exequenda (ID. ea6f9da). Posteriormente, foi autorizada a utilização

do BACENJUD em desfavor da executada (ID. f063354), não tendo

havido êxito no bloqueio de numerários (ID. 0920a3b).

Intimada, a reclamada não se insurgiu com impugnação aos

cálculos de liquidação. No entanto, este Juízo verificou, de ofício, a

existência de desconformidade entre os cálculos apresentados

pelos exequentes e os termos da Convenção Coletiva colacionada

aos autos, conforme despacho de ID. 82a5bbc, motivo pelo qual foi

determinada a remessa dos autos à Contadoria para adequação

dos cálculos apresentados pelos autores (ID. 420f400).

Todavia, a Contadoria devolveu os autos com Informe à fl. 456 (ID.

3f014b0), por meio do qual justifica a impossibilidade de

cumprimento da determinação judicial, aduzindo não ser possível

identificar os parâmetros utilizados para a quantificação das verbas

constantes da planilha anexa à exordial.

Intimados para, no prazo de 20 dias, apresentarem memória de

cálculo circunstanciada, com os valores que julgam devidos,

individualizando as verbas devidas e os acréscimos cobrados, sob

pena de extinção do feito, nos termos do art. 840, §3º, da CLT (ID.

b9ecb52), os obreiros permaneceram inertes.

Assim, tendo em vista a inércia dos exequentes, quando instados a

sanar o vício praticado quando da elaboração da peça introdutória,

este Juízo resolve indeferi-la, declarando extinta a presente

execução.

Consta, dos autos, declaração da parte autora no sentido de que a

situação econômica em que se encontra não lhe permite demandar

sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família.

Além disso, os TRCT’s acostados aos autos permitem verificar que

os obreiros percebiam remuneração inferior a 40% (quarenta por

cento) do limite máximo dos benefícios do RGPS, o que autoriza a

concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor (art. 5º,

inciso LXXIV, da CF e art. 790, § 3º, da CLT).

DIANTE DO EXPOSTO, resolve este Juízo da 12ª VARA DO

TRABALHO DE NATAL/RN, analisando a execução provisória

ajuizada por JOSE MARIO DO NASCIMENTO, BETANIA DE

FRANCA SILVA e JOSE BARBOSA DE SOUZA FILHO em face de

RENT A CAR LOCADORA LTDA, indeferir a petição inicial, nos

termos da fundamentação.

Custas pelos autores, no importe de R$ 237,28, calculadas com

base no valor da causa (R$ 11.863,80), dispensadas, em razão da

concessão do benefício da justiça gratuita.

Intime-se a parte autora.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao Departamento

Estadual de Estradas e Rodagem - DER dando-lhe ciência

acerca da revogação da ordem de bloqueio constante do

mandado de ID. 4d6707b. Após, sem mais pendências,

arquivem-se os autos.

Natal/RN, 08 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000306-66.2019.5.21.0042
AUTOR ANDERSON LOPES DE MENDONCA

ADVOGADO GABRIELLA CHRISTINE PESSOA DA
SILVA(OAB: 16578/RN)

RÉU LIGIA SIQUEIRA DANTAS

RÉU F ERICA DOS SANTOS

RÉU ANA PAULA LAMAS CACHINA

RÉU JEIME CACHINA DE MELO

RÉU COMERCIO E CONFECCOES ZONA
NORTE LTDA

RÉU L S DANTAS - ME

RÉU J C DE MELO

RÉU FERNANDA ERICA DOS SANTOS

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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ADVOGADO CLARISSA PINTO RIBEIRO(OAB:
5445/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FERNANDA ERICA DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c3affbc

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

CERTIFICO que o Despacho de ID ff10f31 determinou o

direcionamento da execução em face do(s) titular(es)/sócio(s) das

empresas executadas originais.

CERTIFICO que as Sras. Fernanda Erica dos Santos, Ligia Siqueira

Dantas e Ana Paula Lamas Cachina e o Sr. Jeime Cachina de Melo

foram incluídos no SABB em 01/07/2020 (ID 0c18b40).

CERTIFICO, ainda, que a executada FERNANDA ERICA DOS

SANTOS apresentou a Petição de ID f0f219a, em que requer a

liberação do valor bloqueado via BACENJUD (SABB), por se tratar

de auxílio-emergencial, concedido pelo Governo Federal em razão

da pandemia da COVID-19, conforme documento anexado sob o

ID88ecbf4.

CERTIFICO que, nesta data, não consegui acesso às contas

judiciais junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (sistema fora do

ar).

CERTIFICO, por fim, que, quanto às contas judiciais junto ao

BANCO DO BRASIL, não localizei nenhum valor alusivo ao

processo em epígrafe.

Por tais razões, procedo à conclusão dos autos.

Natal/RN, 8 de setembro de 2020.

LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA OTHON

ANALISTA JUDICIÁRIA

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

1) Conforme de depreende da análise dos autos, a executada alega

ter sofrido bloqueio do valor correspondente ao auxílio-emergencial

pago pelo Governo Federal em razão da situação de calamidade

pública decorrente da pandemia por COVID-19.

2) Embora não se olvide que o crédito exequente tenha natureza

alimentícia, a verba penhorada detém igual prerrogativa, tratando-se

de verba social especialmente paga em razão do excepcional

cenário de saúde que atinge toda a população. Neste sentido, a

Resolução nº 318/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça,

reconhece a impenhorabi l idade de tal  benefício social ,

recomendando que sobre eles não recaiam penhoras de qualquer

sorte.

3) Neste passo, em que pese não tenha a Secretaria do Juízo

obtido acesso às contas judiciais junto à CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL, por indisponibilidade do sistema, resolve este Juízo,

desde já, como forma de minorar eventuais prejuízos em face da

executada, tão logo se obtenha acesso a tais extratos e em se

confirmando o bloqueio de importe alusivo ao auxílio-emergencial

decorrente da COVID-19 (no importe de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 -

Lei 13.982/2020), determinar a desconstituição da penhora

realizada em desfavor da executada FERNANDA ERICA DOS

SANTOS (CPF: 084.927.264-5), somente quanto a tal valor,

autorizando a retirada desta, por ora, do SABB.

3.1) Ato contínuo, determina-se a expedição de ALVARÁ em favor

da executada FERNANDA ERICA DOS SANTOS (CPF:

084.927.264-5), para a transferência do valor desbloqueado, com os

acréscimos incidentes, ficando a executada em tela intimada,

desde já, por meio de seu advogado, para informar os seus

dados bancários para transferência.

4) Feito isto, aguarde-se o fim do prazo alusivo à Notificação de ID

9be7197, após o que retornem os autos conclusos para novas

deliberações.

Natal/RN, 8 de setembro de 2020.

JOSÉ MAURÍCIO PONTES JÚNIOR

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000306-66.2019.5.21.0042
AUTOR ANDERSON LOPES DE MENDONCA

ADVOGADO GABRIELLA CHRISTINE PESSOA DA
SILVA(OAB: 16578/RN)

RÉU LIGIA SIQUEIRA DANTAS

RÉU F ERICA DOS SANTOS

RÉU ANA PAULA LAMAS CACHINA

RÉU JEIME CACHINA DE MELO

RÉU COMERCIO E CONFECCOES ZONA
NORTE LTDA

RÉU L S DANTAS - ME

RÉU J C DE MELO

RÉU FERNANDA ERICA DOS SANTOS

ADVOGADO CLARISSA PINTO RIBEIRO(OAB:
5445/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANDERSON LOPES DE MENDONCA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID c3affbc

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

CERTIFICO que o Despacho de ID ff10f31 determinou o

direcionamento da execução em face do(s) titular(es)/sócio(s) das

empresas executadas originais.

CERTIFICO que as Sras. Fernanda Erica dos Santos, Ligia Siqueira

Dantas e Ana Paula Lamas Cachina e o Sr. Jeime Cachina de Melo

foram incluídos no SABB em 01/07/2020 (ID 0c18b40).

CERTIFICO, ainda, que a executada FERNANDA ERICA DOS

SANTOS apresentou a Petição de ID f0f219a, em que requer a

liberação do valor bloqueado via BACENJUD (SABB), por se tratar

de auxílio-emergencial, concedido pelo Governo Federal em razão

da pandemia da COVID-19, conforme documento anexado sob o

ID88ecbf4.

CERTIFICO que, nesta data, não consegui acesso às contas

judiciais junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (sistema fora do

ar).

CERTIFICO, por fim, que, quanto às contas judiciais junto ao

BANCO DO BRASIL, não localizei nenhum valor alusivo ao

processo em epígrafe.

Por tais razões, procedo à conclusão dos autos.

Natal/RN, 8 de setembro de 2020.

LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA OTHON

ANALISTA JUDICIÁRIA

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

1) Conforme de depreende da análise dos autos, a executada alega

ter sofrido bloqueio do valor correspondente ao auxílio-emergencial

pago pelo Governo Federal em razão da situação de calamidade

pública decorrente da pandemia por COVID-19.

2) Embora não se olvide que o crédito exequente tenha natureza

alimentícia, a verba penhorada detém igual prerrogativa, tratando-se

de verba social especialmente paga em razão do excepcional

cenário de saúde que atinge toda a população. Neste sentido, a

Resolução nº 318/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça,

reconhece a impenhorabi l idade de tal  benefício social ,

recomendando que sobre eles não recaiam penhoras de qualquer

sorte.

3) Neste passo, em que pese não tenha a Secretaria do Juízo

obtido acesso às contas judiciais junto à CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL, por indisponibilidade do sistema, resolve este Juízo,

desde já, como forma de minorar eventuais prejuízos em face da

executada, tão logo se obtenha acesso a tais extratos e em se

confirmando o bloqueio de importe alusivo ao auxílio-emergencial

decorrente da COVID-19 (no importe de R$ 600,00 ou R$ 1.200,00 -

Lei 13.982/2020), determinar a desconstituição da penhora

realizada em desfavor da executada FERNANDA ERICA DOS

SANTOS (CPF: 084.927.264-5), somente quanto a tal valor,

autorizando a retirada desta, por ora, do SABB.

3.1) Ato contínuo, determina-se a expedição de ALVARÁ em favor

da executada FERNANDA ERICA DOS SANTOS (CPF:

084.927.264-5), para a transferência do valor desbloqueado, com os

acréscimos incidentes, ficando a executada em tela intimada,

desde já, por meio de seu advogado, para informar os seus

dados bancários para transferência.

4) Feito isto, aguarde-se o fim do prazo alusivo à Notificação de ID

9be7197, após o que retornem os autos conclusos para novas

deliberações.

Natal/RN, 8 de setembro de 2020.

JOSÉ MAURÍCIO PONTES JÚNIOR

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0210066-64.2013.5.21.0010
AUTOR KATIUSCIA SILVEIRA MARQUES

ADVOGADO IGOR VINICIUS FERNANDES DE
MORAIS(OAB: 6317/RN)

RÉU DEYZIANNE DOS SANTOS
FONSECA

ADVOGADO VANESKA RIBEIRO PESSOA(OAB:
11247/RN)

RÉU DEYZIANNE DOS SANTOS
FONSECA 06476731424

ADVOGADO VANESKA RIBEIRO PESSOA(OAB:
11247/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DEYZIANNE DOS SANTOS FONSECA 06476731424

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Pela presente, em cumprimento à primeira parte do Despacho de ID

d04305b, fica a executada notificada através da respectiva

causídica para no prazo de cinco dias, apresentar o documento de

ID ID 76c65fa, desta feita de forma legível, sob pena do respectivo

documento ser desconsiderado pelo Juízo, conforme Despacho

que segue: "~Em face do teor da certidão supra, notifique-se a

executada, por meio de sua patrona, para que junte aos autos o

comprovante de ID 76c65fa - Pág. 5 de forma legível, no prazo de

05 dias, sob pena de desconsiderá-lo o Juízo.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

AURICELIA SOUZA ALMEIDA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000192-30.2019.5.21.0042
AUTOR FRANCISCO FERNANDO DA CUNHA

ADVOGADO EZANDRO GOMES DE
FRANCA(OAB: 9827/RN)

ADVOGADO RAISSA FREIBERGER(OAB:
38241/SC)

RÉU HOLANDA AGRONEGOCIOS LTDA

ADVOGADO JOSE CARLOS MACHADO
ROESSLER(OAB: 9036/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HOLANDA AGRONEGOCIOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJ-e

Pela presente, fica a executada, por seu advogado, intimada para

efetuar o pagamento do montante devido nos presentes autos, isto

no prazo de até 48 horas, ou garantir a execução, observados os

ditames do artigo 882 consolidado, ressaltando que, se a opção for

pelo oferecimento de seguro judicial, este deverá vir com um

acréscimo de 30% do montante a ser garantido, em consonância

com a norma processual civil de aplicação subsidiária (atenção para

o tempo de garantia do seguro, pois que não poderá ser inferior a

um ano). Observe a executada que, em não havendo oferecimento

de garantias à execução, deverá, no mesmo prazo, informar a

impossibilidade de fazê-lo ou mesmo comprovar eventuais medidas

que tiverem sido adotadas com o propósito de quitar o título

sentencial, sob pena de a inércia dispensar o aguardo do prazo de

45 dias e já autorizar a adoção das providências contidas no artigo

883-A da CLT (levar a decisão a protesto , em consonância com o

artigo 517 do CPC, inscrição do nome do executado no BNDT e

órgãos de proteção ao crédito - SPC e SERASA).

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0001765-19.2016.5.21.0007
AUTOR JAILSON DO NASCIMENTO VIEIRA

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

RÉU SERGIO RODRIGO DE MORAIS
COSTA

ADVOGADO DARWIN CAMPOS DE LIMA(OAB:
6253/RN)

RÉU JORDANA CAROLINE SEBRI
COELHO

RÉU JORDANA E SERGIO
TERCEIRIZACAO LTDA - ME

ADVOGADO LUIZ ROBERTO PEREIRA DE MELO
JUNIOR(OAB: 11330/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAILSON DO NASCIMENTO VIEIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID de90150

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

CERTIFICO que o executadoSERGIO RODRIGO DE MORAIS

COSTA apresentou a Petição de ID 96d7f26, em que informa que,

nos autos do Processo 0829217-94.2019.8.20.5001 (7ª Vara Cível

da Comarca de Natal/RN), foi homologado acordo para a retirada do

peticionante do quadro de sócios da empresa JORDANA E SÉRGIO

TERCEIRIZAÇÃO LTDA, com efeito retroativo à data de

14/02/2015.

CERTIFICO, ainda, que a parte exequente apresentou a Petição de

ID 2fee3fa, em que informa seus dados bancários e do seu

advogado para o recebimento dos valores devidos nos autos e aduz

que os honorários devidos ao seu patrono são correspondentes a

30% do crédito obreiro, conforme previsão constante do respectivo

contrato (ID 689c392).

Por tais razões, procedo à conclusão dos autos.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA OTHON

ANALISTA JUDICIÁRIA

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

1) Tendo em vista o teor da Certidão acima, inicialmente, quanto à

Petição de ID 96d7f26, apresentada pelo executado, cabe pontuar

que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil c/c com o art. 1.086

do mesmo diploma, "a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o

exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações

sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da

sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em

igual prazo, enquanto não se requerer a averbação".

2) Assim, não obstante o teor da Sentença homologatória de acordo

acostada sob o ID 61a3b85, certo é que, por força dos regramentos

constantes da lei civil, o efeito retroativo conferido à dissolução

parcial da sociedade empresarial não alcança terceiros, como é o

caso do exequente.
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3) Dito isto, expeça-se Alvará, conforme determinado no Despacho

de ID51d6957 e na Decisão de ID 796ec2e– 50% em favor do

exequente e o remanescente em favor do executado/excipiente –,

devendo ser observada a retenção de 20% do crédito obreiro a

título de honorários advocatícios, tendo sido este o patamar

adotado também no Termo de Conciliação de ID 5027ac9, de

modo que, diante do descumprimento total do acordo, a

proporcionalidade fixada se mostra servível para a definição de

critério de rateio. Dito isto, resta indeferido o requerimento

formulado na Petição de ID 2fee3fa. Observe a Secretaria,

oportunamente, os dados bancários indicados sob o ID 2fee3fa.

4) Cumprida a determinação acima,atualizem-se os cálculos, com a

dedução dos valores liberados, e, sem prejuízo das determinações

já lançadas nos autos, mas buscando dar efetividade da execução,

utilizem-se também as ferramentas de investigação patrimonial

INFOJUD e CNIB em desfavor da empresa executada e de seus

sócios.

5) Dê-se ciência às partes.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0001765-19.2016.5.21.0007
AUTOR JAILSON DO NASCIMENTO VIEIRA

ADVOGADO MARCOS ANTONIO INACIO DA
SILVA(OAB: 560-A/RN)

RÉU SERGIO RODRIGO DE MORAIS
COSTA

ADVOGADO DARWIN CAMPOS DE LIMA(OAB:
6253/RN)

RÉU JORDANA CAROLINE SEBRI
COELHO

RÉU JORDANA E SERGIO
TERCEIRIZACAO LTDA - ME

ADVOGADO LUIZ ROBERTO PEREIRA DE MELO
JUNIOR(OAB: 11330/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JORDANA E SERGIO TERCEIRIZACAO LTDA - ME

  - SERGIO RODRIGO DE MORAIS COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID de90150

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

CERTIFICO que o executadoSERGIO RODRIGO DE MORAIS

COSTA apresentou a Petição de ID 96d7f26, em que informa que,

nos autos do Processo 0829217-94.2019.8.20.5001 (7ª Vara Cível

da Comarca de Natal/RN), foi homologado acordo para a retirada do

peticionante do quadro de sócios da empresa JORDANA E SÉRGIO

TERCEIRIZAÇÃO LTDA, com efeito retroativo à data de

14/02/2015.

CERTIFICO, ainda, que a parte exequente apresentou a Petição de

ID 2fee3fa, em que informa seus dados bancários e do seu

advogado para o recebimento dos valores devidos nos autos e aduz

que os honorários devidos ao seu patrono são correspondentes a

30% do crédito obreiro, conforme previsão constante do respectivo

contrato (ID 689c392).

Por tais razões, procedo à conclusão dos autos.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA OTHON

ANALISTA JUDICIÁRIA

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

1) Tendo em vista o teor da Certidão acima, inicialmente, quanto à

Petição de ID 96d7f26, apresentada pelo executado, cabe pontuar

que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil c/c com o art. 1.086

do mesmo diploma, "a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o

exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações

sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da

sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em

igual prazo, enquanto não se requerer a averbação".

2) Assim, não obstante o teor da Sentença homologatória de acordo

acostada sob o ID 61a3b85, certo é que, por força dos regramentos

constantes da lei civil, o efeito retroativo conferido à dissolução

parcial da sociedade empresarial não alcança terceiros, como é o

caso do exequente.

3) Dito isto, expeça-se Alvará, conforme determinado no Despacho

de ID51d6957 e na Decisão de ID 796ec2e– 50% em favor do

exequente e o remanescente em favor do executado/excipiente –,

devendo ser observada a retenção de 20% do crédito obreiro a

título de honorários advocatícios, tendo sido este o patamar

adotado também no Termo de Conciliação de ID 5027ac9, de

modo que, diante do descumprimento total do acordo, a

proporcionalidade fixada se mostra servível para a definição de

critério de rateio. Dito isto, resta indeferido o requerimento

formulado na Petição de ID 2fee3fa. Observe a Secretaria,

oportunamente, os dados bancários indicados sob o ID 2fee3fa.

4) Cumprida a determinação acima,atualizem-se os cálculos, com a

dedução dos valores liberados, e, sem prejuízo das determinações

já lançadas nos autos, mas buscando dar efetividade da execução,

utilizem-se também as ferramentas de investigação patrimonial

INFOJUD e CNIB em desfavor da empresa executada e de seus
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sócios.

5) Dê-se ciência às partes.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000207-96.2019.5.21.0042
AUTOR IRIS DE OLIVEIRA VIEIRA

ADVOGADO RAFAELLA YSLANE LIMA DO
NASCIMENTO MOURA(OAB:
13404/RN)

RÉU RN COMERCIO VAREJISTA S.A

ADVOGADO CARLA ELISANGELA FERREIRA
ALVES TEIXEIRA(OAB: 18855/PE)

ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI
RODRIGUES(OAB: 128341/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RN COMERCIO VAREJISTA S.A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID b8ffe00

proferido nos autos.

CERTIDÃO

Certifico que o presente feito estava arquivado em definitivo desde

17 de janeiro de 2020 em razão de sua quitação integral (cf.

sentença de extinção da execução sob o Id 443cb04) e a empresa

demandada RN COMÉRCIO VAREJISTA S. A. apresentou, aos 03

de setembro de 2020, as petições de Id’s53e13ad, b6c07a6 e

3baf235, todas de igual teor, por meio das quais comprova que o

grupo econômico do qual faz parte encontra-se em processo de

recuperação judicial, pelo que requer a suspensão dos atos

executórios nesta demanda.

Nesses termos, faço o processo concluso.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ERIVANILDO FELICIANO DOS SANTOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Ante o teor da certidão supra, nada a deferir com relação ao

pleito da empresa demandada de suspensão dos atos executórios

em seu desfavor na presente demanda, uma vez que essa já se

encontrava arquivada em definitivo desde 17 de janeiro de

2020ante sua quitação integral (cf. sentença de extinção da

execução sob o Id 443cb04). Dessa forma, devolvam-se os autos

ao arquivo.

1.1. Fica a demandada cientificada deste despacho, nas pessoas de

seus advogados.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATAlc-0000195-48.2020.5.21.0042
AUTOR SINDICATO DOS JORNALISTAS

PROFISSIONAIS NO EST DO RN

ADVOGADO TEREZA JOZIENE ALVES DA COSTA
ACIOLE(OAB: 12686/RN)

ADVOGADO NILSON NELBER SIQUEIRA
CHAVES(OAB: 3529/RN)

RÉU EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA
DO NORTE LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

NOTIFICAÇÃO PJE-JT

DESTINATÁRIO:

EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA

Fica o advogado da parte reclamada intimado para que apresente

dados bancários de sua titularidade para viabilizar a transferência

de valores a ele devidos.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

MARCOS ANTONIO BEZERRA DE FRANCA

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000581-15.2019.5.21.0042
AUTOR JOSE LUCIANO VICENTE DA ROCHA

ADVOGADO SAULO ARAUJO MEDEIROS(OAB:
13182/RN)

RÉU ASR AVENEGOCIOS AVICOLA
SANTA ROSA LTDA
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ADVOGADO ATILLA GUSTAVO DE LUNA
AVELINO(OAB: 10832/RN)

ADVOGADO LUZEMBERG DE MEDEIROS
BRITO(OAB: 10902/RN)

PERITO RENAN PONTES CRUZ

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE LUCIANO VICENTE DA ROCHA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5b2c025

proferido nos autos.

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao despacho de Id330030c, o

processo foi incluído no SABB aos 27 de maio de 2020 (cf. certidão

de Id 609fe87) e, até este momento, consoante verificado em

consulta aos sistemas de depósitos judiciais da CAIXA e do BANCO

DO BRASIL, foi bloqueada apenas a quantia deR$480,89 em

conta de titularidade da empresa executada ASR AVENEGÓCIOS

AVÍCOLA SANTA ROSA LTDA. na data de 02/06/2020 (cf. aba

“dados financeiros” do processo).

Certifico mais que, conforme narrado sob o Id eba1513,restaram

inexitosas as consultas ao RENAJUD e ao INFOJUD realizadas em

face da empresa demandada e a consulta ao SERPRO identificou

como seus atuais sócios as pessoas de EMMANUEL DJESON DA

COSTA AVELINO (CPF: 260.021.677-49), PAULO DE OLIVEIRA

CÂMARA (CPF: 289.150.114-49) E DARY HERBERT VIEIRA DE

AGUIAR (CPF: 790.695.254-53) – cf. comprovantes de pesquisas

de Id’sbd4e44d, afe6c26 e 04a69d9.

Certifico outrossim que o exequente apresentou a petição de Id

206da3f, por meio da qual requer a adoção das seguintes medidas:

instauração doincidente de desconsideração da personalidade

jurídica da empresa executada, nos termos do art. 855-A da CLT e

arts. 133 a 137 do CPC;que seja gravada restrição de venda no

veículo PAJERO SPORT HPE, placa LKM 3123, renavam

933946368, de propriedade do sócio da executada EMMANUEL

DJESON DA COSTA AVELINO (CPF: 260.021.677-49) conforme

demonstrado na consulta ao site do DETRAN/RN anexada sob o

Id558a9d1;a manutenção da consulta para bloqueio de valores em

contas da empresa executada com utilização das ferramentas

BACENJUD e SISBAJUD; e, por fim, que, em consonância com a

cláusula segunda do contrato de honorários advocatícios anexado

sob o Id0a35364, haja retenção do percentual de 20% sobre o

crédito do autor em prol de seu causídico.

Certifico ademais que o nome da empresa executada ainda não foi

incluído nos cadastros de devedores BNDT e SERASAJUD.

Certifico por fim que o montante exequendo devido pela demandada

perfaz um total de R$ 19.116,54, assim discriminado: líquido devido

ao reclamante: R$ 15.302,99; contribuição previdenciária: R$

1.111,80; honorários sucumbenciais para o advogado do autor: R$

816,82; custas processuais: R$ 344,63; e R$ 1.540,30 devidos a

título de honorários periciais ao expert RENAN PONTES CRUZ.

Nesses termos, faço o processo concluso.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ERIVANILDO FELICIANO DOS SANTOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Considerando quea empresa executada ASR AVENEGÓCIOS

AVÍCOLA SANTA ROSA LTDA. não efetuou o pagamento

voluntário da dívida exequenda nem ofereceu garantia à execução e

ainda que se mostrou quase que completamente inexitosa a

investigação patrimonial contra ela efetivada até este momento,

inclua-se seu nome nos cadastros de devedores BNDT e

SERASAJUD e LIBERE-SE a quantia deR$480,89efetivado em

conta bancáriade sua titularidade, em favor do exequente e de seu

causídico, observando-se as cautelas de praxe e que os honorários

advocatícios a que faz jus o advogado do autor deverão ser pagos

no percentual de 20% sobre o crédito desse último, em consonância

com a cláusula segunda do contrato anexado sob o Id0a35364.

1.1 Em face do exposto, atualize-se o débito remanescente e

incluam-se no polo passivo da ação os sócios da empresa

executada identificados na pesquisa SERPRO de Id04a69d9 - pág.

2, f icando automaticamente instaurado o Incidente de

Desconsideração da Pessoa Jurídica, com fulcro nos artigos 765

da CLT e 28 do CDC, dando-se efeito suspensivo, em consonância

com o artigo 134, § 3º, do CPC, ressaltando-se que a instauração

de ofício não traz prejuízo ao processo, podendo o exequente, caso

se manifeste contrário a essa iniciativa, buscar a reconsideração

deste despacho e a nulidade do focalizado procedimento.

2.1. Ato contínuo, intimem-se os sócios em questão para que, no

prazo de até quinze dias, querendo, se manifestem, nos termos do

artigo 135 do CPC, acerca da desconsideração em tela e,
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permanecendo inertes nesse prazo, que efetuem, nas quarenta e

oito horas subsequentes, o pagamento espontâneo da dívida

exequenda ou garantam a execução, sob pena de penhora, nos

termos do art. 880 da CLT,observando os ditames do artigo 882

consolidado, ficando cientes ainda de que, em não havendo

oferecimento de garantia à execução, deverão, no mesmo prazo,

informar a impossibilidade de fazê-lo ou comprovar eventuais

medidas que tiverem sido adotadas com o propósito de quitar o

título sentencial, sob pena de a inércia dispensar o aguardo do

prazo de 45 dias e já autorizar a adoção das providências contidas

no artigo 883-A da CLT (inscrição dos nomes dos devedores no

BNDT e nos órgãos de proteção ao crédito - SPC e SERASA).

2.2.Havendo impugnação, retornem os autos conclusos para

resolução do incidente.

2.3. Realizado o pagamento espontâneo do débito, liberem-se os

valores pagos a quem de direito, com as cautelas de praxe e

retenções legais cabíveis, e certifique-se sobre pendências. Não

existindo, retorne o feito concluso para fins de extinção da execução

e arquivamento definitivo dos autos.

3. Sem prejuízo das medidas acima determinadas e visando

garantir a efetividade da execução, a duração razoável do processo

e seu resultado útil, inclua-se o processo no SISBAJUD em face de

todos os executados.

3.1. Alcançando-se bloqueio integral, proceda-se à intimação do(a)

titular da conta constritada. Havendo impugnação, retorne o feito

concluso para deliberação. Inerte, libere-se o numerário apreendido

em favor do(s) credor(es), observadas as retenções legais cabíveis

e as cautelas de praxe. Feito isso, certifique-se sobre pendências.

Não existindo, volte o processo concluso para fins de extinção da

execução e arquivamento definitivo dos autos.

3.2. Obtendo-se bloqueio parcial, mantenha-se o processo no

SISBAJUD, lance-se, via ferramenta RENAJUD, a restrição de

“transferência” sobre o veículo PAJERO SPORT HPE, Placa LKM

3123, renavam 933946368, de propriedade do sócio executado

EMMANUEL DJESON DA COSTA AVELINO (CPF: 260.021.677-

49) conforme demonstrado na consulta ao site do DETRAN/RN

anexada sob o Id558a9d1, e expeça-se mandado de penhora,

avaliação e remoção do aludido bem e/ou de tantos outros bens

quantos bastem à garantia integral da execução, dando-se

prioridade àqueles que melhor servirem a esse fim e observando-se

a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, devendo a

diligência ser cumprida, nessa segunda hipótese e caso seja

necessário, nos endereços de todos os executados.

4. Ultimadas as medidas supra determinadas e não se obtendo

êxito na consecução de meios de plena satisfação do débito

exequendo, retornem os autos conclusos para outras deliberações

de impulsionamento da execução.

5. No mais, atente a Secretaria da Vara para o cumprimento das

determinações a seguir transcritas contidas no despacho de

Id330030c atinentes às anotações na CTPS do autor:

“Tão logo sejam retomadas as atividades de atendimento

presencial, e considerando a condenação da reclamada em

obrigação de fazer, qual seja, a de proceder às anotações na CTPS

nos moldes especificados na sentença, intime-se a parte autora,

através do causídico, para que providencie o depósito da carteira

profissional na Secretaria desta Vara, no prazo de até dez dias.

Cumprida tal diligência, intime-se a reclamada para que regularize a

CTPS e devolva à Secretaria da Vara, isto no prazo de até 10 dias,

sob pena de arcar com a multa no valor fixado na sentença”.

6. Fica o exequente cientificado deste despacho, na pessoa de seu

advogado.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ACum-0000681-67.2019.5.21.0042
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU ADMINISTRADORA TERRASOL
LTDA - EPP

ADVOGADO BRUNO PACHECO
CAVALCANTI(OAB: 6280/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADMINISTRADORA TERRASOL LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 4987219

proferida nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que as partes tomaram ciência da decisão de ID 85120b5

em 24/08/2020 por meio de publicação no DEJT.

Certifico que o autor interpôs recurso ordinário em 29/08/2020 (doc.

ID c898894), tempestivamente, por intermédio de advogado

regularmente habilitado (ID 9784325), tendo sido dispensado o

recolhimento das custas processuais em face do deferimento da

justiça gratuita.

Certifico que a reclamada interpôs recurso ordinário em 01/09/2020
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(doc. ID 45c67ec), tempestivamente, por intermédio de advogado

regularmente habilitado (ID f55faaa).

Certifico, por fim, que não foi realizado o preparo e que a reclamada

requer a concessão da justiça gratuita.

Em razão do exposto, procedo à conclusão dos autos.

VANESSA MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA

DECISÃO PJe-JT

1. Nos termos do art. 99, §7º, CPC/15: “Requerida a concessão de

gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de

comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste

caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para

realização do recolhimento.”. Por sua vez, a OJ n. 269 da SBDI-1 do

TST preceitua que “I - O benefício da justiça gratuita pode ser

requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na

fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao

recurso; II - Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado

na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente

efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015)”.

Assim, considerando-se que o recurso ordinário interposto pela

reclamada encontra-se perfeito a tempo, bem como que ostenta

pleito de gratuidade judiciária dirigido ao E. TRT da 21ª Região,

recebo-o tão só no efeito devolutivo, remetendo, ao Exmo. Des.

Relator, a análise quanto à exigibilidade do preparo.

2. O recurso ordinário interposto pelo autor encontra-se perfeito a

tempo e modo. Recebo-o só no efeito devolutivo.

3. Intimem-se as partes recorridas para, querendo, contrarrazoarem

os recursos ordinários, no prazo legal.

4. Após vencido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os

autos ao Eg. TRT da 21ª Região.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima

Juíza do Trabalho

Processo Nº ACum-0000681-67.2019.5.21.0042
AUTOR SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO

GRD NORTE

ADVOGADO ROBERTO FERNANDO DE AMORIM
JUNIOR(OAB: 7235/RN)

RÉU ADMINISTRADORA TERRASOL
LTDA - EPP

ADVOGADO BRUNO PACHECO
CAVALCANTI(OAB: 6280/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SIND EMP COM HOT SIM ESTO RIO GRD NORTE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 4987219

proferida nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

Certifico que as partes tomaram ciência da decisão de ID 85120b5

em 24/08/2020 por meio de publicação no DEJT.

Certifico que o autor interpôs recurso ordinário em 29/08/2020 (doc.

ID c898894), tempestivamente, por intermédio de advogado

regularmente habilitado (ID 9784325), tendo sido dispensado o

recolhimento das custas processuais em face do deferimento da

justiça gratuita.

Certifico que a reclamada interpôs recurso ordinário em 01/09/2020

(doc. ID 45c67ec), tempestivamente, por intermédio de advogado

regularmente habilitado (ID f55faaa).

Certifico, por fim, que não foi realizado o preparo e que a reclamada

requer a concessão da justiça gratuita.

Em razão do exposto, procedo à conclusão dos autos.

VANESSA MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA

DECISÃO PJe-JT

1. Nos termos do art. 99, §7º, CPC/15: “Requerida a concessão de

gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de

comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste

caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para

realização do recolhimento.”. Por sua vez, a OJ n. 269 da SBDI-1 do

TST preceitua que “I - O benefício da justiça gratuita pode ser

requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na

fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao

recurso; II - Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado

na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente

efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015)”.

Assim, considerando-se que o recurso ordinário interposto pela

reclamada encontra-se perfeito a tempo, bem como que ostenta

pleito de gratuidade judiciária dirigido ao E. TRT da 21ª Região,

recebo-o tão só no efeito devolutivo, remetendo, ao Exmo. Des.

Relator, a análise quanto à exigibilidade do preparo.

2. O recurso ordinário interposto pelo autor encontra-se perfeito a
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tempo e modo. Recebo-o só no efeito devolutivo.

3. Intimem-se as partes recorridas para, querendo, contrarrazoarem

os recursos ordinários, no prazo legal.

4. Após vencido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os

autos ao Eg. TRT da 21ª Região.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

Lilian Matos Pessoa da Cunha Lima

Juíza do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000720-64.2019.5.21.0042
AUTOR FABIO LUCIANO DA SILVA

ADVOGADO JOAO OLAVO DA SILVA NETO(OAB:
2644/RN)

RÉU CONSTRUTORA B SANTOS LTDA

ADVOGADO FERNANDO CESAR DE AZEVEDO
COSTA(OAB: 9018/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSTRUTORA B SANTOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5e2d49e

proferido nos autos.

CERTIDÃO

Certifico que, intimada sob o Id d97c9c3 para efetuar o pagamento

espontâneo do débito exequendo, a empresa demandada

CONSTRUTORA B. SANTOS LTDA. se manifestou sob o

Id4d35a38 para informar que encontra-se em processo de

recuperação judicial, o que resta devidamente comprovado nos

documentos anexados ao petitório em tela, pelo que requer a

suspensão dos atos executórios em seu desfavor nesta demanda e

que seja expedida certidão para que possa o autor habilitar seus

créditos perante o administrador judicial, nos moldes do artigo 6º,

parágrafo 2º, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

Certifico mais que o exequente foi intimado sob o Idadb5aae para,

no prazo de cinco dias, querendo, manifestar-se acerca da aludida

petição da executada e documentos anexos, vindo aquele a se

pronunciar sob o Ide6afecc para requerer a expedição de ofício ao

juízo universal no qual se processa o pedido de recuperação judicial

da empresa demandada solicitando a habilitação do crédito desta

reclamação trabalhista, pedindo ainda o autor a suspensão da

tramitação desta reclamatória por 180 dias e que, findo tal prazo

sem que haja a satisfação do crédito exequendo, seja determinado

o prosseguimento desta execução com a instauração do incidente

de desconsideração da personalidade jurídica da empresa

demandada a fim de que os atos executórios prossigam contra o

patrimônio pessoal de seus sócios, eis que não foi alcançado pelo

pedido de recuperação.

Nesses termos, faço o processo concluso.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ERIVANILDO FELICIANO DOS SANTOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Ante o teor da certidão supra e considerando que cabe ao credor,

nos termos da Lei nº 11.101/2005, requerer diretamente ao

administrador judicial nomeado pelo Juízo universal da recuperação

a habilitação dos valores exequendos nesta demanda, expeça-se a

competente certidão de crédito e, em seguida, dê-se ciência à

referida parte, na pessoa de seu advogado, para que adote as

providências pertinentes.

2. Ato contínuo, arquive-se este feito provisoriamente.

3. Havendo manifestação por qualquer das partes, proceda-se a

conclusão dos autos para análise.

3. Ficam as partes cientificadas deste despacho, nas pessoas de

seus advogados.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000720-64.2019.5.21.0042
AUTOR FABIO LUCIANO DA SILVA

ADVOGADO JOAO OLAVO DA SILVA NETO(OAB:
2644/RN)

RÉU CONSTRUTORA B SANTOS LTDA

ADVOGADO FERNANDO CESAR DE AZEVEDO
COSTA(OAB: 9018/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FABIO LUCIANO DA SILVA

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5e2d49e

proferido nos autos.

CERTIDÃO

Certifico que, intimada sob o Id d97c9c3 para efetuar o pagamento

espontâneo do débito exequendo, a empresa demandada

CONSTRUTORA B. SANTOS LTDA. se manifestou sob o

Id4d35a38 para informar que encontra-se em processo de

recuperação judicial, o que resta devidamente comprovado nos

documentos anexados ao petitório em tela, pelo que requer a

suspensão dos atos executórios em seu desfavor nesta demanda e

que seja expedida certidão para que possa o autor habilitar seus

créditos perante o administrador judicial, nos moldes do artigo 6º,

parágrafo 2º, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005.

Certifico mais que o exequente foi intimado sob o Idadb5aae para,

no prazo de cinco dias, querendo, manifestar-se acerca da aludida

petição da executada e documentos anexos, vindo aquele a se

pronunciar sob o Ide6afecc para requerer a expedição de ofício ao

juízo universal no qual se processa o pedido de recuperação judicial

da empresa demandada solicitando a habilitação do crédito desta

reclamação trabalhista, pedindo ainda o autor a suspensão da

tramitação desta reclamatória por 180 dias e que, findo tal prazo

sem que haja a satisfação do crédito exequendo, seja determinado

o prosseguimento desta execução com a instauração do incidente

de desconsideração da personalidade jurídica da empresa

demandada a fim de que os atos executórios prossigam contra o

patrimônio pessoal de seus sócios, eis que não foi alcançado pelo

pedido de recuperação.

Nesses termos, faço o processo concluso.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

ERIVANILDO FELICIANO DOS SANTOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Ante o teor da certidão supra e considerando que cabe ao credor,

nos termos da Lei nº 11.101/2005, requerer diretamente ao

administrador judicial nomeado pelo Juízo universal da recuperação

a habilitação dos valores exequendos nesta demanda, expeça-se a

competente certidão de crédito e, em seguida, dê-se ciência à

referida parte, na pessoa de seu advogado, para que adote as

providências pertinentes.

2. Ato contínuo, arquive-se este feito provisoriamente.

3. Havendo manifestação por qualquer das partes, proceda-se a

conclusão dos autos para análise.

3. Ficam as partes cientificadas deste despacho, nas pessoas de

seus advogados.

Natal/RN, 09 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000090-71.2020.5.21.0042
AUTOR MARIA CECI GUEDES

ADVOGADO LUIZA GUIMARAES DE
ALMEIDA(OAB: 14346/RN)

ADVOGADO FLAVIO LUIZ ROCHA DE
ALMEIDA(OAB: 11398/RN)

RÉU NATAL HOSPITAL CENTER S.A.

ADVOGADO JULYAN VIANA DE SOUSA(OAB:
8489/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA CECI GUEDES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5c4fbdf

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

CERTIFICO que, nesta data, o advogado da reclamante,

Dr.FLAVIO LUIZ ROCHA DE ALMEIDA, entrou em contato com a

Secretaria desta Vara do Trabalho, informando que o Alvará

constante da Ata de Audiência de ID 58f5157, em que foi

formalizado acordo entre as partes, saiu com CNPJ diverso daquele

que corresponde à empresa reclamada,NATAL HOSPITAL

CENTER S.A. (CNPJ02.109.397/0001-80), requerendo, portanto, a

expedição de novo Alvará, de modo a viabilizar o saque do FGTS

pela obreira.

Por tal razão, procedo à conclusão dos autos.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA OTHON

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 1069
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

ANALISTA JUDICIÁRIA

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

1) Tendo em vista o teor da Certidão acima, resolve este Juízo

chamar o feito à ordem para, tornando sem efeito os Alvarás

constantes da Ata de Audiência de ID 58f5157, conferir força de

ALVARÁ ao presente Despachopara que a autora saque 80%

(oitenta por cento) dos valores depositados a título de FGTS na sua

conta vinculada, em relação ao vínculo com a ré. Dados da autora:

PIS nº 126.02789.64,1, CTPS nº 19063, série 00013/RN, CPF:

942.858.614-53, CNPJ da empresa:02.109.397/0001-80, vigência

do contrato: 01/04/2003 a 01/03/2020.

Efetivado pela reclamada o pagamento referente aos 20% da multa

rescisória (art. 484-A da CLT), este Juízo confere forçade

ALVARÁ ao presente Despacho para que a autora saque os

referidos 20% da multa rescisória de sua conta vinculada, em

relação ao vínculo com a ré. Dados da autora: PIS nº

126.02789.64,1, CTPS nº 19063, série 00013/RN, CPF:

942.858.614-53, CNPJ da empresa:02.109.397/0001-80, vigência

do contrato: 01/04/2003 a 01/03/2020.

2) Aguarde-se o integral cumprimento do acordo.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

Conferido (ros)

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000090-71.2020.5.21.0042
AUTOR MARIA CECI GUEDES

ADVOGADO LUIZA GUIMARAES DE
ALMEIDA(OAB: 14346/RN)

ADVOGADO FLAVIO LUIZ ROCHA DE
ALMEIDA(OAB: 11398/RN)

RÉU NATAL HOSPITAL CENTER S.A.

ADVOGADO JULYAN VIANA DE SOUSA(OAB:
8489/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NATAL HOSPITAL CENTER S.A.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5c4fbdf

proferido nos autos.

CERTIDÃO PJe-JT

CERTIFICO que, nesta data, o advogado da reclamante,

Dr.FLAVIO LUIZ ROCHA DE ALMEIDA, entrou em contato com a

Secretaria desta Vara do Trabalho, informando que o Alvará

constante da Ata de Audiência de ID 58f5157, em que foi

formalizado acordo entre as partes, saiu com CNPJ diverso daquele

que corresponde à empresa reclamada,NATAL HOSPITAL

CENTER S.A. (CNPJ02.109.397/0001-80), requerendo, portanto, a

expedição de novo Alvará, de modo a viabilizar o saque do FGTS

pela obreira.

Por tal razão, procedo à conclusão dos autos.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

LOUISE CAROLINE PINHEIRO DE SOUZA OTHON

ANALISTA JUDICIÁRIA

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

1) Tendo em vista o teor da Certidão acima, resolve este Juízo

chamar o feito à ordem para, tornando sem efeito os Alvarás

constantes da Ata de Audiência de ID 58f5157, conferir força de

ALVARÁ ao presente Despachopara que a autora saque 80%

(oitenta por cento) dos valores depositados a título de FGTS na sua

conta vinculada, em relação ao vínculo com a ré. Dados da autora:

PIS nº 126.02789.64,1, CTPS nº 19063, série 00013/RN, CPF:

942.858.614-53, CNPJ da empresa:02.109.397/0001-80, vigência

do contrato: 01/04/2003 a 01/03/2020.

Efetivado pela reclamada o pagamento referente aos 20% da multa

rescisória (art. 484-A da CLT), este Juízo confere forçade

ALVARÁ ao presente Despacho para que a autora saque os

referidos 20% da multa rescisória de sua conta vinculada, em

relação ao vínculo com a ré. Dados da autora: PIS nº

126.02789.64,1, CTPS nº 19063, série 00013/RN, CPF:

942.858.614-53, CNPJ da empresa:02.109.397/0001-80, vigência

do contrato: 01/04/2003 a 01/03/2020.

2) Aguarde-se o integral cumprimento do acordo.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

Conferido (ros)

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

Processo Nº ETCiv-0000478-71.2020.5.21.0042
EMBARGANTE CESAR DOUGLAS DA SILVA

ADVOGADO WDAGNO SANDRO BEZERRA
CAMARA(OAB: 7480/RN)

EMBARGADO MARIA APARECIDA SILVA

ADVOGADO LARA SAMMANTHA DE SOUSA
FIGUEIREDO(OAB: 7478/RN)

EMBARGADO SARA VARELA DOS SANTOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - CESAR DOUGLAS DA SILVA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 460259a

proferida nos autos.

RT-478-71

DECISÃO PJe-JT

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por CESAR DOUGLAS

DA SILVA em face de MARIA APARECIDA SILVA e SARA VARELA

DOS SANTOS, em que aquele alega, em resumo, ser o proprietário

doveículodo tipo GM/PRISMA MAXX, ano 2007, modelo 2007, cor

branca, de placas MYG3713, Renavam 914742388, chassis

9BGRM69807G250221, registrado noDETRAN/RN em nome de

SARA VARELA DOS SANTOS,o qual foi objeto de restrição via

RENAJUD nos autos do Processo 0000351-70.2019.5.21.0042; que

o veículo em telafoialienado em 29/08/2018 ao Senhor GENÁRO

WELLINGTON CAETANO,o qual, por sua vez, em 22/10/2018,

alienou em favor do ora embargante, conforme seobserva através

do Certif icado de Registro de Veículo e da Autorização

paraTransferência de Propriedade de Veículo em anexo,

devidamente assinado comreconhecimento em cartório, bem como

de acordo com o contrato de compra evenda, todos em anexo; que,

no momento da compra, o embargante adotoutodas as cautelas

necessárias para aquisição do veículo, haja vista que verificou

todasua documentação, a qual estava com as obrigações

tributárias em dia, não constavano órgão competente para o

licenciamento qualquer registro de penhora ou qualqueroutro

incidente ou impedimento que impossibilitasse ou que, ao menos,

opusessedúvida a efetivação da transação comercial; que, tendo

em vista o pagamento deforma parcelada, não foi realizada a

transferência do veículo de forma imediata, tendoo vendedor

GENÁRIO WELLINGTON CAETANO se comprometido em realizar

atransferência apenas com a quitação do bem; que, mesmo após

quitada integralmente a avença, o embargante nãopromoveu de

forma oportuna a transferência do veículo, de modo que somente

tentoupromover sua transferência em meados do mês de

julho/2020, quando foisurpreendido com a restr ição de

transferência determinada por esse Juízo que, conforme consta dos

autos originais, já foideterminada por este Juízo a penhora,

avaliação e remoção do referidoveículo, tendo sido expedido o

Mandado de ID 19884d6 daqueles autos; e que não há de se falar

em fraude à execução, visto que a restrição à venda só foi efetivada

em 27/05/2020, enquanto que a execução teve início em

28/10/2019, sendo que a própria reclamação trabalhista foi ajuizada

em09/05/2019, datas posteriores à alienação do veículo por parte

da executada, quese deu em 29/08/2018.

Com base nisso, pugna o terceiro embargante pelo deferimento do

pedido de tutela de urgência, para que seja determinadaa

imediataliberação do impedimento do veículo do tipo GM/PRISMA

MAXX, ano 2007, modelo 2007, cor branca, de placas MYG3713,

Renavam 914742388, chassis 9BGRM69807G250221, rejeitando a

pretensão executiva em face doreferido bem, por vedação legal.

É o que importa relatar

O art. 674 do CPC preleciona que, "quem, não sendo parte no

processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens

que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato

constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por

meio de embargos de terceiro".

Por seu turno, o art. 300 do CPC dispõe que "a tutela de urgência

será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado

útil do processo".

No caso sob análise, a documentação acostada aos autos evidencia

a alienação do veículo em questão entre CESAR DOUGLAS DA

SILVA e GENÁRO WELLINGTON CAETANO (ID 7f8e0d1), em

22/10/2018, sendo que este último, por seu turno, havia adquirido o

referido bem da executada SARA VARELA DOS SANTOS em

29/08/2018 (ID d5b600f).

Não obstante haja entendimentos divergentes acerca da

formalidade necessária à realização da transferência de

propriedade de automóveis, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB),

em seu art. 123, tratando dos casos de transferência de propriedade

de veículos, fixa o prazo de 30 dias para a adoção, pelo proprietário,

das providências necessárias à efetivação da expedição do novo

Certificado de Registro de Veículo.

Observa-se dos autos, contudo, que, embora a compra do bem

automóvel tenha ocorrido em 22/10/2018, com a quitação da última

parcela em 10/04/2019, apenas neste ano de 2020, após a inserção

de restrição judicial, o embargante buscou efetuar a sua

transferência junto ao DETRAN/RN, de modo que não se pode

reputar premente a necessidade de formalização do citado ato

jurídico.

Por outro lado, consta dos autos da ação principal a expedição de

Mandado de Penhora, Avaliação e Remoção do bem em tela, cuja

diligência ainda está pendente de cumprimento. De todo modo,

considerando que já pesa sobre o bem a restrição inserida via

RENAJUD, e à vista da documentação acostada à exordial, que

prova a propriedade e posse do embargante, merece acolhimento o
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pedido de tutela de urgência por ele formulado, a fim de que seja

mantida a sua posse sobre o veículo “GM/PRISMA MAXX, ano

2007, modelo 2007, cor branca, de placas MYG3713, Renavam

914742388, chassis 9BGRM69807G250221”, suspendendo-se

qualquer ato de constrição do referido bem nos autos do Processo

0000351-70.2019.5.21.0042, até eventual determinação deste Juízo

em sentido contrário.

Dito isto, resta deferido o pedido de tutela de urgência formulado

pelo terceiro embargante, determinando a manutenção da posse do

embargante sobre o veículo “GM/PRISMA MAXX, ano 2007, modelo

2007, cor branca, de placas MYG3713, Renavam 914742388,

chassis 9BGRM69807G250221”, suspendendo-se qualquer ato de

constrição do referido bem nos autos do Processo 0000351-

70.2019.5.21.0042, até eventual determinação deste Juízo em

sentido contrário.

Certifique a Secretaria acerca da presente decisão nos autos

do Processo 0000351-70.2019.5.21.0042, bem como providencie

-se a suspensão da distribuição do Mandado de ID19884d6

expedido naqueles autos.

Dê-se ciência ao autor, através do seu advogado, acerca do inteiro

teor desta decisão.

Ato contínuo, providencie a Secretaria desta Vara do Trabalho a

notificação do(s) embargado(s), através do(s) advogado(s)

constituído(s) nos autos da ação principal, se houver, ou

pessoalmente (art. 677, § 3º, do CPC), para, querendo, no prazo de

até 15 dias, apresentar contestação (art. 679 do CPC).

Após, retornem os autos conclusos.

Natal/RN, 9 de setembro de 2020.

LILIAN MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA

JUÍZA DO TRABALHO

13ª Vara do Trabalho de Natal/RN

Notificação

Processo Nº ATSum-0000393-82.2020.5.21.0043
AUTOR ERINALDO DA SILVA SALES

ADVOGADO KLEBER GENTIL DE ARAUJO
JUNIOR(OAB: 13385/RN)

RÉU M & M INDUSTRIA ALIMENTICIA
LTDA - EPP

ADVOGADO JOSE CARLOS MACHADO
ROESSLER(OAB: 9036/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - M & M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Pela presente, fica a V.Sa. intimada para tomar ciência do conteúdo

do Despacho juntado a RT 0000407-71.2020.5.21.0009,

apresentado abaixo.

"DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico a similaridade de alegações

formuladas nos presentes com o panorama fático traçado no

Processo 0000393-82.2020.5.21.0043, porquanto em ambos são

narrados episódios ocorridos nos dias 12 de fevereiro (discussão

entre os reclamantes) e 13 de fevereiro de 2020 (alegação de vício

de consentimento para que os autores requeressem indevidamente

a demissão).

Dessa forma, por economia processual e visando evitar decisões

contraditórias, determino a inclusão de ambos os feitos em pauta

virtual, para a instrução conjunta.

Retire-se o sigilo das contestações em ambos os processos, porque

indevidamente procedidas pela ré.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência de Instrução a ser realizada no dia 15.09.2020 às 10

horas.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso por meio do

l ink meet.google.com/xim-wqyj-fmi ,  que, também, será

encaminhado para os e-mails indicados pelas partes, com o número

do respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas da data

aprazada para a sua audiência, o endereço de e-mail para receber

o referido link. Além de indicar provas que pretendem produzir.

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphone que
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possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

As partes, por meio dos seus procuradores, ficam cientes de que a

audiência será gravada e mantida nos autos para a continuidade

dos atos processuais, nos termos do art. 3º do Ato nº 11/2020 da

CGJT e do art. 9º do Ato nº 54/2020 do TRT 21, bem como, a

ciência de que o não comparecimento a audiência sem prévia

justificativa, acarretará a aplicação da pena de confissão, nos

termos da Súmula 74, TST.

Na hipótese de existir testemunha (s) da (s) parte (s), deverá o

respectivo advogado apresentar além do endereço eletrônico para

recebimento do link de acesso, cópia do documento de identificação

da parte para registro nos autos, assumindo a responsabilidade de

informar a sua testemunha os requisitos necessários para a sua

oitiva – que são os mesmos que os fixados para as partes e seus

procuradores.

O não atendimento das determinações em relação as testemunhas

importará na preclusão consumativa da produção da prova

testemunhal.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores."

 

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

JIMMY CARTER L TORRES B E SILVA

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000393-82.2020.5.21.0043
AUTOR ERINALDO DA SILVA SALES

ADVOGADO KLEBER GENTIL DE ARAUJO
JUNIOR(OAB: 13385/RN)

RÉU M & M INDUSTRIA ALIMENTICIA
LTDA - EPP

ADVOGADO JOSE CARLOS MACHADO
ROESSLER(OAB: 9036/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ERINALDO DA SILVA SALES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Pela presente, fica a V.Sa. intimada para tomar ciência do conteúdo

do Despacho juntado a RT 0000407-71.2020.5.21.0009,

apresentado abaixo.

"DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico a similaridade de alegações

formuladas nos presentes com o panorama fático traçado no

Processo 0000393-82.2020.5.21.0043, porquanto em ambos são

narrados episódios ocorridos nos dias 12 de fevereiro (discussão

entre os reclamantes) e 13 de fevereiro de 2020 (alegação de vício

de consentimento para que os autores requeressem indevidamente

a demissão).

Dessa forma, por economia processual e visando evitar decisões

contraditórias, determino a inclusão de ambos os feitos em pauta

virtual, para a instrução conjunta.

Retire-se o sigilo das contestações em ambos os processos, porque

indevidamente procedidas pela ré.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência de Instrução a ser realizada no dia 15.09.2020 às 10

horas.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso por meio do

l ink meet.google.com/xim-wqyj-fmi ,  que, também, será

encaminhado para os e-mails indicados pelas partes, com o número

do respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas da data

aprazada para a sua audiência, o endereço de e-mail para receber

o referido link. Além de indicar provas que pretendem produzir.

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphone que

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.
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As partes, por meio dos seus procuradores, ficam cientes de que a

audiência será gravada e mantida nos autos para a continuidade

dos atos processuais, nos termos do art. 3º do Ato nº 11/2020 da

CGJT e do art. 9º do Ato nº 54/2020 do TRT 21, bem como, a

ciência de que o não comparecimento a audiência sem prévia

justificativa, acarretará a aplicação da pena de confissão, nos

termos da Súmula 74, TST.

Na hipótese de existir testemunha (s) da (s) parte (s), deverá o

respectivo advogado apresentar além do endereço eletrônico para

recebimento do link de acesso, cópia do documento de identificação

da parte para registro nos autos, assumindo a responsabilidade de

informar a sua testemunha os requisitos necessários para a sua

oitiva – que são os mesmos que os fixados para as partes e seus

procuradores.

O não atendimento das determinações em relação as testemunhas

importará na preclusão consumativa da produção da prova

testemunhal.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores."

 

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

JIMMY CARTER L TORRES B E SILVA

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000196-30.2020.5.21.0043
AUTOR JOSE OSMAR MEDEIROS DOS

SANTOS

ADVOGADO SUELY FERNANDES RIBEIRO DE
SOUSA(OAB: 17267/RN)

ADVOGADO GEONARA ARAUJO DE LIMA(OAB:
16005/RN)

RÉU A&S SERVICOS TERCEIRIZADOS
LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE OSMAR MEDEIROS DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 7d86658

proferida nos autos.

1. Relatório

Dispensado, nos termos do art. 852-I da CLT.

2. Fundamentação

2.1.Pedido de Intimação dos Advogados Indicados

Defiro o pedido formulados pelos advogados das partes para que as

intimações a elas sejam realizadas apenas em nome dos

advogados expressamente ind icados nas respect ivas

manifestações processuais, devendo a secretaria do juízo atentar

para o registro de tal solicitação no sistema PJE.

2.2 Revelia da Reclamada

Apesar de devidamente citada, a reclamada não apresentou defesa

no prazo legal, razão pela qual incorreu em revelia e confissão ficta.

Atente-se que a confissão ficta é de natureza relativa, não

importando em presunção absoluta de veracidade das alegações do

reclamante, especialmente se houver prova nos autos que se

contraponha às teses da petição inicial, conforme art. 844,

parágrafos 4º e 5º da CLT.

2.3. Diferenças de Verbas Rescisórias e de FGTS

O reclamante alega que trabalhou para a reclamadaA&S

SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, na função de porteiro, de

01/05/2013 a 20/02/2020, quando foi dispensado sem justa causa,

recebendo como última remuneração o valor de R$ 1.673,00. Afirma

que recebeu o pagamento de suas verbas rescisórias em valor

inferior ao devido e com atraso. Diz ainda que o FGTS não foi

depositado corretamente ao longo do contrato de emprego e que

não recebeu o saldo de salário de 20 dias de fevereiro/2020.

Requer o pagamento das diferenças devidas a título de verbas

rescisórias (saldo de salário, Aviso prévio, 13º salário proporcional,

férias proporcionais e multa de 40% sobre o FGTS) e de FGTS.

A reclamada foi revel e não há nos autos nada que possa infirmar

as suas alegações. Além disso, as cópias do TRCT, do extrato do

FGTS e dos contracheques do reclamante indicam que a suas

verbas rescisórias foram pagas em valor inferior ao devido.

Ante o exposto, condeno a reclamada a pagar ao reclamante as

verbas rescisórias de saldo de salário, Aviso prévio, 13º salário

proporcional, férias proporcionais e multa de 40% sobre o FGTS,

além do FGTS de todo o contrato de emprego, deduzindo as

quantias confessadamente recebidas pelo reclamante de R$

1,865,65 (verbas rescisórias) e de R$ 13.811,64 (FGTS). Para o

cálculo das verbas devidas deve ser utilizada a evolução salarial do

reclamante (contracheques de fls. 48 e seguintes) e o extrato do

FGTS do reclamante (fls. 31 e seguintes).

2.4. Intervalo Intrajornada

O reclamante afirma que trabalhava com porteiro, em jornada de

12x36, mas que não tinha direito ao gozo do intervalo intrajornada.
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Requer o pagamento de 01h extra pela não fruição do intervalo

intrajornada.

A reclamada foi revel e não há nos autos nada que possa infirmar

as alegações do reclamante. Contudo, deve ser observado que o

reclamante indicou nos cálculos apresentados com a petição inicial

que gozava de 30 minutos de intervalo intrajornada. Tal afirmação

tem repercussão na verba devida, pois após a Lei 13.467/17, a não

concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo,

para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais,

implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período

suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o

valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71, §4º da

CLT).

Assim, condeno a reclamada a pagar 01h extra por dia de trabalho,

com adicional de 50%, em razão da ausência de intervalo

intrajornada integral, no período de 01/05/2013 a 10/11/2017, data

da entrada em vigor da Lei 13.467/2017. A partir de 11/11/2017,

condeno a reclamada a pagar 30 minutos extras por dia de trabalho,

com adicional de 50%, em razão da concessão de intervalo

intrajornada parcial. Sem reflexos em ambos os casos, em razão da

ausência de pedido do reclamante em relação a tais verbas.

2.5. Multas dos Arts. 467 e 477, §8º da CLT

Diante da revelia da reclamada, da ausência de contestação e da

confirmação do atraso no pagamento das verbas rescisórias do

reclamante, condeno a reclamada principal ao pagamento das

multas dos arts. 467 e 477 da CLT.

2.6. Da Justiça Gratuita

O reclamante alegou estar sem condições de arcar com as

despesas processuais e não há nos autos indicação de que esteja

auferindo renda superior ao montante de R$ 2.440,42 (40% do teto

pago pelo RGPS), sendo presumidamente hipossuficiente para

demandar em juízo, nos termos do art. 790, §3º, da CLT, razão pela

qual concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

3. Dispositivo

Ante o exposto e considerando o que tudo mais dos autos consta

j u l g o  P A R C I A L M E N T E  P R O C E D E N T E  a  d e m a n d a

promovidaJOSE OSMAR MEDEIROS DOS SANTOS contra A&S

SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, condenando o reclamado a

pagar ao reclamante, no prazo de 48 horas após o trânsito em

julgado, independentemente de nova intimação, sob pena de

imediata execução:

a) pagar ao reclamante as verbas rescisórias de saldo de salário,

Aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais e multa

de 40% sobre o FGTS, além do FGTS de todo o contrato de

emprego, deduzindo as quantias confessadamente recebidas pelo

reclamante de R$ 1,865,65 (verbas rescisórias) e de R$ 13.811,64

(FGTS). Para o cálculo das verbas devidas deve ser utilizada a

evolução salarial do reclamante (contracheques de fls. 48 e

seguintes) e o extrato do FGTS do reclamante (fls. 31 e seguintes).

b) a pagar 01h extra por dia de trabalho, com adicional de 50%, em

razão da ausência de intervalo intrajornada integral, no período de

01/05/2013 a 10/11/2017, data da entrada em vigor da Lei

13.467/2017. A partir de 11/11/2017, condeno a reclamada a pagar

30 minutos extras por dia de trabalho, com adicional de 50%, em

razão da concessão de intervalo intrajornada parcial. Sem reflexos

em ambos os casos, em razão da ausência de pedido do

reclamante em relação a tais verbas.

c)pagamento das multas dos arts. 467 e 477 da CLT.

d) honorários advocatícios sucumbenciais de 5% sobre o valor da

condenação, nos termos do art. 791-A da CLT e seus respectivos

parágrafos.

Tudo em fiel observância à fundamentação supra, a qual passa a

integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

A presente sentença é líquida, conforme valores constantes da

planilha anexa, que é parte integrante deste dispositivo.

As contribuições previdenciárias e fiscais são de responsabilidade

do empregador, devendo a parte autora, contudo, arcar com sua

quota-parte, ante o recebimento do crédito (Súmula 368, II, do TST).

Observe-se também o disposto no item III da mesma Súmula a qual

estabelece que os "descontos previdenciários relativos à

contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem

ser calculados mês a mês, de conformidade com o art. 276, § 4º, do

Decreto n º 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991,

aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite

máximo do salário de contribuição".

Deve-se observar, ainda, o art. 276, do Decreto nº 3.048/99 e itens

IV e V da Súmula 368 do TST quanto à apuração de juros e multa,

bem como o disposto no art. 114, inciso VIII, da Constituição

Federal, excluindo-se do cálculo a parcela destinada ao sistema "S"

(para terceiro), pela clara incompetência desta Justiça Federal

Especializada para executá-la.

O imposto de renda deve incidir sobre os créditos deferidos ao

reclamante (de natureza salarial), devendo ser recolhido pela

reclamada, na forma da Lei n. 10.833/2003, do regulamento da

Corregedoria Regional do Trabalho (Provimento TRT CR n.

02/2006) e da Súmula 368/TST, com as alterações da Instrução

Normativa nº. 1.127, de 07 de fevereiro de 2011.
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Os juros de mora obedecerão ao disposto na lei n.° 8.177/91.

Custas pela reclamada principal no valor indicado na planilha em

anexo, calculadas sobre o montante 2% da condenação.

Intimem-se as partes.

Natal/RN, datado e assinado eletronicamente.

Cácio Oliveira Manoel

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000682-83.2018.5.21.0043
AUTOR WILLIAM PESSOA FREIRE

ADVOGADO ELIS MARIA PESSOA DE LIMA(OAB:
11745/RN)

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU DPC - DISTRIBUIDORA
NORTERIOGRANDENSE LTDA

ADVOGADO CLARISSA BARBOSA
MARANHAO(OAB: 35673/PE)

ADVOGADO MARCEL BURKHARDT COSTI(OAB:
27375/PE)

RÉU DEBORA DE ALBUQUERQUE
FERNANDES

ADVOGADO LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE
ARAUJO(OAB: 28870/PE)

RÉU GJV EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA

ADVOGADO THIAGO DA SILVA MONTEIRO(OAB:
26491/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DEBORA DE ALBUQUERQUE FERNANDES

  - DPC - DISTRIBUIDORA NORTERIOGRANDENSE LTDA

  - GJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
SOCIETARIAS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f9a7724

proferida nos autos.

SENTENÇA

D E B O R A  D E  A L B U Q U E R Q U E  F E R N A N D E S  e  G J V

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS

LTDAapresentaram impugnação ao incidente de desconsideração

da personalidade jurídica deflagrado sobre estes nos IDs af9c0be e

00f8259, que as incluiu no polo passivo da demanda, após

tentativas frustradas de execução em desfavor da executada DPC -

DISTRIBUIDORA NORTERIOGRANDENSE LTDA. A primeira

suscita que não houve o preenchimento dos requisitos contidos no

art. 50, do Código Civil, para a instauração do incidente, não tendo

a parte indicado especificamente os bens buscados do devedor.

Além disso, não teria a parte comprovado a confusão patrimonial ou

o desvio de finalidade capaz de ensejar o redirecionamento da

execução para o sócio da empresa executada. A segunda alega,

em síntese, que houve nulidade processual pelas seguintes razões:

privação dos bens desta sem o devido processo legal, pois os atos

cautelares de constrição não foram precedidos do contraditório e

ampla defesa, e; por ofensa ao art. 878 da CLT, com a instauração

do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de

ofício.

Aduz, ainda, que houve inadequação da via eleita, uma vez que não

há sócio em comum entre a reclamada e a empresa impugnante,

nem decisão transitada em julgado reconhecendo a condição de

sócia oculta da primeira impugnante; que não houve o

preenchimento dos requisitos contidos no art. 50, do Código Civil,

para a instauração do incidente, e; que a teoria menor não se aplica

ao presente caso. Requer a suspensão da execução até o

julgamento do presente incidente, bem como que sua impugnação

também seja recebida como Embargos à Execução. Por fim, ambas

as impugnantes requerem a improcedência do incidente de

desconsideração da personalidade jurídica deflagrado sobre estas.

Dispensada a manifestação do exequente, determinei a conclusão.

É o relatório.

Em que pesem as alegações das peticionárias, suas insurgências

não prosperam.

Primeiramente, esclareço que este Juízo entende por inaplicável o

art. 50 do Código Civil (teoria maior) quanto às razões para que

ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que

há outros institutos legais com maior similaridade quanto às

evidentes particularidades da relação de trabalho.

Nesse passo, destaco que o art. 28 da Lei n° 8.078/90 (teoria

menor) guarda maior semelhança principiológica com o direito do

trabalho do que o artigo acima invocado. A hipossuficiência do

consumidor, que se encontra em situação de impotência ou de

inferioridade na relação de consumo diante de seu fornecedor,

remete muito mais ao trabalhador, que se encontra sob as mesmas

condições diante do seu empregador, do que uma relação cível

entre partes com idêntica capacidade probatória.

Além disso, destaque-se, ainda, a natureza alimentar do crédito

obreiro, priorizado em detrimento dos créditos de natureza cível.

A jurisprudência, inclusive deste E. TRT, corrobora referida

aplicação:

" A G R A V O  D E  P E T I Ç Ã O .  D E S C O N S I D E R A Ç Ã O  D A
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PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO LEGAL

OBSERVADO. TEORIA "MENOR". EXECUÇÃO TRABALHISTA E

CÓDIGO DO CONSUMIDOR. No processo do trabalho não se

aplica a "teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica

(art. 50 do Código Civil), sendo descabida a exigência de prova de

abuso da personalidade jurídica. Incide, por analogia (art. 8º da

CLT), a "teoria menor", a qual é extraída do art. 28, §5º, do CDC -

pois, tal como o trabalhador, o consumidor também se encontra em

situação vulnerável -, segundo o qual "poderá ser desconsiderada a

pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma

forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos

consumidores" (g.n.). Não se nega a existência legal do benefício

de ordem (art. 795, §1º, do CPC), mas, apenas, aqui não há

necessidade de esgotamento dos meios de execução contra a

pessoa jurídica, bastando o seu não pagamento espontâneo do

débito no momento oportuno. Inclusive, para evitar a execução

contra si, o sócio tem a faculdade de "nomear quantos bens da

sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados,

bastem para pagar o débito" (art. 795, §2º, do CPC). No caso, o

incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi

devidamente instaurado, observado o contraditório, conforme

preceitua o art. 855-A da CLT, tendo havido defesa dos ora

agravantes. Aliás, em seu apelo os sócios admitem que as

empresas executadas paralisaram temporariamente as suas

atividades "até que o mercado se recuperasse", o que já estaria

ocorrendo (fl. 227), sem que se saiba, porém, se e quando haverá

lucratividade capaz de permitir o adimplemento dos créditos

executados (como dito na decisão objurgada, trata-se de evento

futuro e incerto, do qual não pode depender a execução). Agravo a

que se nega provimento."(TRT 15ª R., 4ª Turma, Desembargador

Relator José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, publicado em

13.11.2019)

"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

INFRUTÍFERA A EXECUÇÃO CONTRA A RECLAMADA

PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO EM FACE DOS SÓCIOS.

Esgotados os meios executórios contra a reclamada principal,

correto prosseguimento da execução em face do patrimônio dos

seus sócios, na forma do art. 28 do CDC. Decisão mantida."(TRT

21ª R., 1ª Turma, Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho

Simonetti, publicado em 31.05.2019).

Ademais, não é requisito legal para a instauração do incidente que a

parte indique os bens pretendidos do devedor, sobretudo porque o

incidente possui a finalidade de alcançar os bens do sócios da

empresa justamente por se tratar de execução frustrada em face da

pessoa jurídica originária.

Logo, registro a aplicação da teoria menor ao presente caso.

Ao contrário da alegação da empresa impugnante quanto à

deflagração do incidente de desconsideração da personalidade de

ofício, destaco que referido incidente foi instaurado mediante pedido

expresso da parte exequente, consoante pleito consignado tanto

nas razões finais da audiência ocorrida no ID 5678244, inclusive

quanto às medidas cautelares para assegurar o adimplemento das

obrigações, como nos pedidos contidos na petição de ID 3aed675.

Nesse cenário, com base no poder geral de cautela previsto no

artigo 297 do CPC e na disposição contida no art. 301 do CPC, os

atos cautelares podem ser realizados mediante contraditório diferido

diante da necessidade de assegurar uma prestação jurisdicional

mais célere, efetiva e eficaz e evitar que futuras diligências

promovidas em face dos sócios da parte executada restem inócuas.

É, ainda, medida que cumpre o disposto no artigo 5°, LXXVIII, da

Constituição Federal.

Assim, o fato de terem sido iniciadas as ferramentas de constrição

patrimonial em face da executada antes de sua citação não invalida

a atuação do Juízo, eis que a ciência da instauração do incidente,

antes de providenciadas tentativas de bloqueio de numerário,

poderia comprometer a efetividade dos atos cautelares de

constrição.

Sob tais circunstâncias, não há que se falar em defeito na

oportunização diferida da contracautela. A ampla defesa e o

contraditório foram amplamente respeitados, eis que concedido o

prazo de 15 (quinze) dias para a executada impugnar o incidente e

sua inclusão na lide. Aliás, a impugnação da peticionária é o motivo

pelo qual se apreciam suas insurgências nesta decisão.

Quanto ao méri to em si ,  observe-se que DEBORA DE

ALBUQUERQUE FERNANDES é sócia da reclamada e, consoante

decisão de ID 00f8259, já foi sócia da GJV EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. A investigação patrimonial

avançada revela que DEBORA se retirou apenas formalmente da

empresa em 24/03/2017, porém permanece no comando e gestão

da empresa na condição de sócia oculta, eis que é a única pessoa

que detém poderes de representação da empresa para movimentar

as contas bancárias desta.

Não existe requisito legal para que o incidente de desconsideração

inversa da personalidade jurídica seja deflagrado somente após o

trânsito em julgado de decisão que reconhece a condição de sócio

oculto. Pelo contrário, inexiste incompatibilidade de reconhecimento

da condição e instauração simultânea da desconsideração direta e

inversa da personalidade jurídica, como forma de empreender

celeridade na busca da satisfação do crédito obreiro.

No mais, verifico que a empresa impugnante não se desincumbiu de

seu ônus de demonstrar quem movimenta as contas bancárias da

empresa, se não DEBORA, já que é a única que aparece como
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procuradora bancária da pessoa jurídica investigada.

Nessa mesma linha de raciocínio, a parte impugnante também não

explica qual o lastro financeiro de LUIS VICTOR FERNANDES

CORREIA, um jovem de apenas 18 anos à época em que recebeu

de sua mãe a empresa familiar impugnante, para integralizar o

capital social da empresa, de R$ 3.021.000,00.

Assim, considerando os fatos probatórios acima e a teoria da

aparência, resta inegável que DEBORA continua administrando e

gerenciando a GJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

SOCIETARIAS LTDA, que foi colocada no nome de seu filho mais

jovem apenas com a finalidade de dissociar seu nome e lesar os

credores de suas empresas anteriores, restando inegável a fraude a

execução trabalhista.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os incidentes de

desconsideração da personalidade jurídica deflagrados nos IDs

af9c0be e 00f8259 em relação a DEBORA DE ALBUQUERQUE

FERNANDES e a GJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

SOCIETARIAS LTDA.

Ficam desde já intimadas as executadas que qualquer medida que

possa ser considerada como ocultação patrimonial ensejará no

reconhecimento de fraude à execução e conduta de má-fé, passível

das sanções previstas em lei, em especial nos arts. 79 e seguintes

do CPC.

Decorrido o prazo recursal sem insurgências, expeça-se alvará para

l iberação dos valores bloqueados nas contas de GJV

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

para pagamento dos créditos deste processo.

Após, registrem-se os valores pagos e, inexistindo pendências,

concluam-se os autos para extinção da execução.

Natal/RN, datado e assinado eletronicamente.

CÁCIO OLIVEIRA MANOEL

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATSum-0000682-83.2018.5.21.0043
AUTOR WILLIAM PESSOA FREIRE

ADVOGADO ELIS MARIA PESSOA DE LIMA(OAB:
11745/RN)

ADVOGADO ROGERIO RIBEIRO DE MEIROZ
GRILO(OAB: 5785/RN)

RÉU DPC - DISTRIBUIDORA
NORTERIOGRANDENSE LTDA

ADVOGADO CLARISSA BARBOSA
MARANHAO(OAB: 35673/PE)

ADVOGADO MARCEL BURKHARDT COSTI(OAB:
27375/PE)

RÉU DEBORA DE ALBUQUERQUE
FERNANDES

ADVOGADO LEONARDO MACIEL PINHEIRO DE
ARAUJO(OAB: 28870/PE)

RÉU GJV EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA

ADVOGADO THIAGO DA SILVA MONTEIRO(OAB:
26491/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - WILLIAM PESSOA FREIRE

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID f9a7724

proferida nos autos.

SENTENÇA

D E B O R A  D E  A L B U Q U E R Q U E  F E R N A N D E S  e  G J V

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS

LTDAapresentaram impugnação ao incidente de desconsideração

da personalidade jurídica deflagrado sobre estes nos IDs af9c0be e

00f8259, que as incluiu no polo passivo da demanda, após

tentativas frustradas de execução em desfavor da executada DPC -

DISTRIBUIDORA NORTERIOGRANDENSE LTDA. A primeira

suscita que não houve o preenchimento dos requisitos contidos no

art. 50, do Código Civil, para a instauração do incidente, não tendo

a parte indicado especificamente os bens buscados do devedor.

Além disso, não teria a parte comprovado a confusão patrimonial ou

o desvio de finalidade capaz de ensejar o redirecionamento da

execução para o sócio da empresa executada. A segunda alega,

em síntese, que houve nulidade processual pelas seguintes razões:

privação dos bens desta sem o devido processo legal, pois os atos

cautelares de constrição não foram precedidos do contraditório e

ampla defesa, e; por ofensa ao art. 878 da CLT, com a instauração

do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de

ofício.

Aduz, ainda, que houve inadequação da via eleita, uma vez que não

há sócio em comum entre a reclamada e a empresa impugnante,

nem decisão transitada em julgado reconhecendo a condição de

sócia oculta da primeira impugnante; que não houve o

preenchimento dos requisitos contidos no art. 50, do Código Civil,

para a instauração do incidente, e; que a teoria menor não se aplica

ao presente caso. Requer a suspensão da execução até o

julgamento do presente incidente, bem como que sua impugnação

também seja recebida como Embargos à Execução. Por fim, ambas

as impugnantes requerem a improcedência do incidente de

desconsideração da personalidade jurídica deflagrado sobre estas.

Dispensada a manifestação do exequente, determinei a conclusão.
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É o relatório.

Em que pesem as alegações das peticionárias, suas insurgências

não prosperam.

Primeiramente, esclareço que este Juízo entende por inaplicável o

art. 50 do Código Civil (teoria maior) quanto às razões para que

ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que

há outros institutos legais com maior similaridade quanto às

evidentes particularidades da relação de trabalho.

Nesse passo, destaco que o art. 28 da Lei n° 8.078/90 (teoria

menor) guarda maior semelhança principiológica com o direito do

trabalho do que o artigo acima invocado. A hipossuficiência do

consumidor, que se encontra em situação de impotência ou de

inferioridade na relação de consumo diante de seu fornecedor,

remete muito mais ao trabalhador, que se encontra sob as mesmas

condições diante do seu empregador, do que uma relação cível

entre partes com idêntica capacidade probatória.

Além disso, destaque-se, ainda, a natureza alimentar do crédito

obreiro, priorizado em detrimento dos créditos de natureza cível.

A jurisprudência, inclusive deste E. TRT, corrobora referida

aplicação:

" A G R A V O  D E  P E T I Ç Ã O .  D E S C O N S I D E R A Ç Ã O  D A

PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO LEGAL

OBSERVADO. TEORIA "MENOR". EXECUÇÃO TRABALHISTA E

CÓDIGO DO CONSUMIDOR. No processo do trabalho não se

aplica a "teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica

(art. 50 do Código Civil), sendo descabida a exigência de prova de

abuso da personalidade jurídica. Incide, por analogia (art. 8º da

CLT), a "teoria menor", a qual é extraída do art. 28, §5º, do CDC -

pois, tal como o trabalhador, o consumidor também se encontra em

situação vulnerável -, segundo o qual "poderá ser desconsiderada a

pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma

forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos

consumidores" (g.n.). Não se nega a existência legal do benefício

de ordem (art. 795, §1º, do CPC), mas, apenas, aqui não há

necessidade de esgotamento dos meios de execução contra a

pessoa jurídica, bastando o seu não pagamento espontâneo do

débito no momento oportuno. Inclusive, para evitar a execução

contra si, o sócio tem a faculdade de "nomear quantos bens da

sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados,

bastem para pagar o débito" (art. 795, §2º, do CPC). No caso, o

incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi

devidamente instaurado, observado o contraditório, conforme

preceitua o art. 855-A da CLT, tendo havido defesa dos ora

agravantes. Aliás, em seu apelo os sócios admitem que as

empresas executadas paralisaram temporariamente as suas

atividades "até que o mercado se recuperasse", o que já estaria

ocorrendo (fl. 227), sem que se saiba, porém, se e quando haverá

lucratividade capaz de permitir o adimplemento dos créditos

executados (como dito na decisão objurgada, trata-se de evento

futuro e incerto, do qual não pode depender a execução). Agravo a

que se nega provimento."(TRT 15ª R., 4ª Turma, Desembargador

Relator José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, publicado em

13.11.2019)

"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

INFRUTÍFERA A EXECUÇÃO CONTRA A RECLAMADA

PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO EM FACE DOS SÓCIOS.

Esgotados os meios executórios contra a reclamada principal,

correto prosseguimento da execução em face do patrimônio dos

seus sócios, na forma do art. 28 do CDC. Decisão mantida."(TRT

21ª R., 1ª Turma, Juíza Convocada Isaura Maria Barbalho

Simonetti, publicado em 31.05.2019).

Ademais, não é requisito legal para a instauração do incidente que a

parte indique os bens pretendidos do devedor, sobretudo porque o

incidente possui a finalidade de alcançar os bens do sócios da

empresa justamente por se tratar de execução frustrada em face da

pessoa jurídica originária.

Logo, registro a aplicação da teoria menor ao presente caso.

Ao contrário da alegação da empresa impugnante quanto à

deflagração do incidente de desconsideração da personalidade de

ofício, destaco que referido incidente foi instaurado mediante pedido

expresso da parte exequente, consoante pleito consignado tanto

nas razões finais da audiência ocorrida no ID 5678244, inclusive

quanto às medidas cautelares para assegurar o adimplemento das

obrigações, como nos pedidos contidos na petição de ID 3aed675.

Nesse cenário, com base no poder geral de cautela previsto no

artigo 297 do CPC e na disposição contida no art. 301 do CPC, os

atos cautelares podem ser realizados mediante contraditório diferido

diante da necessidade de assegurar uma prestação jurisdicional

mais célere, efetiva e eficaz e evitar que futuras diligências

promovidas em face dos sócios da parte executada restem inócuas.

É, ainda, medida que cumpre o disposto no artigo 5°, LXXVIII, da

Constituição Federal.

Assim, o fato de terem sido iniciadas as ferramentas de constrição

patrimonial em face da executada antes de sua citação não invalida

a atuação do Juízo, eis que a ciência da instauração do incidente,

antes de providenciadas tentativas de bloqueio de numerário,

poderia comprometer a efetividade dos atos cautelares de

constrição.

Sob tais circunstâncias, não há que se falar em defeito na

oportunização diferida da contracautela. A ampla defesa e o

contraditório foram amplamente respeitados, eis que concedido o

prazo de 15 (quinze) dias para a executada impugnar o incidente e
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sua inclusão na lide. Aliás, a impugnação da peticionária é o motivo

pelo qual se apreciam suas insurgências nesta decisão.

Quanto ao méri to em si ,  observe-se que DEBORA DE

ALBUQUERQUE FERNANDES é sócia da reclamada e, consoante

decisão de ID 00f8259, já foi sócia da GJV EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. A investigação patrimonial

avançada revela que DEBORA se retirou apenas formalmente da

empresa em 24/03/2017, porém permanece no comando e gestão

da empresa na condição de sócia oculta, eis que é a única pessoa

que detém poderes de representação da empresa para movimentar

as contas bancárias desta.

Não existe requisito legal para que o incidente de desconsideração

inversa da personalidade jurídica seja deflagrado somente após o

trânsito em julgado de decisão que reconhece a condição de sócio

oculto. Pelo contrário, inexiste incompatibilidade de reconhecimento

da condição e instauração simultânea da desconsideração direta e

inversa da personalidade jurídica, como forma de empreender

celeridade na busca da satisfação do crédito obreiro.

No mais, verifico que a empresa impugnante não se desincumbiu de

seu ônus de demonstrar quem movimenta as contas bancárias da

empresa, se não DEBORA, já que é a única que aparece como

procuradora bancária da pessoa jurídica investigada.

Nessa mesma linha de raciocínio, a parte impugnante também não

explica qual o lastro financeiro de LUIS VICTOR FERNANDES

CORREIA, um jovem de apenas 18 anos à época em que recebeu

de sua mãe a empresa familiar impugnante, para integralizar o

capital social da empresa, de R$ 3.021.000,00.

Assim, considerando os fatos probatórios acima e a teoria da

aparência, resta inegável que DEBORA continua administrando e

gerenciando a GJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

SOCIETARIAS LTDA, que foi colocada no nome de seu filho mais

jovem apenas com a finalidade de dissociar seu nome e lesar os

credores de suas empresas anteriores, restando inegável a fraude a

execução trabalhista.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os incidentes de

desconsideração da personalidade jurídica deflagrados nos IDs

af9c0be e 00f8259 em relação a DEBORA DE ALBUQUERQUE

FERNANDES e a GJV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

SOCIETARIAS LTDA.

Ficam desde já intimadas as executadas que qualquer medida que

possa ser considerada como ocultação patrimonial ensejará no

reconhecimento de fraude à execução e conduta de má-fé, passível

das sanções previstas em lei, em especial nos arts. 79 e seguintes

do CPC.

Decorrido o prazo recursal sem insurgências, expeça-se alvará para

l iberação dos valores bloqueados nas contas de GJV

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

para pagamento dos créditos deste processo.

Após, registrem-se os valores pagos e, inexistindo pendências,

concluam-se os autos para extinção da execução.

Natal/RN, datado e assinado eletronicamente.

CÁCIO OLIVEIRA MANOEL

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000369-54.2020.5.21.0043
AUTOR MARCOS CESAR DE BASTOS

ADVOGADO EMILIANA VIRGINIA BEZERRA DA
ROCHA(OAB: 15800/RN)

RÉU F S CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA - ME

RÉU CONDOMINIO EDIFICIO GRECIA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARCOS CESAR DE BASTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 31b3867

proferido nos autos.

DESPACHO 

Vistos, etc.

Tendo em vista os Documentos de IDs8fe84f0 e 987e74c, notifique

-se o reclamante para, no prazo de 2 (dois) dias, informar o correto

endereço das reclamadas.

Em caso de não fornecimento do endereço no prazo assinalado,

proceda-se ao arquivamento dos autos.

Processo Nº ATOrd-0000979-56.2019.5.21.0043
AUTOR MARCIELE BEVENUTO DA COSTA

GALDINO

ADVOGADO CECILIA RAFAELA MELO GADELHA
DE LIMA(OAB: 9313/RN)

RÉU MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO
AMARANTE

RÉU ART SERVICE EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7900234

proferido nos autos.

DESPACHO

Assiste razão à ré no tocante à petição Id. a380b32, não havendo

incidência de contribuições previdenciárias decorrentes do acordo.

Encaminhem-se os autos à execução em relação somente às

custas processuais.

Processo Nº ATSum-0000191-42.2019.5.21.0043
AUTOR MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA

DE ARAUJO

ADVOGADO ANA LUIZA SILVEIRA DAS
CHAGAS(OAB: 15226/RN)

RÉU NUNES & SOARES SALAO DE
BELEZA LTDA

ADVOGADO JOSE ANDRE DA SILVA FILHO(OAB:
8359/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NUNES & SOARES SALAO DE BELEZA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 78c117b

proferido nos autos.

DESPACHO

Requer a executada a prorrogação do pagamento da última parcela

do acordo por 60 dias em razão de dificuldades financeiras

provocadas pela situação pandêmica que atravessa o país.

Indefiro haja vista que já houve prorrogação anterior sem o

pagamento correspondente.

Desse modo, fica a reclamada intimada para pagar o valor da última

parcela bem como das custas processuais, totalizando R$ 1.220,00

no prazo de 5 dias. sob pena de bloqueio.

Processo Nº ATSum-0000468-24.2020.5.21.0043
AUTOR FRANCISCA DE PAULA SILVA

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCA DE PAULA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3e4faa4

proferido nos autos.

DESPACHO INICIAL

- COVID 19 -

Vistos etc.

 O Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, firma diretrizes

para a condição dos atos processuais atinentes à apresentação de

defesa e realização de audiências, considerando o disposto no

artigo 6° do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 05 de 17.04.2020, bem

como o disposto nas Resoluções n° 313 e 314 do CNJ.

 Mais especificamente no artigo 6° do referido Ato n°

11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, estabeleceu-se que:

“Preservada a possibilidade de as partes requererem a qualquer

tempo, em conjunto (art. 190 do CPC), a realização de audiência

conciliatória, fica facultado aos juízes de primeiro grau a utilização

do rito processual estabelecido no artigo 335 do CPC quanto à

apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia, respeitado o

início da contagem do prazo em 4 de maio de 2020”.

 Deste modo, com esteio no Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril

de 2020, bem como com arrimo nos princípios da duração razoável

do processo, da efetividade e celeridade processual, adoto a

utilização do rito processual estabelecido pelo artigo 335 do CPC

quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia, no

presente feito.

 Resta, pois, através da ciência desse despacho, citada a

parte ré para apresentar defesa eletrônica no prazo de até 15 dias,

a contar de sua, SOB PENA DE REVELIA.

 Uma vez apresentada a defesa, dentro do prazo

estabelecido neste despacho, cabe à parte autora, em desejando,

se manifestar, em até 48 horas, acerca dos documentos acostados.

Parte ré e parte autora, ambas, deverão, nas suas primeiras

manifestações nos autos – via de regra, contestação e impugnação

aos documentos, respectivamente – grafar as provas que ainda

pretendam produzir, indicando sua pertinência e finalidade, a fim de

que sejam os autos eletrônicos conclusos para julgamento conforme

o estado do processo, para prolação de despacho e, se necessário,

aprazamento de audiência de instrução, tudo nos termos do § 1° do
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artigo 6° do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020.

 Frise-se ser aplicável, ainda, o disposto no § 2° do artigo 6°

do Ato n° 11/GCGJT, de 23 de abril de 2020, o qual preconiza

expressamente que: “Os prazos processuais para apresentação de

contestação [...], inclusive quando praticados em audiência, e outros

que exijam a coleta prévia de elementos de prova somente serão

suspensos se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo

competente a impossibilidade da prática do ato, de modo que o

prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição

com essa informação”.

 Dê-se ciência às partes, citando o polo passivo e notificando

a parte autora.

Processo Nº ATSum-0000469-09.2020.5.21.0043
AUTOR ILANA KARINA MODESTO DA SILVA

ADVOGADO DAVIDSON ARLEY CAMARA DO
NASCIMENTO OLIVEIRA(OAB:
16614/RN)

ADVOGADO AMARO MILTON DE OLIVEIRA
MARQUES JUNIOR(OAB: 8627/RN)

RÉU JARDENYA COMERCIO DE
CALCADOS EIRELI - EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - ILANA KARINA MODESTO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 13188be

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de Reclamação Trabalhista, com pedido tutela satisfativa,

por meio da qual a reclamante, em sede liminar, pleiteia que seja

concedida tutela antecipada para para que seja expedido alvará

judicial para saque do valor existente na conta vinculada do FGTS e

habilitação no seguro-desemprego.

Para a concessão da tutela de urgência antecipada é necessária a

presença cumulada de certos requisitos, materializados em

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsão

contida no caput do Art. 300 do CPC de 2015; e na ausência de

perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do parágrafo 2º do

mesmo art. 300 do CPC de 2015.

Da análise dos autos, verifica-se que a probabilidade do direito não

está evidenciada a contento, uma vez que não há comprovação do

término do contrato de trabalho.

Nesse sentido, a própria inicial gera dúvida sobre realmente ter

ocorrido a extinção do contrato de trabalho, porquanto afirma dez

dias após o suposto rompimento do vínculo, a reclamada

determinou o retorno ao trabalho (ID. 627d914 - Pág. 1).

Ademais, o reclamante não trouxe prova documental mínima da

extinção contratual, sendo certo que o TRCT de ID. ac33970 se

encontra sem qualquer assinatura ou carimbo do empregador.

Portanto, não tendo sido preenchidos os requisitos exigidos pelo

Art. 300 do CPC, indefiro o pedido formulado pela Reclamante em

antecipação de tutela de urgência.

Intime-se o reclamante acerca desta decisão, bem como para

indicar no prazo de 05 dias se pretende produzir prova

testemunhal.

Cite-se a reclamada para apresentar defesa no prazo de 15 dias,

especificando que ela deverá, no prazo da contestação, informar se

pretende utilizar-se de prova testemunhal, sob pena de preclusão.

Natal/RN, datado e assinado eletronicamente.

Cacio Oliveira Manoel

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000191-42.2019.5.21.0043
AUTOR MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA

DE ARAUJO

ADVOGADO ANA LUIZA SILVEIRA DAS
CHAGAS(OAB: 15226/RN)

RÉU NUNES & SOARES SALAO DE
BELEZA LTDA

ADVOGADO JOSE ANDRE DA SILVA FILHO(OAB:
8359/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE ARAUJO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 78c117b

proferido nos autos.

DESPACHO

Requer a executada a prorrogação do pagamento da última parcela

do acordo por 60 dias em razão de dificuldades financeiras

provocadas pela situação pandêmica que atravessa o país.

Indefiro haja vista que já houve prorrogação anterior sem o

pagamento correspondente.

Desse modo, fica a reclamada intimada para pagar o valor da última
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parcela bem como das custas processuais, totalizando R$ 1.220,00

no prazo de 5 dias. sob pena de bloqueio.

Processo Nº ATSum-0000407-71.2020.5.21.0009
AUTOR SEBASTIAO FRANCELINO INACIO

ADVOGADO KLEBER GENTIL DE ARAUJO
JUNIOR(OAB: 13385/RN)

RÉU M & M INDUSTRIA ALIMENTICIA
LTDA - EPP

ADVOGADO JOSE CARLOS MACHADO
ROESSLER(OAB: 9036/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - M & M INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID acb27a4

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico a similaridade de alegações

formuladas nos presentes com o panorama fático traçado no

Processo 0000393-82.2020.5.21.0043, porquanto em ambos são

narrados episódios ocorridos nos dias 12 de fevereiro (discussão

entre os reclamantes) e 13 de fevereiro de 2020 (alegação de vício

de consentimento para que os autores requeressem indevidamente

a demissão).

Dessa forma, por economia processual e visando evitar decisões

contraditórias, determino a inclusão de ambos os feitos em pauta

virtual, para a instrução conjunta.

Retire-se o sigilo das contestações em ambos os processos, porque

indevidamente procedidas pela ré.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência de Instrução a ser realizada no dia 15.09.2020 às 10

horas.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso por meio do

l ink meet.google.com/xim-wqyj-fmi ,  que, também, será

encaminhado para os e-mails indicados pelas partes, com o número

do respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas da data

aprazada para a sua audiência, o endereço de e-mail para receber

o referido link. Além de indicar provas que pretendem produzir.

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphone que

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

As partes, por meio dos seus procuradores, ficam cientes de que a

audiência será gravada e mantida nos autos para a continuidade

dos atos processuais, nos termos do art. 3º do Ato nº 11/2020 da

CGJT e do art. 9º do Ato nº 54/2020 do TRT 21, bem como, a

ciência de que o não comparecimento a audiência sem prévia

justificativa, acarretará a aplicação da pena de confissão, nos

termos da Súmula 74, TST.

Na hipótese de existir testemunha (s) da (s) parte (s), deverá o

respectivo advogado apresentar além do endereço eletrônico para

recebimento do link de acesso, cópia do documento de identificação

da parte para registro nos autos, assumindo a responsabilidade de

informar a sua testemunha os requisitos necessários para a sua

oitiva – que são os mesmos que os fixados para as partes e seus

procuradores.

O não atendimento das determinações em relação as testemunhas

importará na preclusão consumativa da produção da prova

testemunhal.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores.

 

Processo Nº ATSum-0000407-71.2020.5.21.0009
AUTOR SEBASTIAO FRANCELINO INACIO

ADVOGADO KLEBER GENTIL DE ARAUJO
JUNIOR(OAB: 13385/RN)

RÉU M & M INDUSTRIA ALIMENTICIA
LTDA - EPP

ADVOGADO JOSE CARLOS MACHADO
ROESSLER(OAB: 9036/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - SEBASTIAO FRANCELINO INACIO
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID acb27a4

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico a similaridade de alegações

formuladas nos presentes com o panorama fático traçado no

Processo 0000393-82.2020.5.21.0043, porquanto em ambos são

narrados episódios ocorridos nos dias 12 de fevereiro (discussão

entre os reclamantes) e 13 de fevereiro de 2020 (alegação de vício

de consentimento para que os autores requeressem indevidamente

a demissão).

Dessa forma, por economia processual e visando evitar decisões

contraditórias, determino a inclusão de ambos os feitos em pauta

virtual, para a instrução conjunta.

Retire-se o sigilo das contestações em ambos os processos, porque

indevidamente procedidas pela ré.

Em razão do retorno dos prazos judiciais, nos termos do art. 3º do

Ato Conjunto nº 05/2020 CSJT/CGJT, bem como pela utilização

temporária das plataformas digitais para realização das audiências,

nos termos do art. 1º do Ato n° 11/2020 da CGJT e do art. 5º do Ato

nº 54/2020 – TRT 21, em modo videoconferência, intimam-se as

partes, por meio dos seus procuradores, para a realização da

audiência de Instrução a ser realizada no dia 15.09.2020 às 10

horas.

A audiência ocorrerá por meio da utilização do sistema Google

Meet. A ferramenta será acessada simultaneamente pelas partes e

seus procuradores no horário designado para a audiência.

A sala de audiência será disponibilizada para acesso por meio do

l ink meet.google.com/xim-wqyj-fmi ,  que, também, será

encaminhado para os e-mails indicados pelas partes, com o número

do respectivo processo.

Para viabil ização desse procedimento, as partes e seus

procuradores deverão apresentar, no prazo de 24 horas da data

aprazada para a sua audiência, o endereço de e-mail para receber

o referido link. Além de indicar provas que pretendem produzir.

Não haverá necessidade das partes e procuradores estarem no

mesmo ambiente no momento da audiência, desde que estejam em

local isolado, fechado e com acesso a internet 4G ou rede wi-fi.

As partes e seus procuradores deverão estar munidos de

computador com sistema de áudio e vídeo ou smartphone que

possua as mesmas funcionalidades.

Na hipótese da parte e seu procurador estarem no mesmo espaço

físico no momento da audiência, será permitido oferecer apenas um

endereço de e-mail para o link de acesso à sala de audiência ser

encaminhado.

As partes, por meio dos seus procuradores, ficam cientes de que a

audiência será gravada e mantida nos autos para a continuidade

dos atos processuais, nos termos do art. 3º do Ato nº 11/2020 da

CGJT e do art. 9º do Ato nº 54/2020 do TRT 21, bem como, a

ciência de que o não comparecimento a audiência sem prévia

justificativa, acarretará a aplicação da pena de confissão, nos

termos da Súmula 74, TST.

Na hipótese de existir testemunha (s) da (s) parte (s), deverá o

respectivo advogado apresentar além do endereço eletrônico para

recebimento do link de acesso, cópia do documento de identificação

da parte para registro nos autos, assumindo a responsabilidade de

informar a sua testemunha os requisitos necessários para a sua

oitiva – que são os mesmos que os fixados para as partes e seus

procuradores.

O não atendimento das determinações em relação as testemunhas

importará na preclusão consumativa da produção da prova

testemunhal.

Intimem-se as partes por meio dos seus procuradores.

 

Processo Nº ATOrd-0000209-63.2019.5.21.0043
AUTOR GEOVANNI SARAIVA ANDRADE DA

SILVA

ADVOGADO HILIANE SOARES DE SOUZA(OAB:
12957/RN)

ADVOGADO George Arthur Fernandes
Silveira(OAB: 6516/RN)

ADVOGADO GUSTAVO ANDRE FERNANDES
SILVEIRA(OAB: 17439/RN)

ADVOGADO THIAGO MACEDO DE ARAUJO(OAB:
10669/RN)

RÉU S.S. EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS EIRELI

ADVOGADO KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS
SANTOS(OAB: 4867/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - S.S. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 5e4f220
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proferido nos autos.

DESPACHO

Tendo em vista o que fora informado retro pela Secretaria acerca do

transcurso do prazo de 90 dias, determino que o setor de cálculo

apure proporcionalmente o valor das contribuições sociais, atualize

o valor das custas, incluindo os honorários periciais e inicie a

execução.

(datado e assinado eletronicamente)

Processo Nº ATSum-0000366-02.2020.5.21.0043
AUTOR ERENI PINHEIRO DE MACEDO

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4cec203

proferida nos autos.

Sentença Embargos de Declaração

1. RELATÓRIO

CRAST CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA. -ME apresentou

recurso de Embargos de Declaração alegando que a sentença de

homologação do acordo entabulado entre as partesteve omissão

em relação a forma de pagamento do FGTS pela empresa.

Desnecessária a intimação dos embargados.

É o relatório.

2. FUNDAMENTOS

Recebo a petição como Embargos de Declaração e conheço

dorecurso,porque tempest ivo e oposto por advogado

regularmente const i tuído.

2.1. Omissão

Tem razão a embargante em relação à omissão apontada. Nesse

sentido, esclareço que para evitar problemas com a fiscalização, a

empresa embargante pode fazer o pagamento diretamente na conta

vinculada do reclamante, desde que comprove em 05 dias, prazo

após o qual a vara realizará a liberação dos valores por meio de

alvará.

Diante de tais fatos, dou provimento ao recurso.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos

por CRAST CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA.-ME e DOU

PROVIMENTO ao recurso, para esclarecer que para evitar

problemas com a fiscalização, a empresa embargante pode fazer o

pagamento diretamente na conta vinculada do reclamante, desde

que comprove em 05 dias, prazo após o qual a vara realizará a

liberação dos valores por meio de alvará.

Tudo na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte

desta conclusão e do dispositivo da sentença de mérito como se

nelas estivesse escrita.

Intimem-se as partes e prossiga-se o feito.

Cácio Oliveira Manoel

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000366-02.2020.5.21.0043
AUTOR ERENI PINHEIRO DE MACEDO

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ERENI PINHEIRO DE MACEDO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 4cec203

proferida nos autos.

Sentença Embargos de Declaração

1. RELATÓRIO

CRAST CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA. -ME apresentou

recurso de Embargos de Declaração alegando que a sentença de

homologação do acordo entabulado entre as partesteve omissão

em relação a forma de pagamento do FGTS pela empresa.

Desnecessária a intimação dos embargados.

É o relatório.

2. FUNDAMENTOS

Recebo a petição como Embargos de Declaração e conheço
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dorecurso,porque tempest ivo e oposto por advogado

regularmente const i tuído.

2.1. Omissão

Tem razão a embargante em relação à omissão apontada. Nesse

sentido, esclareço que para evitar problemas com a fiscalização, a

empresa embargante pode fazer o pagamento diretamente na conta

vinculada do reclamante, desde que comprove em 05 dias, prazo

após o qual a vara realizará a liberação dos valores por meio de

alvará.

Diante de tais fatos, dou provimento ao recurso.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos

por CRAST CONSTRUÇÕESE SERVIÇOS LTDA.-ME e DOU

PROVIMENTO ao recurso, para esclarecer que para evitar

problemas com a fiscalização, a empresa embargante pode fazer o

pagamento diretamente na conta vinculada do reclamante, desde

que comprove em 05 dias, prazo após o qual a vara realizará a

liberação dos valores por meio de alvará.

Tudo na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte

desta conclusão e do dispositivo da sentença de mérito como se

nelas estivesse escrita.

Intimem-se as partes e prossiga-se o feito.

Cácio Oliveira Manoel

Juiz do Trabalho

Processo Nº ConPag-0000112-29.2020.5.21.0043
CONSIGNANTE MADETEX - INDUSTRIA COMERCIO

EIRELI - EPP

ADVOGADO JOAO VICTOR DE HOLLANDA
DIOGENES(OAB: 7538/RN)

CONSIGNATÁRIO ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - MADETEX - INDUSTRIA COMERCIO EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID e910644

proferido nos autos.

DESPACHO

Requer a consignante a transferência dos valores depositados

neste processo para os autos do processo 0000182-

46.2020.5.21.0043 aduzindo que o houve a extinção da presente

ação.

Defiro o pedido haja vista que se trata de ação idêntica e não há

divergência de valores. Ante o exposto, certifique-se no aludido feito

acerca desta determinação.

Processo Nº ATSum-0000161-70.2020.5.21.0043
AUTOR OSVALDO VALENTIM FERRAZ DOS

SANTOS

ADVOGADO FREDMAR DA SILVA BATISTA(OAB:
9641-B/RN)

ADVOGADO MARIO ANTONIO TURBINO
MELLO(OAB: 6723/RN)

RÉU MATHEUS HENRIQUE DE MORI
SILVA

RÉU CARLOS EDUARDO APARECIDO
PIRES

RÉU NOVA ERA HOTEL LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - OSVALDO VALENTIM FERRAZ DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7e37625

proferido nos autos.

DESPACHO

Vieram-me os autos conclusos em razão da apresentação de

Embargos de Declaração pelo reclamante.

Ante a possibilidade de se atribuir efeito modificativo ao julgado,

intime-se a parte embargada para, querendo, no prazo legal,

apresentar manifestação sobre os Embargos opostos.

Processo Nº ATSum-0165300-63.2012.5.21.0008
AUTOR NIELISSON MENDONCA DA SILVA

ADVOGADO ALDRIN COLLINS DE OLIVEIRA
LIMA(OAB: 6602/RN)

RÉU CONEXAO COMUNICACAO E
MARKETING LTDA - ME

RÉU ALCIMAR DA SILVA PAULA

ADVOGADO ROSEANE PAIVA DE AMORIM(OAB:
13836/RN)

RÉU MARIA ALZENIR DA SILVA COSTA

RÉU R V E PRODUCAO ARTISTICA LTDA

RÉU RED PRODUCOES DE AUDIO
VISUAL LTDA - ME

ADVOGADO ROSEANE PAIVA DE AMORIM(OAB:
13836/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - NIELISSON MENDONCA DA SILVA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7c15873

proferido nos autos.

DESPACHO

Ante os termos da certidão de id. ee0781d verifica-se que todas as

verbas objeto da presente execução foram quitadas não havendo

valores a executar.

Registrem-se as quantias pagas e retornem os autos para extinção

da execução, mantendo-se a decisão de retirada das restrições

existentes sobre os veículos da executada.

Processo Nº ConPag-0000182-46.2020.5.21.0043
CONSIGNANTE MADETEX - INDUSTRIA COMERCIO

EIRELI - EPP

ADVOGADO JOAO VICTOR DE HOLLANDA
DIOGENES(OAB: 7538/RN)

CONSIGNATÁRIO ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE
OLIVEIRA

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - MADETEX - INDUSTRIA COMERCIO EIRELI - EPP

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3843b1a

proferido nos autos.

DESPACHO

Requer a consignante a transferência dos valores depositados nos

autos do processo 0000112-29.2020.5.21.0043 para o presente

feito haja vista que naqueles autos houve a extinção do feito sem

resolução do mérito.

Defiro o pedido haja vista que são ações idênticas e não há

divergência nos valores consignados.

Processo Nº ATSum-0000132-28.2020.5.21.0008
AUTOR RAYANNE CAMILA CORTEZ

BARROS

ADVOGADO LUDGLEYDSON EUZEBIO
TENORIO(OAB: 17235/RN)

RÉU CONSTRUTORA SOLARES LTDA -
EPP

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONSTRUTORA SOLARES LTDA - EPP

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID aef993a

proferido nos autos.

DESPACHO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada

sustentando a existência de omissão e contradição além de erro

material no julgado proferido por este Juízo.

Ante a possibilidade de efeito modificativo da decisão, intime-se a

parte embargada para, querendo, no prazo de 5 dias, apresentar

manifestação sobre os embargos declaratórios.

Processo Nº ATSum-0000132-28.2020.5.21.0008
AUTOR RAYANNE CAMILA CORTEZ

BARROS

ADVOGADO LUDGLEYDSON EUZEBIO
TENORIO(OAB: 17235/RN)

RÉU CONSTRUTORA SOLARES LTDA -
EPP

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RAYANNE CAMILA CORTEZ BARROS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID aef993a

proferido nos autos.

DESPACHO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada

sustentando a existência de omissão e contradição além de erro

material no julgado proferido por este Juízo.
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Ante a possibilidade de efeito modificativo da decisão, intime-se a

parte embargada para, querendo, no prazo de 5 dias, apresentar

manifestação sobre os embargos declaratórios.

Processo Nº ATOrd-0000350-19.2018.5.21.0043
AUTOR LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA

SILVA

ADVOGADO JETTSON RUDYARD BEZERRA
LOPES(OAB: 10604/RN)

ADVOGADO RODRIGO RODRIGUES
MOREIRA(OAB: 9676/RN)

RÉU UNILEVER BRASIL GELADOS DO
NORDESTE S/A

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE S/A

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 5407bd4

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

Considerando a satisfação integral do débito constante dos autos,

extingo, por sentença, nos termos do artigo 924, II, do CPC, c/c art.

769 da CLT, a presente execução trabalhista.

Arquivem-se os autos definitivamente.

(datada e assinada eletronicamente)

Processo Nº ATSum-0165300-63.2012.5.21.0008
AUTOR NIELISSON MENDONCA DA SILVA

ADVOGADO ALDRIN COLLINS DE OLIVEIRA
LIMA(OAB: 6602/RN)

RÉU CONEXAO COMUNICACAO E
MARKETING LTDA - ME

RÉU ALCIMAR DA SILVA PAULA

ADVOGADO ROSEANE PAIVA DE AMORIM(OAB:
13836/RN)

RÉU MARIA ALZENIR DA SILVA COSTA

RÉU R V E PRODUCAO ARTISTICA LTDA

RÉU RED PRODUCOES DE AUDIO
VISUAL LTDA - ME

ADVOGADO ROSEANE PAIVA DE AMORIM(OAB:
13836/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALCIMAR DA SILVA PAULA

  - RED PRODUCOES DE AUDIO VISUAL LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7c15873

proferido nos autos.

DESPACHO

Ante os termos da certidão de id. ee0781d verifica-se que todas as

verbas objeto da presente execução foram quitadas não havendo

valores a executar.

Registrem-se as quantias pagas e retornem os autos para extinção

da execução, mantendo-se a decisão de retirada das restrições

existentes sobre os veículos da executada.

Processo Nº ATOrd-0000350-19.2018.5.21.0043
AUTOR LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA

SILVA

ADVOGADO JETTSON RUDYARD BEZERRA
LOPES(OAB: 10604/RN)

ADVOGADO RODRIGO RODRIGUES
MOREIRA(OAB: 9676/RN)

RÉU UNILEVER BRASIL GELADOS DO
NORDESTE S/A

ADVOGADO ROBERTO TRIGUEIRO
FONTES(OAB: 2611/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - LIDIANE DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 5407bd4

proferida nos autos.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO

Considerando a satisfação integral do débito constante dos autos,

extingo, por sentença, nos termos do artigo 924, II, do CPC, c/c art.

769 da CLT, a presente execução trabalhista.

Arquivem-se os autos definitivamente.

(datada e assinada eletronicamente)

Processo Nº ATSum-0000377-31.2020.5.21.0043
AUTOR ROSEMARY DOMINGOS INACIO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 1088
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROSEMARY DOMINGOS INACIO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 7d51b1d

proferida nos autos.

SENTENÇA

Vistos, etc.

As partes protocolaram petição requerendo a homologação de

acordo extrajudicial (ID e107ea1), firmado conjuntamente pela

reclamante ROSEMARY DOMINGOS INACIO e pela reclamada

CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, para fins de

quitação dos créditos requeridos na presente ação trabalhista.

Desnecessária a designação de audiência.

No que se refere ao preenchimento dos requisitos legais, da análise

dos autos, observo que as partes estão assistidas por advogados

distintos, conforme exigência contida no art. 855-B, §1º, da CLT.

Além disso, como as partes concordaram com as adequações

sugeridas no despacho de Id. 8f48a0e, através das petições de Id.

fc366c8 e bf43865, o valor do acordo é proporcional com a verba

quitada no caso concreto, não se vislumbrando prejuízo ao

trabalhador.

Diante do exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos

formais e materiais, HOMOLOGO o acordo extrajudicial celebrado

nos termos da petição de ID e107ea1.

A parte autora deverá informar o inadimplemento das parcelas no

prazo máximo de 05 dias após o vencimento, sob pena de

presunção de quitação.

Diante da inexistência na exordial de parcelas de naturezas

salariais, não há verbas previdenciárias a recolher.

Custas processuais em partes iguais aos litigantes (art. 789, § 3º,

da CLT), no importe de 2% do valor do acordo, sendo 50% a cargo

da reclamada. A parte das custas do reclamante estão dispensadas,

ante os benefícios da justiça gratuita ora concedida.

Deverá a reclamada proceder aos recolhimentos das custas, no

prazo de 5 (cinco reais), sob pena de execução.

Em relação ao FGTS, determino à Secretaria desta Vara do

Trabalho que, após a comprovação do cumprimento do acordo,

expeça alvará judicial em favor do reclamante. Tendo em vista as

ocorrências provocadas pela disseminação do COVID-19:

a) Deve o advogado do reclamante, no prazo de até 48 horas,

apresentar cópia do contrato de honorários;

b) Após o cumprimento da diligência, a Secretaria desta Vara do

Trabalho deverá expedir alvará para autorizar a CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL a levantar a importância existente na conta

vinculada do FGTS da reclamante, em razão do contrato de

trabalho firmado com reclamada e a transferir a quantia para a

conta bancária indicada pela reclamante, observando a eventual

retenção de honorários advocatícios contratuais, caso haja

comprovação na forma do item “a”. Realizado o procedimento

acima, a Caixa Econômica Federal deverá remeter a este Juízo, no

prazo de 48 horas, cópia do comprovante de saque do FGTS do

empregado.

Dê-se ciência às partes da presente decisão.

Natal/RN, datado e assinado eletronicamente.

Cacio Oliveira Manoel

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000377-31.2020.5.21.0043
AUTOR ROSEMARY DOMINGOS INACIO

ADVOGADO LIONECIA LOPES DOS
SANTOS(OAB: 13526/RN)

RÉU CRAST CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 7d51b1d

proferida nos autos.
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SENTENÇA

Vistos, etc.

As partes protocolaram petição requerendo a homologação de

acordo extrajudicial (ID e107ea1), firmado conjuntamente pela

reclamante ROSEMARY DOMINGOS INACIO e pela reclamada

CRAST CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, para fins de

quitação dos créditos requeridos na presente ação trabalhista.

Desnecessária a designação de audiência.

No que se refere ao preenchimento dos requisitos legais, da análise

dos autos, observo que as partes estão assistidas por advogados

distintos, conforme exigência contida no art. 855-B, §1º, da CLT.

Além disso, como as partes concordaram com as adequações

sugeridas no despacho de Id. 8f48a0e, através das petições de Id.

fc366c8 e bf43865, o valor do acordo é proporcional com a verba

quitada no caso concreto, não se vislumbrando prejuízo ao

trabalhador.

Diante do exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos

formais e materiais, HOMOLOGO o acordo extrajudicial celebrado

nos termos da petição de ID e107ea1.

A parte autora deverá informar o inadimplemento das parcelas no

prazo máximo de 05 dias após o vencimento, sob pena de

presunção de quitação.

Diante da inexistência na exordial de parcelas de naturezas

salariais, não há verbas previdenciárias a recolher.

Custas processuais em partes iguais aos litigantes (art. 789, § 3º,

da CLT), no importe de 2% do valor do acordo, sendo 50% a cargo

da reclamada. A parte das custas do reclamante estão dispensadas,

ante os benefícios da justiça gratuita ora concedida.

Deverá a reclamada proceder aos recolhimentos das custas, no

prazo de 5 (cinco reais), sob pena de execução.

Em relação ao FGTS, determino à Secretaria desta Vara do

Trabalho que, após a comprovação do cumprimento do acordo,

expeça alvará judicial em favor do reclamante. Tendo em vista as

ocorrências provocadas pela disseminação do COVID-19:

a) Deve o advogado do reclamante, no prazo de até 48 horas,

apresentar cópia do contrato de honorários;

b) Após o cumprimento da diligência, a Secretaria desta Vara do

Trabalho deverá expedir alvará para autorizar a CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL a levantar a importância existente na conta

vinculada do FGTS da reclamante, em razão do contrato de

trabalho firmado com reclamada e a transferir a quantia para a

conta bancária indicada pela reclamante, observando a eventual

retenção de honorários advocatícios contratuais, caso haja

comprovação na forma do item “a”. Realizado o procedimento

acima, a Caixa Econômica Federal deverá remeter a este Juízo, no

prazo de 48 horas, cópia do comprovante de saque do FGTS do

empregado.

Dê-se ciência às partes da presente decisão.

Natal/RN, datado e assinado eletronicamente.

Cacio Oliveira Manoel

Juiz do Trabalho

Processo Nº ATSum-0000186-83.2020.5.21.0043
AUTOR LENILDA CLEMENTINA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ FELIPE ARAUJO
FERNANDES(OAB: 8526/RN)

ADVOGADO VICTOR HUGO DO NASCIMENTO
FEITOSA(OAB: 12429/RN)

RÉU S. C. TRINDADE - ME

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

RÉU L'AMORE MOTEL LTDA

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - L'AMORE MOTEL LTDA

  - S. C. TRINDADE - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7dccb71

proferido nos autos.

DESPACHO

Vieram-me os autos conclusos em razão da apresentação de

embargos de declaração por ambas as partes.

Ante a possibilidade de se atribuir efeito modificativo aos julgados,

ficam as partes embargadas intimadas para manifestação, no prazo

legal.

Processo Nº ATSum-0000186-83.2020.5.21.0043
AUTOR LENILDA CLEMENTINA DA SILVA

ADVOGADO LUIZ FELIPE ARAUJO
FERNANDES(OAB: 8526/RN)

ADVOGADO VICTOR HUGO DO NASCIMENTO
FEITOSA(OAB: 12429/RN)

RÉU S. C. TRINDADE - ME

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

RÉU L'AMORE MOTEL LTDA

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)
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Intimado(s)/Citado(s):

  - LENILDA CLEMENTINA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7dccb71

proferido nos autos.

DESPACHO

Vieram-me os autos conclusos em razão da apresentação de

embargos de declaração por ambas as partes.

Ante a possibilidade de se atribuir efeito modificativo aos julgados,

ficam as partes embargadas intimadas para manifestação, no prazo

legal.

Processo Nº ATSum-0000262-10.2020.5.21.0043
AUTOR ADELMA ROSENE DA SILVA GOMES

ADVOGADO FLAVIO LIMA GUERREIRO(OAB:
13422/RN)

ADVOGADO RASHID DE GOIS PIRES(OAB:
6282/RN)

RÉU ART SERVICE EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 08224ff

proferido nos autos.

DESPACHO

Vieram-me os autos conclusos em razão de apresentação de

Embargos de Declaração pela reclamada.

Ante a possibilidade de se atribuir efeito modificativo ao julgado,

intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar

manifestação sobre os referidos embargos.

Processo Nº ATSum-0000262-10.2020.5.21.0043
AUTOR ADELMA ROSENE DA SILVA GOMES

ADVOGADO FLAVIO LIMA GUERREIRO(OAB:
13422/RN)

ADVOGADO RASHID DE GOIS PIRES(OAB:
6282/RN)

RÉU ART SERVICE EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS LTDA

ADVOGADO PEDRO LINS WANDERLEY
NETO(OAB: 3632/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADELMA ROSENE DA SILVA GOMES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 08224ff

proferido nos autos.

DESPACHO

Vieram-me os autos conclusos em razão de apresentação de

Embargos de Declaração pela reclamada.

Ante a possibilidade de se atribuir efeito modificativo ao julgado,

intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar

manifestação sobre os referidos embargos.

Processo Nº ATSum-0000234-42.2020.5.21.0043
AUTOR FABIO HENRIQUE SILVA DA COSTA

ADVOGADO RAFAEL IORUBANI ALVES
CLEMENTE(OAB: 158032/RJ)

RÉU GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 68f2c77

proferido nos autos.

DESPACHO

Vieram-me os autos conclusos em razão da apresentação de

Embargos de Declaração pelo reclamante.

Ante à possibilidade de se atribuir efeito modificativo ao julgado,

intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar

manifestação sobre os embargos.

Processo Nº ATSum-0000248-26.2020.5.21.0043
AUTOR FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS

PEREIRA
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ADVOGADO RICARDO AMAURY
VASCONCELOS(OAB: 13052/RN)

RÉU DMS LOGISTICA ATACADISTA
FARMACEUTICO LTDA

ADVOGADO CLOVIS LIRA NETO(OAB: 11534/RN)

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 51ae4ae

proferida nos autos.

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Recurso Ordinário interposto pela reclamada, conforme

petição de id. dad498f.

Observa-se no presente caso que a parte reclamada interpôs

recurso ordinário de forma tempestiva, não tendo comprovado,

contudo, o recolhimento das custas processuais.

Observa-se, ainda, não existir qualquer exceção legal para isentar-

lhe de tal obrigatoriedade no preenchimento deste pressuposto

extrínseco recursal, haja vista guardar, o recorrente, natureza de

Fazenda Pública (art. 790-A, I, da CLT), Ministério Público do

Trabalho (art. 790-A, II, da CLT), nem ser beneficiário de justiça

gratuita, situações que lhe isentaria do recolhimento das custas e

depósito recursal, nem tampouco qualquer exceção legal quanto à

específica desnecessidade de recolhimento do depósito recursal,

vez que também não mantém natureza de entidade filantrópica nem

se encontra em situação de recuperação judicial declarada

(conforme inteligência do artigo 889, § 10, da CLT).

De outro lado, também se observa que a lei não conferiu a parte

recorrente dos autos o direito de reduzir pela metade o recolhimento

do depósito recursal, uma vez que este é restrito às entidades sem

fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte,

situações estas previstas no artigo 889, § 9°, da CLT e não

comprovadas nos autos.

Neste passo, uma vez não comprovado o recolhimento do preparo

de forma integral nestes autos, determino a intimação da parte

recorrente para realizar o recolhimento das custas processuais,

no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o

disposto no § 2º do artigo 1007 do CPC aplicado ao processo do

trabalho por força do artigo 15 do CPC e 769 da CLT.

Escoado o prazo concedido, com ou sem resposta, conclua-se o

feito para análise final do juízo de admissibilidade recursal pelo

Juízo de 1º Grau.

Processo Nº ATSum-0000234-42.2020.5.21.0043
AUTOR FABIO HENRIQUE SILVA DA COSTA

ADVOGADO RAFAEL IORUBANI ALVES
CLEMENTE(OAB: 158032/RJ)

RÉU GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

ADVOGADO LUCIANA BATISTA DE
MACEDO(OAB: 6972/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FABIO HENRIQUE SILVA DA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 68f2c77

proferido nos autos.

DESPACHO

Vieram-me os autos conclusos em razão da apresentação de

Embargos de Declaração pelo reclamante.

Ante à possibilidade de se atribuir efeito modificativo ao julgado,

intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar

manifestação sobre os embargos.

Processo Nº ATSum-0000248-26.2020.5.21.0043
AUTOR FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS

PEREIRA

ADVOGADO RICARDO AMAURY
VASCONCELOS(OAB: 13052/RN)

RÉU DMS LOGISTICA ATACADISTA
FARMACEUTICO LTDA

ADVOGADO CLOVIS LIRA NETO(OAB: 11534/RN)

ADVOGADO MIROCEM FERREIRA LIMA
JUNIOR(OAB: 4256/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - DMS LOGISTICA ATACADISTA FARMACEUTICO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 51ae4ae

proferida nos autos.

DECISÃO
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Vistos etc.

Trata-se de Recurso Ordinário interposto pela reclamada, conforme

petição de id. dad498f.

Observa-se no presente caso que a parte reclamada interpôs

recurso ordinário de forma tempestiva, não tendo comprovado,

contudo, o recolhimento das custas processuais.

Observa-se, ainda, não existir qualquer exceção legal para isentar-

lhe de tal obrigatoriedade no preenchimento deste pressuposto

extrínseco recursal, haja vista guardar, o recorrente, natureza de

Fazenda Pública (art. 790-A, I, da CLT), Ministério Público do

Trabalho (art. 790-A, II, da CLT), nem ser beneficiário de justiça

gratuita, situações que lhe isentaria do recolhimento das custas e

depósito recursal, nem tampouco qualquer exceção legal quanto à

específica desnecessidade de recolhimento do depósito recursal,

vez que também não mantém natureza de entidade filantrópica nem

se encontra em situação de recuperação judicial declarada

(conforme inteligência do artigo 889, § 10, da CLT).

De outro lado, também se observa que a lei não conferiu a parte

recorrente dos autos o direito de reduzir pela metade o recolhimento

do depósito recursal, uma vez que este é restrito às entidades sem

fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte,

situações estas previstas no artigo 889, § 9°, da CLT e não

comprovadas nos autos.

Neste passo, uma vez não comprovado o recolhimento do preparo

de forma integral nestes autos, determino a intimação da parte

recorrente para realizar o recolhimento das custas processuais,

no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme o

disposto no § 2º do artigo 1007 do CPC aplicado ao processo do

trabalho por força do artigo 15 do CPC e 769 da CLT.

Escoado o prazo concedido, com ou sem resposta, conclua-se o

feito para análise final do juízo de admissibilidade recursal pelo

Juízo de 1º Grau.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e

Cidadania de Natal -PA

Notificação

Processo Nº ATSum-0000255-21.2020.5.21.0042
AUTOR JAKSON COSTA DE LIMA

ADVOGADO MARCELO ROMEIRO DE CARVALHO
CAMINHA(OAB: 12736/RN)

RÉU RC3 ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO LEONARDO LOPES PEREIRA(OAB:
9719/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAKSON COSTA DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO:JAKSON COSTA DE LIMA

ENDEREÇO:RUA ALVORADA , 990, IGAPO, NATAL/RN - CEP:

59104-210

DESTINATÁRIO:RC3 ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO:TRAVESSA ROMUALDO GALVAO , 293, Sala 1101,

LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59056-105

INTIMAÇÃO

Ficam as partes notificadas, por intermédio de seus patronos, do

teor da ata de audiência de ID 6189629.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

THAISA CURE DE CARVALHO AGRELLI

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000255-21.2020.5.21.0042
AUTOR JAKSON COSTA DE LIMA

ADVOGADO MARCELO ROMEIRO DE CARVALHO
CAMINHA(OAB: 12736/RN)

RÉU RC3 ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO LEONARDO LOPES PEREIRA(OAB:
9719/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - RC3 ENGENHARIA LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO:JAKSON COSTA DE LIMA

ENDEREÇO:RUA ALVORADA , 990, IGAPO, NATAL/RN - CEP:

59104-210

DESTINATÁRIO:RC3 ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO:TRAVESSA ROMUALDO GALVAO , 293, Sala 1101,

LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59056-105

INTIMAÇÃO

Ficam as partes notificadas, por intermédio de seus patronos, do

teor da ata de audiência de ID 6189629.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

THAISA CURE DE CARVALHO AGRELLI
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Diretor de Secretaria

Processo Nº HTE-0000426-75.2020.5.21.0042
REQUERENTES PEDRO RICARDO ROCHA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO ARIANE XAVIER GOMES DE
BRITO(OAB: 40053/PE)

REQUERENTES GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PEDRO RICARDO ROCHA DO NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO:PEDRO RICARDO ROCHA DO NASCIMENTO

ENDEREÇO:CHÁCARA SÃO FRANCISCO, 187, CENTRO,

TAIPU/RN - CEP: 59565-000

DESTINATÁRIO:GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE

COLETIVO LTDA

ENDEREÇO:AVENIDA RUY PEREIRA DOS SANTOS, S/N, OLHO

D'AGUA, SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - CEP: 59295-444

INTIMAÇÃO

Ficam as partes notificadas, por intermédio de seus patronos, do

teor da ata de audiência de ID 65d9690.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

THAISA CURE DE CARVALHO AGRELLI

Diretor de Secretaria

Processo Nº HTE-0000426-75.2020.5.21.0042
REQUERENTES PEDRO RICARDO ROCHA DO

NASCIMENTO

ADVOGADO ARIANE XAVIER GOMES DE
BRITO(OAB: 40053/PE)

REQUERENTES GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

ADVOGADO OSVALDO DE MEIROZ GRILO
JÚNIOR(OAB: 2738/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

DESTINATÁRIO:PEDRO RICARDO ROCHA DO NASCIMENTO

ENDEREÇO:CHÁCARA SÃO FRANCISCO, 187, CENTRO,

TAIPU/RN - CEP: 59565-000

DESTINATÁRIO:GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE

COLETIVO LTDA

ENDEREÇO:AVENIDA RUY PEREIRA DOS SANTOS, S/N, OLHO

D'AGUA, SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - CEP: 59295-444

INTIMAÇÃO

Ficam as partes notificadas, por intermédio de seus patronos, do

teor da ata de audiência de ID 65d9690.

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

THAISA CURE DE CARVALHO AGRELLI

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATSum-0000212-84.2020.5.21.0042
AUTOR PAULO BELARMINO DA SILVA

ADVOGADO MARIO ANTONIO TURBINO
MELLO(OAB: 6723/RN)

RÉU MARIA DAS NEVES GALDINO - ME

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DAS NEVES GALDINO - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f60f80e

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Tendo em vista o teor da ata de audiência de ID 18115ad, dou a

este despacho força de ALVARÁ JUDICIAL para liberação dos

valores existentes em conta vinculada de FGTS da parte autora, a

partir da disponibilização dos valores pela reclamada, referentes ao

vínculo com a reclamada de CNPJ: 06.007.909/0001-58 (MARIA

DAS NEVES GALDINO - ME), com admissão em 02/04/2018 e

demissão em 02/03/2020, PIS : 125.17919.27-7, CTPS 91.296-

00011 RN.
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A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL transfira a partir da conta

vinculada do autor, o percentual de 70% para o autor e 30% para o

seu advogado nas contas abaixo indicadas

Reclamante: PAULO BELARMINO DASILVA , na conta de

titularidade da Sra. ELISANGELA S DE FREITAS, (esposa do autor

com autorização deste), CPF.: 249.693.448-33, CEF, Ag. 0034, Op.

023, conta fácil: 30932-4.

Advogado:  MARIO ANTONIO TURBINO MELLO, CPF.:

012.195.584-27, BANCO DO BRASIL. Ag. 2279-9, conta corrente nº

18508-6.

A Secretaria do Cejusc encaminhará o presente despacho via e-

mail para CEF (TRT).

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ALISSON ALMEIDA DE LUCENA

JUIZ DO TRABALHO - AUXILIAR DO CEJUSC NATAL

Processo Nº ATSum-0000212-84.2020.5.21.0042
AUTOR PAULO BELARMINO DA SILVA

ADVOGADO MARIO ANTONIO TURBINO
MELLO(OAB: 6723/RN)

RÉU MARIA DAS NEVES GALDINO - ME

ADVOGADO RAISSA LUANA DE MELO
CAMPOS(OAB: 16953/RN)

ADVOGADO LOUISE DE ALMEIDA
MOTOOKA(OAB: 18553/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - PAULO BELARMINO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f60f80e

proferido nos autos.

DESPACHO PJe-JT

Tendo em vista o teor da ata de audiência de ID 18115ad, dou a

este despacho força de ALVARÁ JUDICIAL para liberação dos

valores existentes em conta vinculada de FGTS da parte autora, a

partir da disponibilização dos valores pela reclamada, referentes ao

vínculo com a reclamada de CNPJ: 06.007.909/0001-58 (MARIA

DAS NEVES GALDINO - ME), com admissão em 02/04/2018 e

demissão em 02/03/2020, PIS : 125.17919.27-7, CTPS 91.296-

00011 RN.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL transfira a partir da conta

vinculada do autor, o percentual de 70% para o autor e 30% para o

seu advogado nas contas abaixo indicadas

Reclamante: PAULO BELARMINO DASILVA , na conta de

titularidade da Sra. ELISANGELA S DE FREITAS, (esposa do autor

com autorização deste), CPF.: 249.693.448-33, CEF, Ag. 0034, Op.

023, conta fácil: 30932-4.

Advogado:  MARIO ANTONIO TURBINO MELLO, CPF.:

012.195.584-27, BANCO DO BRASIL. Ag. 2279-9, conta corrente nº

18508-6.

A Secretaria do Cejusc encaminhará o presente despacho via e-

mail para CEF (TRT).

NATAL/RN, 08 de setembro de 2020.

ALISSON ALMEIDA DE LUCENA

JUIZ DO TRABALHO - AUXILIAR DO CEJUSC NATAL

Processo Nº ATOrd-0000022-35.2020.5.21.0006
AUTOR JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO ANDRE LUIZ BARROS DE LIRA(OAB:
4966/RN)

ADVOGADO ALEXANDRE BARROS DE LIRA(OAB:
7838/RN)

RÉU TECHNET ENGENHARIA EIRELI

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA

RUA DO NORTE , 1000, NORDESTE, NATAL/RN - CEP: 59042-

240

PROCESSO: 0000022-35.2020.5.21.0006

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Ordinário

NOTIFICAÇÃO PJe-JT
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AUTOR: JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA

RÉU: TECHNET ENGENHARIA EIRELI

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 21/10/2020 13:00, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/ohk-anwu-mdt  (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Documento_642e5ef Documento Diverso
20040717465248300

000011802927

email - carta

precatoria 22-
Documento Diverso

20040717465021100

000011802926

Certidão Certidão
20040717442257100

000011802915

Intimação Intimação
20040619264545500

000011798794

Certidão (Ato 37, de

17/03/2020) e (Ato
Certidão

20040619182861700

000011798771

Certidão Certidão
20031610231642900

000011710107

CPN 0000022-

35.2020.5.21.0006
Documento Diverso

20031610234101800

000011710119

Remessa da CPN

para o Fórum de São
Documento Diverso

20030311254895200

000011645783

remessa CPN para o

Fórum de São Paulo
Certidão

20022710130300800

000011620860

Carta Precatória

Notificatória

Carta Precatória

Notificatória

20030214193501700

000011639985

Ata da Audiência Ata da Audiência
20022710243686400

000011621111

Intimação Intimação
20012408401925500

000011468400

Intimação Intimação
20012408361062700

000011468391

Certidão Certidão
20012215394350300

000011461123

Petição Inicial Petição Inicial
20012210210565400

000011458625

(02) Procuração Procuração
20012214575846000

000011460685

(03) CTPS
Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20012214584678500

000011460702

(04) Documento

pessoal

Carteira de

Identidade/Registro

20012214590827600

000011460706

(05) Comprovante de

residência
Documento Diverso

20012215082698800

000011460779

(06) Cadastro

Nacional de Pessoa

Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica

20012215084234300

000011460785

Documento Diverso Documento Diverso
20012215090582500

000011460789

(08) TRCT
Termo de Rescisão

de Contrato de

20012215222666100

000011460935
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(09) Cálculos Planilha de Cálculos
20012215110963400

000011460797

(10) Contracheques

06_07_2017

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215214828000

000011460927

(11) Contracheques

08_09_2017

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215175493100

000011460850

(12) Contracheques

10_11_2017

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215181574500

000011460857

13) Contracheques

11_12_2017

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215185704800

000011460863

(14) Contracheques

01_02_2018

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215190751900

000011460866

(15) Contracheques

03_04_05_06_2018

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215193216200

000011460872

(16) Contracheques

07_08_09_10_2018

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215195304400

000011460877

(17) Contracheque

10_2018

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215201438900

000011460881

(18) Contracheques

11_2018

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215203265000

000011460891

(19) Contracheques

12_2018

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215205851500

000011460902

(20) Contracheques

01_02_03_04_2019

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215210878500

000011460905

(21) Contracheque

O4_2019

Contracheque/Recib

o de Salário

20012215213237800

000011460919

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000422-49.2020.5.21.0006
AUTOR JAYANNESON LIMA COSTA

ADVOGADO MATHEUS DE ALMEIDA ALVES(OAB:
292445/SP)

RÉU A G HOTEIS E TURISMO S/A

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAYANNESON LIMA COSTA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:JAYANNESON LIMA COSTA

RUA SAO RAFAEL , 98, Lot José Sarney, LAGOA AZUL,

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107
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NATAL/RN - CEP: 59129-314

PROCESSO: 0000422-49.2020.5.21.0006

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: JAYANNESON LIMA COSTA

RÉU: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 10:00, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/cfr-jasg-yxx   (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Certidão Certidão
20081819402478500

000012420871

Petição Inicial Petição Inicial
20081816324670400

000012419829

Declaração de

Hipossuficiência

Declaração de

Hipossuficiência

20081816333459500

000012419840

Procuração Procuração
20081816333659200

000012419841

Carteira de

Identidade/Registro

Carteira de

Identidade/Registro

20081816333922400

000012419843

Carteira de

Identidade/Registro

Carteira de

Identidade/Registro

20081816335376000

000012419847

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20081816335642600

000012419849

Atestado Médico Atestado Médico
20081816335885800

000012419850

Termo de Rescisão

de Contrato de

Termo de Rescisão

de Contrato de

20081816340278100

000012419851

Extrato de FGTS Extrato de FGTS
20081816340646500

000012419854

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.
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NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000459-79.2020.5.21.0005
AUTOR ROMULO GONCALVES DE LIMA

ADVOGADO MATHEUS DE ALMEIDA ALVES(OAB:
292445/SP)

RÉU A G HOTEIS E TURISMO S/A

Intimado(s)/Citado(s):

  - ROMULO GONCALVES DE LIMA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:ROMULO GONCALVES DE LIMA

RUA F , 69, JARDIM NOSSA SENHORA DO ROSARIO,

FRANCISCO MORATO/SP - CEP: 07918-040

PROCESSO: 0000459-79.2020.5.21.0005

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: ROMULO GONCALVES DE LIMA

RÉU: A G HOTEIS E TURISMO S/A

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 09:00, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/fgb-pqza-fxm    (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Intimação Intimação
20083118403086900

000012488655

Despacho Despacho
20083118402395800

000012488653

Petição Inicial Petição Inicial
20083116402556400

000012487807

Declaração de

Hipossuficiência

Declaração de

Hipossuficiência

20083116411325300

000012487812

Procuração Procuração
20083116411552200

000012487813

Carteira de

Identidade/Registro

Carteira de

Identidade/Registro

20083116411726600

000012487814

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20083116411964800

000012487815

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,
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NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000410-38.2020.5.21.0005
AUTOR LAURISON NASCIMENTO

ADVOGADO SILVIO CAMARA DE OLIVEIRA(OAB:
2613/RN)

ADVOGADO BEATRIZ BARRETO CAMARA DE
OLIVEIRA(OAB: 16887/RN)

RÉU TRANSFLOR LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - LAURISON NASCIMENTO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:LAURISON NASCIMENTO

RUA ACUDE SANTA RITA DE CASSIA, 19, PAJUCARA,

NATAL/RN - CEP: 59133-360

PROCESSO: 0000410-38.2020.5.21.0005

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Ordinário

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: LAURISON NASCIMENTO

RÉU: TRANSFLOR LTDA

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 11:00, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/aex-mtaw-xhh     (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Despacho Despacho
20081420425157700

000012404298

Petição Inicial Petição Inicial
20081112442784500

000012380304

Procuração Procuração
20081112501257800

000012380325

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20081112580662000

000012380367

Termo de Rescisão

de Contrato de

Termo de Rescisão

de Contrato de

20081112510737600

000012380331
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AVISO E RECIBO

DE FÉRIAS
Documento Diverso

20081112503168600

000012380326

Contracheque/Recib

o de Salário

Contracheque/Recib

o de Salário

20081112572511900

000012380362

Contracheque/Recib

o de Salário

Contracheque/Recib

o de Salário

20081112574222000

000012380365

COMPROVANTE DE

RESIDÊNCIA
Documento Diverso

20081112504948500

000012380328

Carteira de

Identidade/Registro

Carteira de

Identidade/Registro

20081112505677800

000012380330

Extrato de FGTS Extrato de FGTS
20081113021762400

000012380389

DECRETO N 29.583,

DE 1 DE ABRIL DE
Documento Diverso

20081113045411700

000012380413

DECRETO N 29.634,

DE 22 DE ABRIL DE
Documento Diverso

20081113052080600

000012380417

DECRETO N 29.668,

DE 04 DE MAIO DE
Documento Diverso

20081113053794000

000012380418

DECRETO N 29.757,

DE 15 DE JUNHO
Documento Diverso

20081113055995800

000012380419

DECRETO N 29.774,

DE 23 DE JUNHO
Documento Diverso

20081113062165400

000012380421

DECRETO

MUNICIPAL N
Documento Diverso

20081113064291700

000012380423

DECRETO

MUNICIPAL N
Documento Diverso

20081113070177100

000012380424

Planilha de Cálculos Planilha de Cálculos
20081113075087900

000012380427

Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica

Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica

20081113075977000

000012380429

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000435-37.2020.5.21.0042
AUTOR FERNANDA DA COSTA ATANAZIO

ADVOGADO REGINA CASSIA SILVA
MORAES(OAB: 2867/RN)

RÉU ARTHUR LUIZ MACEDO BRANDÃO

Intimado(s)/Citado(s):

  - FERNANDA DA COSTA ATANAZIO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN
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 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:FERNANDA DA COSTA ATANAZIO

RUA GENERAL ADJER BARRETO, 210, NOVO AMARANTE, SAO

GONCALO DO AMARANTE/RN - CEP: 59290-000

PROCESSO: 0000435-37.2020.5.21.0042

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: FERNANDA DA COSTA ATANAZIO

RÉU: ARTHUR LUIZ MACEDO BRANDÃO

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 13:01, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/txf-tcdq-mmk (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Certidão.envio.CEJU

SC
Certidão

20081907502976000

000012421778

Petição Inicial Petição Inicial
20081816283224400

000012419749

Planilha de Cálculos Planilha de Cálculos
20081816292700200

000012419777

Procuração e

Contrato
Procuração

20081816303037700

000012419789

Afirmação de

Pobreza
Documento Diverso

20081816311496100

000012419799

Carteira de

Identidade/Registro

Carteira de

Identidade/Registro

20081816313126600

000012419804

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20081816315531500

000012419811

Carta de Demissão

Indireta enviada para
Documento Diverso

20081816325423700

000012419832

WhatsApp conversa

com Sr. Arthur
Documento Diverso

20081816341982300

000012419856

WhatsApp conversa

com Dr. Augusto
Documento Diverso

20081816344770900

000012419862

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da
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audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000428-56.2020.5.21.0006
AUTOR CARLOS ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO CECILIO MACHADO DA SILVA
FILHO(OAB: 18102/RN)

RÉU VICENTE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - CARLOS ANTONIO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:CARLOS ANTONIO DA SILVA

RUA ACUDE SANTA RITA DE CASSIA, 220, PAJUCARA,

NATAL/RN - CEP: 59133-360

PROCESSO: 0000428-56.2020.5.21.0006

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: CARLOS ANTONIO DA SILVA

RÉU: VICENTE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 14:31, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/ncu-enir-axw    (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Certidão Certidão
20081918522082000

000012428126

Petição Inicial Petição Inicial
20081918134849200

000012427971

Carteira de

Identidade/Registro

Carteira de

Identidade/Registro

20081918244631700

000012427980

Comprovante de

Residência
Documento Diverso

20081918265525100

000012427986

Fotografia Fotografia
20081918354451900

000012428056

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20081918361466400

000012428059

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A
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D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000433-67.2020.5.21.0042
AUTOR GEANE LEONARDO DA SILVA

ADVOGADO APARECIDA DE SOUZA
SANTANA(OAB: 17227/RN)

RÉU BLANC Residence Pipa

Intimado(s)/Citado(s):

  - GEANE LEONARDO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:GEANE LEONARDO DA SILVA

Ponta das Trairas, 99, CASA, Bela Vista, TIBAU DO SUL/RN - CEP:

59178-000

PROCESSO: 0000433-67.2020.5.21.0042

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: GEANE LEONARDO DA SILVA

RÉU: BLANC Residence Pipa

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 16:31, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/oqu-wdwk-avu  (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Certidão.envio.CEJU

SC
Certidão

20081907432768800

000012421757

Petição Inicial Petição Inicial
20081809434888200

000012415486

GEANE LEONARDO

- RT.pdf
Documento Diverso

20081809472518800

000012415504

Procuração Procuração
20081809474055700

000012415507
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CERTIDÃO

NASCIMENTO.pdf
Documento Diverso

20081809475665900

000012415509

Documentos

Pessoais.pdf
Documento Diverso

20081809481795000

000012415516

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000441-44.2020.5.21.0042
AUTOR JORGE JOSE VARELA DO

NASCIMENTO JUNIOR

ADVOGADO HAROLDO BEZERRA DE
MENEZES(OAB: 6782/RN)

ADVOGADO ALLAN WAGNER GOMES
FERREIRA(OAB: 11089/RN)

RÉU OZIAS MARCIO ROCHA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - JORGE JOSE VARELA DO NASCIMENTO JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:JORGE JOSE VARELA DO NASCIMENTO

JUNIOR

RUA BACHAREL RAIMUNDO MENDES, 354, NOVO AMARANTE,

SAO GONCALO DO AMARANTE/RN - CEP: 59296-388

PROCESSO: 0000441-44.2020.5.21.0042

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: JORGE JOSE VARELA DO NASCIMENTO JUNIOR

RÉU: OZIAS MARCIO ROCHA - ME

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 15:31, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/byj-dthb-wma    (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument
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o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Certidão.envio.CEJU

SC
Certidão

20082016421732900

000012435002

Petição Inicial Petição Inicial
20082015314140200

000012434309

Procuração Procuração
20082015323998100

000012434327

Procuração Procuração
20082015324843100

000012434331

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20082015332147800

000012434336

Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica

Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica

20082015332205400

000012434337

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000432-93.2020.5.21.0006
AUTOR MANOEL CARLOS QUIRINO

MARQUES

ADVOGADO DENIS ARAUJO DE OLIVEIRA(OAB:
13322/RN)

RÉU CONSORCIO NATAL PARNAMIRIM

Intimado(s)/Citado(s):

  - MANOEL CARLOS QUIRINO MARQUES

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:MANOEL CARLOS QUIRINO MARQUES

RUA HEITOR DE GOIS , 506, SANTA TEREZA, PARNAMIRIM/RN

- CEP: 59142-255

PROCESSO: 0000432-93.2020.5.21.0006

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: MANOEL CARLOS QUIRINO MARQUES

RÉU: CONSORCIO NATAL PARNAMIRIM

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 08:30, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as
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audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/wsd-cnkx-tfh    (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Certidão Certidão
20082018471333900

000012435849

Petição de Juntada Petição Inicial
20082018213250100

000012435718

Petição Inicial Documento Diverso
20082018250174500

000012435722

Procuração Procuração
20082018250517300

000012435724

Comprovante de

Residência
Documento Diverso

20082018250665900

000012435725

Carteira de

Identidade/Registro

Carteira de

Identidade/Registro

20082018251495100

000012435726

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20082018251880500

000012435727

Contracheque/Recib

o de Salário

Contracheque/Recib

o de Salário

20082018252549300

000012435728

Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica

Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica

20082018252668600

000012435729

Quadro de Sócios Documento Diverso
20082018253716100

000012435730

Documentos

Complementares do
Documento Diverso

20082018255697600

000012435731

Fotografia I Fotografia
20082018260537500

000012435732

Ficha de Registro de

Empregado

Ficha de Registro de

Empregado

20082018262028200

000012435733

Convenção Coletiva

de Trabalho

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

20082018295596200

000012435755

Convenção Coletiva

de Trabalho

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

20082018300384700

000012435758

Convenção Coletiva

de Trabalho

Convenção Coletiva

de Trabalho (CCT)

20082018301482500

000012435759

Notificação por

Oficial de Justiça
Documento Diverso

20082018305310300

000012435769

Sentença 1a VT Prova Emprestada
20082018305768700

000012435770

Sentença 1a VT Prova Emprestada
20082018310724500

000012435775

Sentença 4a VT Prova Emprestada
20082018311909400

000012435777

Sentença 7a VT Prova Emprestada
20082018312895300

000012435779

Acórdão 1a Turma

TRT21
Prova Emprestada

20082018314103000

000012435780

Acórdão 1a Turma

TRT21
Prova Emprestada

20082018315815600

000012435783

Acórdão 2a Turma

TRT21
Prova Emprestada

20082018321575200

000012435784

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.
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A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Processo Nº ATSum-0000426-74.2020.5.21.0010
AUTOR DIEGO RAFAELLI RAMOS

ADVOGADO RAISSA FREIBERGER(OAB:
38241/SC)

ADVOGADO EZANDRO GOMES DE
FRANCA(OAB: 9827/RN)

RÉU BRASA GRILL

Intimado(s)/Citado(s):

  - DIEGO RAFAELLI RAMOS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CEJUSC-MAR - PRÉDIO DAS VARAS DO TRABALHO DE NATAL

1º ANDAR

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104 - Lagoa Nova - CEP: 59063-900 -

Natal/RN

 (84) 4006-3109

Email: CEJUSC-NATAL@TRT21.JUS.BR

R: JG 92300

DESTINATÁRIO:DIEGO RAFAELLI RAMOS

RUA SAO FRANCISCO , 74 C, PLANALTO, NATAL/RN - CEP:

59073-228

PROCESSO: 0000426-74.2020.5.21.0010

CLASSE: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo

NOTIFICAÇÃO PJe-JT

AUTOR: DIEGO RAFAELLI RAMOS

RÉU: BRASA GRILL

Fica V. Sa. notificado para comparecer à audiência que se realizará

no dia 29/09/2020 09:30, na sala de audiências virtual do CEJUSC-

NATAL.

Nos termos do art. 60 do ato n. 54/2020, que dispões sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio do

Google Meet.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá acessar,

no dia e hora designado para a audiência, o seguinte link:

meet.google.com/dvt-wskv-ckq     (cujo acesso pode ser por

computador, tablet ou smartphone)

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-natal@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 99916-0283 e

Whatsapp (84) 4006-3109

A petição inicial e documentos poderão ser acessados pelo site

http://pje.trt21.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocument

o/listView.seam, digitando a(s) chave(s) abaixo:

Descrição Tipo de documento Chave de acesso**

Intimação Intimação
20081819473830800

000012420910
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Despacho Despacho
20081813530546700

000012418226

Petição Inicial Petição Inicial
20081813105225600

000012417863

Petição Inicial Documento Diverso
20081813151845700

000012417910

Procuração Procuração
20081813152161400

000012417911

Documentos

Pessoais
Documento Diverso

20081813153568300

000012417913

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

Carteira de Trabalho

e Previdência Social

20081813154347000

000012417914

Mensagens

Whatsapp
Documento Diverso

20081813155542800

000012417916

Cálculos horas extras Documento Diverso
20081813160996100

000012417917

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet,

deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado)

para ter acessá-los e/ou receber orientações.

A audiência será inicial, de conciliação. O não comparecimento de

V. Sa. importará no ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO.

OBSERVAÇÃO: A AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO CEJUSC-

NATAL; AS PARTES DEVEM SE FAZER PRESENTES, SOB AS

PENAS DO ART. 844 DA CLT (ARQUIVAMENTO/REVELIA); A

D E F E S A  D E V E R Á  E S T A R  A N E X A  A O  P R O C E S S O

ELETRÔNICO ATÉ O MOMENTO DESTA SESSÃO; NÃO

HAVENDO ACORDO, A AUDIÊNCIA SEGUIRÁ COMO INICIAL,

NÃO HAVENDO, CONTUDO, ATOS DE INSTRUÇÃO, OU SEJA,

NÃO SERÁ NECESSÁRIO TRAZER TESTEMUNHAS À

PRESENTE AUDIÊNCIA.

Caso não seja respeitado o prazo de 5 dias entre a citação e a

audiência designada, esta restará mantida, mas não será

necessária a juntada prévia de defesa/documentos, que

poderão ser anexados em prazo razoável, após a audiência, em

não havendo conciliação.

Se V. S.ª não possuir equipamento para conversão ou

escaneamento de documentos em formato PDF, deverá

comparecer à Unidade Judiciária, no mínimo, uma hora antes da

audiência para proceder à adequação dos documentos por meio

dos equipamentos disponíveis na Central de Atendimento. Em caso

de dúvidas, a parte poderá consultar o Ato da Presidência nº , do

TRT 21ª Região.

O advogado deverá possuir e trazer o seu certificado digital,

assim como deverá estar cadastrado no sistema Pje-JT.

NATAL/RN, 09 de setembro de 2020.

JANILSON SALES DE CARVALHO

Secretário de Audiência

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e

Cidadania de Mossoró-PA

Notificação

Despacho
Processo Nº ATOrd-0000880-18.2015.5.21.0014

AUTOR JAIR SULINO DE SOUZA

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

RÉU R H L DE AQUINO FONTES - EPP

ADVOGADO MARIA ALESSANDRA COSTA
DANTAS(OAB: 10699/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU L F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP

ADVOGADO MARIA ALESSANDRA COSTA
DANTAS(OAB: 10699/RN)

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAIR SULINO DE SOUZA

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ATOrd - 0000880-18.2015.5.21.0014

  AUTOR: JAIR SULINO DE SOUZA, CPF: 037.180.593-71

 REU: MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME, CNPJ:

02.046.546/0001-09, L F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP, CNPJ:

40.771.628/0001-05, INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO

LTDA - EPP, CNPJ: 06.292.381/0001-06, R H L DE AQUINO

FONTES - EPP, CNPJ: 07.817.039/0001-45

Fundamentação

Código para aferir autenticidade deste caderno: 156107



3055/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 1109
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020

DESPACHO PJe-JT

   Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi evetivada

a liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo;

1.

Defiro prazo de 05 dias para a parte autora manifestar-se acerca

do recebimento dos valores, conforme planilha juntada aos autos.

2.

Após, devolvam-se os autos para a Vara de origem.3.

Intime-se.4.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº ATOrd-0000826-21.2016.5.21.0013

AUTOR EDUARDO MENESES DA CRUZ

ADVOGADO Allan Cássio de Oliveira Lima(OAB:
10173/RN)

ADVOGADO GILVAN DOS SANTOS
BEZERRA(OAB: 10164/RN)

ADVOGADO JEFFERSON DIEGO DE
OLIVEIRA(OAB: 12892/RN)

ADVOGADO RAFAEL DE ALENCAR
GALVAO(OAB: 9443/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - EDUARDO MENESES DA CRUZ

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ATOrd - 0000826-21.2016.5.21.0013

  AUTOR: EDUARDO MENESES DA CRUZ, CPF: 088.356.524-21

 REU: MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME, CNPJ:

02.046.546/0001-09, MARIA RENILDE DE OLIVEIRA, CPF:

022.556.768-77, INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO

LTDA - EPP, CNPJ: 06.292.381/0001-06

Fundamentação

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi efetivada a

liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo celebrado. Defiro prazo de 05

dias para a parte autora manifestar-se acerca do recebimento dos

valores, conforme planilha juntada aos autos. Após, devolvam-se os

autos para a Vara de origem. Intime-se.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº ATOrd-0058400-78.2011.5.21.0012

AUTOR CLEUTON BEZERRA DE MELO

ADVOGADO THIAGO BRENO FERREIRA DE
FRANÇA(OAB: 8426/RN)

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLEUTON BEZERRA DE MELO

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ATOrd - 0058400-78.2011.5.21.0012

  AUTOR: CLEUTON BEZERRA DE MELO, CPF: 030.564.244-88

 REU: INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO LTDA - EPP,

CNPJ: 06.292.381/0001-06

Fundamentação

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi efetivada a

liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo celebrado. Defiro prazo de 05
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dias para a parte autora manifestar-se acerca do recebimento dos

valores, conforme planilha juntada aos autos. Após, devolvam-se os

autos para a Vara de origem. Intime-se.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº ConPag-0000258-13.2013.5.21.0012

CONSIGNANTE FABIO FONTES DE OLIVEIRA

CONSIGNANTE INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

CONSIGNATÁRIO ALEXSANDRO CLEDSON SOUSA DE
ALMEIDA

ADVOGADO MARIA ARIZETE SILVERIO FEITOZA
MENEZES(OAB: 2905/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ALEXSANDRO CLEDSON SOUSA DE ALMEIDA

  - INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO LTDA - EPP

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ConPag - 0000258-13.2013.5.21.0012

  AUTOR: INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO LTDA -

EPP, CNPJ: 06.292.381/0001-06, FABIO FONTES DE OLIVEIRA,

CPF: 157.706.148-97

 REU: ALEXSANDRO CLEDSON SOUSA DE ALMEIDA, CPF:

088.510.914-71

Fundamentação

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi efetivada a

liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo celebrado. Defiro prazo de 05

dias para a parte autora manifestar-se acerca do recebimento dos

valores, conforme planilha juntada aos autos. Após, devolvam-se os

autos para a Vara de origem. Intime-se.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº ATOrd-0000555-46.2015.5.21.0013

AUTOR FRANCISCO EDSON DOS SANTOS
BEZERRA

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

RÉU R H L DE AQUINO FONTES - EPP

ADVOGADO MARIA ALESSANDRA COSTA
DANTAS(OAB: 10699/RN)

RÉU L F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP

ADVOGADO MARIA ALESSANDRA COSTA
DANTAS(OAB: 10699/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

Intimado(s)/Citado(s):

  - FRANCISCO EDSON DOS SANTOS BEZERRA

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ATOrd - 0000555-46.2015.5.21.0013

  AUTOR: FRANCISCO EDSON DOS SANTOS BEZERRA, CPF:

047.705.074-37

 REU: INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO LTDA - EPP,

CNPJ: 06.292.381/0001-06, MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME,

CNPJ: 02.046.546/0001-09, L F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP,

CNPJ: 40.771.628/0001-05, R H L DE AQUINO FONTES - EPP,

CNPJ: 07.817.039/0001-45

Fundamentação

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi efetivada a

liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo celebrado. Defiro prazo de 05

dias para a parte autora manifestar-se acerca do recebimento dos
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valores, conforme planilha juntada aos autos. Após, devolvam-se os

autos para a Vara de origem. Intime-se.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº ATOrd-0000529-51.2015.5.21.0012

AUTOR JOSSELIO ALEXANDRE DE PAIVA

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU R H L DE AQUINO FONTES - EPP

ADVOGADO MARIA ALESSANDRA COSTA
DANTAS(OAB: 10699/RN)

RÉU L F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP

ADVOGADO MARIA ALESSANDRA COSTA
DANTAS(OAB: 10699/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSSELIO ALEXANDRE DE PAIVA

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ATOrd - 0000529-51.2015.5.21.0012

  AUTOR: JOSSELIO ALEXANDRE DE PAIVA, CPF: 721.430.294-

20

 REU: INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO LTDA - EPP,

CNPJ: 06.292.381/0001-06, MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME,

CNPJ: 02.046.546/0001-09, L F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP,

CNPJ: 40.771.628/0001-05, R H L DE AQUINO FONTES - EPP,

CNPJ: 07.817.039/0001-45

Fundamentação

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi efetivada a

liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo celebrado. Defiro prazo de 05

dias para a parte autora manifestar-se acerca do recebimento dos

valores, conforme planilha juntada aos autos. Após, devolvam-se os

autos para a Vara de origem. Intime-se.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº ATOrd-0000528-66.2015.5.21.0012

AUTOR JAKSON JANAIFSON DUARTE

ADVOGADO ABEL ICARO MOURA MAIA(OAB:
12240/RN)

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU R H L DE AQUINO FONTES - EPP

ADVOGADO MARIA ALESSANDRA COSTA
DANTAS(OAB: 10699/RN)

RÉU L F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP

ADVOGADO MARIA ALESSANDRA COSTA
DANTAS(OAB: 10699/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAKSON JANAIFSON DUARTE

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ATOrd - 0000528-66.2015.5.21.0012

  AUTOR: JAKSON JANAIFSON DUARTE, CPF: 082.470.604-85

 REU: INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO LTDA - EPP,

CNPJ: 06.292.381/0001-06, MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME,

CNPJ: 02.046.546/0001-09, L F DE OLIVEIRA EIRELI - EPP,

CNPJ: 40.771.628/0001-05, R H L DE AQUINO FONTES - EPP,

CNPJ: 07.817.039/0001-45

Fundamentação

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi efetivada a
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liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo celebrado. Defiro prazo de 05

dias para a parte autora manifestar-se acerca do recebimento dos

valores, conforme planilha juntada aos autos. Após, devolvam-se os

autos para a Vara de origem. Intime-se.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº ATOrd-0001148-15.2014.5.21.0012

AUTOR EVERTON DOGLAS BARRETO
MARQUES

ADVOGADO DIEGO MAYCOM DA SILVA
SOARES(OAB: 9823/RN)

RÉU INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO
PAULO LTDA - EPP

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - EVERTON DOGLAS BARRETO MARQUES

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ATOrd - 0001148-15.2014.5.21.0012

  AUTOR: EVERTON DOGLAS BARRETO MARQUES, CPF:

089.298.994-71

 REU: MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME, CNPJ:

02.046.546/0001-09, INDUSTRIA DE CARROCERIAS SAO PAULO

LTDA - EPP, CNPJ: 06.292.381/0001-06

Fundamentação

DESPACHO PJe-JT

   Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi evetivada

a liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo;Defiro prazo de 05 dias

para a parte autora manifestar-se acerca do recebimento dos

valores, conforme planilha juntada aos autos.

1.

Após, devolvam-se os autos para a Vara de origem.2.

Intime-se.3.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO

Despacho
Processo Nº ATOrd-0000163-40.2014.5.21.0014

AUTOR JONAS DA SILVA FREITAS

ADVOGADO Francisco Wiliton Apolinário(OAB:
2362-D/RN)

ADVOGADO FRANCISCO WILITON APOLINÁRIO
JÚNIOR(OAB: 7597/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME

ADVOGADO EVANS CARLOS FERNANDES DE
ARAUJO(OAB: 4469/RN)

RÉU MARIA RENILDE DE OLIVEIRA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JONAS DA SILVA FREITAS

  PODER JUDICIÁRIO

 JUSTIÇA DO TRABALHO

 Processo: ATOrd - 0000163-40.2014.5.21.0014

  AUTOR: JONAS DA SILVA FREITAS, CPF: 082.514.274-10

 REU: MARIA RENILDE DE OLIVEIRA - ME, CNPJ:

02.046.546/0001-09, MARIA RENILDE DE OLIVEIRA, CPF:

022.556.768-77

Fundamentação

DESPACHO PJe-JT

Vistos, etc.

Nos autos do processo 0000584-02.2015.5.21.0012 foi efetivada a

liberação dos créditos, conforme documentos de ID b48b519 e

d831374, para pagamento de acordo celebrado. Defiro prazo de 05

dias para a parte autora manifestar-se acerca do recebimento dos

valores, conforme planilha juntada aos autos. Após, devolvam-se os

autos para a Vara de origem. Intime-se.

MOSSORO, 8 de Setembro de 2020.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ(ÍZA) DO TRABALHO
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Processo Nº ATOrd-0000607-74.2017.5.21.0012
AUTOR CLARISSA ANDIRA XAVIER E SILVA

ADVOGADO CLISSA ANDRESSA XAVIER E
SILVA(OAB: 18366/RN)

ADVOGADO GUSTAVO DOS SANTOS
RODRIGUES(OAB: 130351/MG)

ADVOGADO RICARDO WAGNER DE MEDEIROS
FREIRE(OAB: 8201/RN)

RÉU ASSOC DE ASSIST E PROT A
MATERN E A INFANCIA DE
MOSSORO

ADVOGADO ANDERSON GUSTAVO LINS DE
OLIVEIRA CRUZ(OAB: 9306/RN)

ADVOGADO Lucas Moreira Rosado(OAB:
11344/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ASSOC DE ASSIST E PROT A MATERN E A INFANCIA DE
MOSSORO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f9bd715

proferido nos autos.

DESPACHO

     Vistos etc.

Pretende a reclamada realização de pauta de conciliação com

base nos recursos disponíveis nos presentes autos;

1.

Confiro FORÇA DE OFÍCIO ao presente despacho a fim de que a

Caixa Econômica Federal informe o saldo atualizado da conta

judicial nº 2943/042/01544134-0, bem como se o mesmo

encontra-se disponíveis para este Centro.

2.

Após, conclusos.3.

Intimem-se.4.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0034300-59.2011.5.21.0012
AUTOR DALRICELIA FONTES DA SILVA

VIANA

ADVOGADO Francisco Wiliton Apolinário(OAB:
2362-D/RN)

RÉU ASSOC DE ASSIST E PROT A
MATERN E A INFANCIA DE
MOSSORO

Intimado(s)/Citado(s):

  - DALRICELIA FONTES DA SILVA VIANA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 1c4e9c9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a disponibilização dos recursos disponíveis nos

autos do processo 0000607-74.2017.5.21.0012 para que o Cejusc

possa dispor para realização de acordos pretendidos pela

executada, retirem-se os autos de pauta. Intimem-se as partes.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0034400-17.2011.5.21.0011
AUTOR ANDREINA VICENTINA ALVES

ADVOGADO Francisco Wiliton Apolinário(OAB:
2362-D/RN)

RÉU ASSOC DE ASSIST E PROT A
MATERN E A INFANCIA DE
MOSSORO

ADVOGADO JOSE WILTON FERREIRA(OAB:
3071/RN)

ADVOGADO Lucas Moreira Rosado(OAB:
11344/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ASSOC DE ASSIST E PROT A MATERN E A INFANCIA DE
MOSSORO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cf2e58c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a disponibilização dos recursos disponíveis nos

autos do processo 0000607-74.2017.5.21.0012 para que o Cejusc

possa dispor para realização de acordos pretendidos pela

executada, retirem-se os autos de pauta. Intimem-se as partes.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO
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Processo Nº HTE-0000345-22.2020.5.21.0012
REQUERENTES CONFIANCA MUDANCAS E

TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO DANIELLE MAYANE ALVES
TAVARES DE MORAIS(OAB:
10467/RN)

REQUERENTES FRANCISCO LUCIANO SEIXAS DOS
SANTOS

Intimado(s)/Citado(s):

  - CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 60ef663

proferido nos autos.

DESPACHO

No dia 08 de setembro de 2020, o CENTRO JUDICIÁRIO DE

SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DE MOSSORÓ/RN, sob

a direção do Exmo.Juiz GUSTAVO MUNIZ NUNES,considerando

o teor do ATO TRT21-GP N. 037/2020, com anuência das partes

por meio de contato telefônico, e-mail e/ou Whatsapp, c/c o teor do

art. 6º do ATO TRT21-GP N. 54/2020, que dispõe sobre as medidas

de prevenção ao combate à contaminação pela Covid-19, passou a

proferir a seguinte DECISÃO:

Com fulcro no artigo 855-D da CLT, HOMOLOGO o acordo deID.

2b008a3, no valor de R$ 5.499,20. Decorrido o prazo de 05 (cinco)

dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao do

vencimento de cada parcela avençada, o silêncio da parte

interessada resultará na presunção, por este juízo, de quitação do

respectivo valor. O descumprimento deve ser comprovado

documentalmente pelo(a) patrono(a) autoral.

MULTA.O(A) empregado dá geral e plena quitação pelo objeto da

inicial e extinto contrato de trabalho. Não verificado o pagamento no

prazo ajustado, ocorrerá a antecipação do vencimento das demais

parcelas, caso haja, e ficará o(a) Reclamado(a) compelido(a) a

pagar, também, multa de 20% sobre o valor da(s) parcela(s)

descumprida(s).

FGTS. A presente ata tem FORÇA DE ALVARÁ perante a Caixa

Econômica Federal para liberação do FGTS, suprindo a inexistência

do TRCT, dos recolhimentos rescisórios do FGTS e do carimbo de

baixa da CTPS.

SEGURO-DESEMPREGO. A presente ata possui FORÇA DE

ALVARÁ perante a Caixa Econômica Federal, SINE e demais

órgãos competentes para liberação do seguro-desemprego,

suprindo, inclusive, a inexistência do TRCT, das guias SD/CD e do

carimbo de baixa da CTPS, independente de comprovação do

pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, do transcurso do prazo

de 120 dias para a habilitação do referido benefício, bem como do

trânsito em julgado.Em caso de inconsistêncianos dados

apresentados pela empresa, esta ficará responsável pelo

adimplemento das parcelas referentes ao seguro-desemprego.

Sem incidência de contribuição previdenciária,em razão da

natureza das verbas avençadas.

Custas pela empresa homologante, no importe de R$ 109,00,

calculadas sobre o valor do acordo, devendo ser quitadas noprazo

de 10 dias após a data do último pagamento, sob pena de

execução.

INADIMPLEMENTO. Em caso de INADIMPLEMENTO DOS

VALORES ACORDADOS, inclusive os relativos às custas

processuais e à contribuição previdenciária, ficam, de logo, cientes

as partes que serão utilizados, conforme o caso, os convênios

BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD, INCLUSIVE EM RELAÇÃO A

TODOS OS SÓCIOS INTEGRANTES DO QUADRO SOCIETÁRIO

DA EMPRESA, independentemente da expedição de Mandado de

Citação, tendo em vista a natureza cautelar da medida. O

inadimplemento de uma parcela importará no vencimento

antecipado das demais para fins de execução.

No caso do presente acordo, as partes renunciam a embargos de

declaração e execução, além de quaisquer outros recursos.

Efetivadas todas as providências, devolvam-se os autos para aVara

de origem. Eventuais pendências deverão ser dirimidas por esta.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0034400-17.2011.5.21.0011
AUTOR ANDREINA VICENTINA ALVES

ADVOGADO Francisco Wiliton Apolinário(OAB:
2362-D/RN)

RÉU ASSOC DE ASSIST E PROT A
MATERN E A INFANCIA DE
MOSSORO

ADVOGADO JOSE WILTON FERREIRA(OAB:
3071/RN)

ADVOGADO Lucas Moreira Rosado(OAB:
11344/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ANDREINA VICENTINA ALVES
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID cf2e58c

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Tendo em vista a disponibilização dos recursos disponíveis nos

autos do processo 0000607-74.2017.5.21.0012 para que o Cejusc

possa dispor para realização de acordos pretendidos pela

executada, retirem-se os autos de pauta. Intimem-se as partes.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000384-18.2017.5.21.0014
AUTOR CHARLES SIMIAO BARBOSA

ADVOGADO NELITO LIMA FERREIRA NETO(OAB:
8161/RN)

ADVOGADO FERNANDA LUZIA REGINALDO DE
OLIVEIRA(OAB: 14180/RN)

RÉU TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

ADVOGADO MARIO NEGOCIO NETO(OAB:
5318/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CHARLES SIMIAO BARBOSA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2d48a9d

proferido nos autos.

     DESPACHO

     Vistos, etc.

Determino aprazamento de audiência para tentativa de

CONCILIAÇÃO, relativa aos autos supra, para o dia 14.10.2020,

às 08h30min.

1.

Nos termos do art. 6do ato n. 54/2020, que dispõe sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio

do Google Meet.

2.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá3.

acessar, no dia e hora designados para a audiência, o seguinte

link:https://meet.google.com/eqr-ymke-pwa.

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-mossoro@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 3422-3625.

4.

Intimem-se as partes.5.

Sempre dá pra conciliar.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0018300-53.2008.5.21.0023
AUTOR MARIA DA LUZ COSTA

ADVOGADO ANTONIO CLOVIS VIEIRA(OAB:
6450/RN)

RÉU FULGENCIO TEIXEIRA NETO

ADVOGADO ANA MARIA PIRES DE PAIVA(OAB:
8174/RN)

ADVOGADO BRENDA JORDANA LOBATO
ARAUJO TEIXEIRA(OAB: 14389/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - FULGENCIO TEIXEIRA NETO

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 303981a

proferido nos autos.

     DESPACHO

     Vistos, etc.

Determino aprazamento de audiência para tentativa de

CONCILIAÇÃO, relativa aos autos supra, para o dia 19/10/2020

08:30.

1.

Nos termos do art. 6do ato n. 54/2020, que dispõe sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio

do Google Meet.

2.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá

acessar, no dia e hora designados para a audiência, o seguinte

link:https://meet.google.com/ysi-nceq-img.

3.

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-mossoro@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 3422-3625.

4.

Intimem-se as partes.5.

Sempre dá pra conciliar.
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GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000607-74.2017.5.21.0012
AUTOR CLARISSA ANDIRA XAVIER E SILVA

ADVOGADO CLISSA ANDRESSA XAVIER E
SILVA(OAB: 18366/RN)

ADVOGADO GUSTAVO DOS SANTOS
RODRIGUES(OAB: 130351/MG)

ADVOGADO RICARDO WAGNER DE MEDEIROS
FREIRE(OAB: 8201/RN)

RÉU ASSOC DE ASSIST E PROT A
MATERN E A INFANCIA DE
MOSSORO

ADVOGADO ANDERSON GUSTAVO LINS DE
OLIVEIRA CRUZ(OAB: 9306/RN)

ADVOGADO Lucas Moreira Rosado(OAB:
11344/RN)

RÉU MUNICIPIO DE MOSSORO

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLARISSA ANDIRA XAVIER E SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f9bd715

proferido nos autos.

DESPACHO

     Vistos etc.

Pretende a reclamada realização de pauta de conciliação com

base nos recursos disponíveis nos presentes autos;

1.

Confiro FORÇA DE OFÍCIO ao presente despacho a fim de que a

Caixa Econômica Federal informe o saldo atualizado da conta

judicial nº 2943/042/01544134-0, bem como se o mesmo

encontra-se disponíveis para este Centro.

2.

Após, conclusos.3.

Intimem-se.4.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0000384-18.2017.5.21.0014
AUTOR CHARLES SIMIAO BARBOSA

ADVOGADO NELITO LIMA FERREIRA NETO(OAB:
8161/RN)

ADVOGADO FERNANDA LUZIA REGINALDO DE
OLIVEIRA(OAB: 14180/RN)

RÉU TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

ADVOGADO MARIO NEGOCIO NETO(OAB:
5318/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - TCL LIMPEZA URBANA LTDA - ME

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 2d48a9d

proferido nos autos.

     DESPACHO

     Vistos, etc.

Determino aprazamento de audiência para tentativa de

CONCILIAÇÃO, relativa aos autos supra, para o dia 14.10.2020,

às 08h30min.

1.

Nos termos do art. 6do ato n. 54/2020, que dispõe sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio

do Google Meet.

2.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá

acessar, no dia e hora designados para a audiência, o seguinte

link:https://meet.google.com/eqr-ymke-pwa.

3.

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-mossoro@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 3422-3625.

4.

Intimem-se as partes.5.

Sempre dá pra conciliar.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Processo Nº ATOrd-0018300-53.2008.5.21.0023
AUTOR MARIA DA LUZ COSTA

ADVOGADO ANTONIO CLOVIS VIEIRA(OAB:
6450/RN)

RÉU FULGENCIO TEIXEIRA NETO

ADVOGADO ANA MARIA PIRES DE PAIVA(OAB:
8174/RN)

ADVOGADO BRENDA JORDANA LOBATO
ARAUJO TEIXEIRA(OAB: 14389/RN)

Intimado(s)/Citado(s):

  - MARIA DA LUZ COSTA
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 303981a

proferido nos autos.

     DESPACHO

     Vistos, etc.

Determino aprazamento de audiência para tentativa de

CONCILIAÇÃO, relativa aos autos supra, para o dia 19/10/2020

08:30.

1.

Nos termos do art. 6do ato n. 54/2020, que dispõe sobre as

medidas de prevenção à contaminação pelo Covid-19, as

audiências de conciliação designadas junto ao Cejusc serão

realizadas exclusivamente por meio eletrônico, por intermédio

do Google Meet.

2.

Para participar da audiência virtual, o interessado deverá

acessar, no dia e hora designados para a audiência, o seguinte

link:https://meet.google.com/ysi-nceq-img.

3.

Eventuais dúvidas deverão ser sanadas por intermédio do e-mail:

cejusc-mossoro@trt21.jus.br ou pelo Whatsapp (84) 3422-3625.

4.

Intimem-se as partes.5.

Sempre dá pra conciliar.

GUSTAVO MUNIZ NUNES

JUIZ DO TRABALHO

Divisão de Precatórios e Requisitórios

Despacho

PR nº. 2122700-70.2019.5.21 (PJe 0153600-08.2012.5.21.0003)

Exequentes: Elza Gomes e outros

Advogado: Manoel Batista Dantas Neto

Executado: Estado do Rio Grande do Norte

D E C I S Ã O

O exequente Ernesto Montes reivindica pagamento de parcela

prioritária por ser portador de doença grave e por contar com mais

de 60 (sessenta) anos. Juntou documentos para comprovar as

alegações, fls. 39v.-40.

O executado Estado do Rio Grande do Norte aderiu ao regime

especial de pagamento de precatórios, mediante o Decreto 21.582,

de 2010, devendo repassar recursos para pagamento de

precatórios ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o qual,

por sua vez, deve administrar tais recursos, distribuindo-os para

pagamento de dívidas de precatórios expedidos pela Justiça

Estadual, Federal e do Trabalho, repassando parte do valor

recebido do executado a este Regional. O valor cobrado no

presente feito foi requisitado no orçamento de 2020. É o que

importa relatar.

 Passo a decidir.

O ordenamento jurídico pátrio tem conferido às pessoas idosas e

acometidas de doenças graves prioridade na tramitação de

processos judiciais e, por consequência, na prática dos atos

processuais correspondentes. Os §§ 2º e 3º do art. 100, da

Constituição Federal dispõem que:

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou

por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou

sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência,

assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre

todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em

lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o

fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago

na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação

dada pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de

precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas

em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam

fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

 No caso, o exequente requereu prioridade no

pagamento, alegando tem mais de 60 (sessenta) anos e por estar

acometido de doença grave. Verifica-se, em conformidade com

análise do Setor de Assistência Médico-Odontológica deste

Regional à fl. 44, que a patologia atestada está inserida no rol do

inciso XIV do art. 6º, da Lei nº. 7.713, dispositivo utilizado por

analogia, na falta de regulamentação legal do § 2º do art. 100

supracitado, consoante entendimento consubstanciado no art. 11,

inciso II da Resolução nº. 303/19, do CNJ e adotado por esta

Presidência. Sendo assim, considero que o exequente atende os

critérios estabelecidos constitucionalmente para a prioridade no

pagamento do crédito.
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Com relação ao limite previsto no parágrafo terceiro supracitado, a

Constituição faculta ao executado a edição de lei disciplinando limite

para os pagamentos de obrigações de pequeno valor, consoante o

§ 4º do art. 100 da Constituição Federal:

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis

próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo

as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao

valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

O Estado do Rio Grande do Norte publicou, em 19.11.2003, a Lei

8428/03, definindo o limite de 20 (vinte) salários mínimos para os

pagamentos de obrigações de pequeno valor, o que atende ao

dispositivo constitucional, impondo-se, pois, a observância deste

valor, multiplicado por cinco, para a fixação do limite do valor a ser

quitado prioritariamente, tendo em vista que os devedores

submetidos ao regime especial, como é o caso do Estado do Rio

Grande do Norte, se enquadram na alteração trazida pela Emenda

Constitucional 99, de 14 de dezembro de 2017, no tocante ao limite

estabelecido para atender aos pagamentos preferenciais, conforme

a seguir transcrito:

 Art. 2º O art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, numerando-

se o atual parágrafo único como § 1º:

§ 2º Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências

relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão

atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os

fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal,

admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será

pago em ordem cronológica de apresentação do precatório." (NR).

Pelo exposto, defiro o pedido de Ernesto Montes, para assegurar-

lhe a antecipação no pagamento do crédito, por motivo de idade e

doença grave, até o limite do equivalente ao quíntuplo do valor da

Lei Estadual nº 8.428/2003, ficando o montante remanescente, se

houver, para quitação observada a ordem cronológica de

apresentação do precatório.

Para o cumprimento desta decisão, devem ser utilizados os

recursos advindos do Egrégio Tribunal de Justiça do RN, referentes

ao regime especial de pagamento de precatórios.

Publique-se.

Natal, 09 de setembro de 2020.

BENTO HERCULANO DUARTE NETO

 Desembargador Presidente

PR nº. 2127400-89.2019.5.21 (PJe 0153600-08.2012.5.21.0003)

Exequente: Lucas Dantas da Costa

Advogado: Manoel Batista Dantas Neto

Executado: Estado do Rio Grande do Norte

D E C I S Ã O

O exequente Lucas Dantas da Costa reivindica pagamento de

parcela prioritária por ser portador de doença grave. Juntou

documento para comprovar a alegação, fl. 24.

O executado Estado do Rio Grande do Norte aderiu ao regime

especial de pagamento de precatórios, mediante o Decreto 21.582,

de 2010, devendo repassar recursos para pagamento de

precatórios ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o qual,

por sua vez, deve administrar tais recursos, distribuindo-os para

pagamento de dívidas de precatórios expedidos pela Justiça

Estadual, Federal e do Trabalho, repassando parte do valor

recebido do executado a este Regional. O valor cobrado no

presente feito foi requisitado no orçamento de 2020. É o que

importa relatar.

 Passo a decidir.

O ordenamento jurídico pátrio tem conferido às pessoas idosas e

acometidas de doenças graves prioridade na tramitação de

processos judiciais e, por consequência, na prática dos atos

processuais correspondentes. Os §§ 2º e 3º do art. 100, da

Constituição Federal dispõem que:

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou

por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou

sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência,

assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre

todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em

lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o

fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago

na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação

dada pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de

precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas
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em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam

fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

 No caso, o exequente requereu prioridade no

pagamento, alegando estar acometido de doença grave. Verifica-se,

em conformidade com análise do Setor de Assistência Médico-

Odontológica deste Regional à fl. 30, que a patologia atestada está

inserida no rol do inciso XIV do art. 6º, da Lei nº. 7.713, dispositivo

utilizado por analogia, na falta de regulamentação legal do § 2º do

art. 100 supracitado, consoante entendimento consubstanciado no

art. 11, inciso II da Resolução nº. 303/19, do CNJ e adotado por

esta Presidência. Sendo assim, considero que o exequente atende

o critério estabelecido constitucionalmente para a prioridade no

pagamento do crédito.

Com relação ao limite previsto no parágrafo terceiro supracitado, a

Constituição faculta ao executado a edição de lei disciplinando limite

para os pagamentos de obrigações de pequeno valor, consoante o

§ 4º do art. 100 da Constituição Federal:

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis

próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo

as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao

valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

O Estado do Rio Grande do Norte publicou, em 19.11.2003, a Lei

8428/03, definindo o limite de 20 (vinte) salários mínimos para os

pagamentos de obrigações de pequeno valor, o que atende ao

dispositivo constitucional, impondo-se, pois, a observância deste

valor, multiplicado por cinco, para a fixação do limite do valor a ser

quitado prioritariamente, tendo em vista que os devedores

submetidos ao regime especial, como é o caso do Estado do Rio

Grande do Norte, se enquadram na alteração trazida pela Emenda

Constitucional 99, de 14 de dezembro de 2017, no tocante ao limite

estabelecido para atender aos pagamentos preferenciais, conforme

a seguir transcrito:

 Art. 2º O art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, numerando-

se o atual parágrafo único como § 1º:

§ 2º Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências

relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão

atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os

fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal,

admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será

pago em ordem cronológica de apresentação do precatório." (NR).

Pelo exposto, defiro o pedido de Lucas Dantas da Costa, para

assegurar-lhe a antecipação no pagamento do crédito, por motivo

de doença grave, até o limite do equivalente ao quíntuplo do valor

da Lei Estadual nº 8.428/2003, ficando o montante remanescente,

se houver, para quitação observada a ordem cronológica de

apresentação do precatório.

Para o cumprimento desta decisão, devem ser utilizados os

recursos advindos do Egrégio Tribunal de Justiça do RN, referentes

ao regime especial de pagamento de precatórios.

Publique-se.

Natal, 09 de setembro de 2020.

BENTO HERCULANO DUARTE NETO

 Desembargador Presidente

Precatório Requisitório TRT PR 2114200-83.2017.5.21

Exequente: Rosali Silva de Miranda

Advogada: Isadora Costa Soares de Sousa

Executado: Município de Natal

D E C I S Ã O

Vistos etc.

A exequente requereu prioridade no pagamento de seu crédito, em

razão de estar acometido de doença grave. Juntou os documentos

de fls. 17v.-18.

O art. 100, § 2º da Constituição Federal prevê a possibilidade de

pagamento prioritário do precatório para credores acometidos de

doença grave, na forma de lei regulamentadora, até a presente data

não editada. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a

Resolução nº. 303/2019, cujo art. 11 prevê que, para os fins de

prioridade no pagamento de precatórios por motivo de doença

grave, seja utilizado o inciso XIV do art. 6º, da Lei nº. 7.713, que

dispõe sobre as patologias passíveis de ensejar isenção do IRRF,

entendimento adotado por esta Presidência.

No caso presente, foi remetido o feito ao Setor de Assistência

Médico-Odontológica deste Regional, mediante despacho com a

listagem de doenças previstas no dispositivo legal supracitado, para

que aquele setor informasse se a patologia apontada pel exequente
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corresponderia a uma das listadas, correspondência que não se

verificou, consoante informativo de fls. 21, pelo que indefiro a

pretensão da exequente quanto à prioridade pretendida, facultando-

lhe, porém, a juntada de novos documentos que comprovem a

alegada correspondência.

Publique-se.

Natal, 09 de setembro de 2020.

BENTO HERCULANO DUARTE NETO

Desembargador Presidente

Precatório Requisitório TRT PR 113100-97.2012.5.21.0002

Exequente: Antonio Rodrigues do Monte Neto

Advogado: Manoel Batista Dantas Neto

Executado: Estado do Rio Grande do Norte

D E C I S Ã O

Vistos etc.

O exequente requereu prioridade no pagamento de seu crédito, em

razão de estar acometido de doença grave. Juntou os documentos

de fls. 229v.-230.

O art. 100, § 2º da Constituição Federal prevê a possibilidade de

pagamento prioritário do precatório para credores acometidos de

doença grave, na forma de lei regulamentadora, até a presente data

não editada. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a

Resolução nº. 303/2019, cujo art. 11 prevê que, para os fins de

prioridade no pagamento de precatórios por motivo de doença

grave, seja utilizado o inciso XIV do art. 6º, da Lei nº. 7.713, que

dispõe sobre as patologias passíveis de ensejar isenção do IRRF,

entendimento adotado por esta Presidência.

No caso presente, foi remetido o feito ao Setor de Assistência

Médico-Odontológica deste Regional, mediante despacho com a

listagem de doenças previstas no dispositivo legal supracitado, para

que aquele setor informasse se a patologia apontada pelo

exequente corresponderia a uma das listadas, correspondência que

não se verificou, consoante informativo de fls. 233, pelo que indefiro

a pretensão do exequente quanto à prioridade pretendida,

facultando-lhe, porém, a juntada de novos documentos que

comprovem a alegada correspondência.

Publique-se.

Natal, 09 de setembro de 2020.

BENTO HERCULANO DUARTE NETO

Desembargador Presidente
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