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4ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE

 

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0020406-04.2017.5.04.0004

 

 

Em 22 de maio de 2017, na sala de sessões da MM. 4ª VARA DO TRABALHO DE PORTO
ALEGRE/RS, sob a direção do Exmo(a). Juiz FELIPE LOPES SOARES, realizou-se audiência relativa a
AÇÃO CIVIL PÚBLICA número 0020406-04.2017.5.04.0004 ajuizada por SINDICATO DOS
EMPREGADOS NO COMERCIO DE PORTO ALEGRE em face de DROGARIA MAIS  ECONOMICA
S.A..

Às 14h47min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas
as partes.

Presente o(a) representante sindical do(a) autor(a), Sr(a). Fernando Marques Gonçalves,
acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). Angelo Cesar Diel, OAB nº 28677/RS.

Presente o(a) preposto(a) do(a) réu(ré), Sr(a). Maria Beatriz Pacheco, acompanhado(a) do(a)
advogado(a), Dr(a). DANIELA ERVIS REMIAO, OAB nº 78408/RS, juntará credenciais em 5 dias.

Conciliação rejeitada.

Defesa escrita, com documentos.

Vista ao autor por 30 dias.

Após, independentemente de notificação, vista ao reclamado de eventuais diferenças
apresentadas pelo autor, também no prazo de 30 dias.

Por fim, intime-se o MPT, como requerido no parecer, com prazo de dez dias para
manifestação.

TUTELA DE URGÊNCIA:

O sindicato autor pede, em tutela de urgência: 1) o pagamento imediato dos salários de
fevereiro e março de 2017 do empregados de todas as filiais de Porto Alegre; 2) a abstenção da reclamada
de efetuar o pagamento de salários de forma parcelada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em
benefício do empregado prejudicado; 3) a comprovação da regularidade dos recolhimentos ao FGTS.

O MPT apresenta parecer.

A reclamada silencia no seu prazo, mas apresenta defesa indicando que os salários de
fevereiro (parte dele, pois parte teria sido paga diretamente aos funcionários) e março de 2017 foram
habilitados na recuperação judicial, da mesma forma que o salário de abril de 2017 correspondente ao
período até a data da decretação da recuperação judicial, dia 18/04/2017. Diz que o saldo de salário de
abril a contar de 19/04/2017 foi pago aos empregados e que os salários vincendos serão honrados no
prazo legal.

Analiso por tópicos:
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1) Considerando a decretação da recuperação judicial, indefiro o pedido de pagamento
imediato dos salários vencidos indicados no item em questão, pois tais valores estão fora da esfera de
execução deste Juízo, estando sujeitos ao Juízo da recuperação.

2) É incontroverso o atraso no pagamento dos salários relacionados no item analisado - ou
seja, é provável que haja novos atrasos, para usar os termos do art. 300 do NCPC. O perigo na demora do
provimento final é evidente. Assim, defiro a tutela de urgência pretendida para determinar que a
reclamada pague até o quinto dia útil o salário de todos os integrantes da categoria profissional
representada pelo autor, a contar da competência de maio de 2017, sob pena de multa de 1/30 da
remuneração mensal por dia de atraso do salário de cada um dos empregados, multa a ser revertida em
favor de cada um dos prejudicados, limitada a 30/30 por competência atrasada, passível de execução
nestes autos. A reclamada fica intimada neste ato.

3) O pedido, em análise liminar, aparenta estar atendido pela documentação juntada aos autos
pela reclamada. Além do mais, o não cumprimento do seu ônus de prova reverterá em julgamento em seu
desfavor, apenas, pelo que não cogito obrigar a reclamada a produzir prova documental em sede de tutela
de urgência.

A reclamada protesta.

Encerramento:     Após os prazos acima, e sem outras provas, encerra-se a instrução.
 Razoes finais pelas partes, nos prazos já assinados. Conciliação final rejeitada. Sentença sine-die, do

que as partes serão oportunamente notificadas. Audiência encerrada as 14h52min. Nada mais.

 

 

FELIPE LOPES SOARES

Juiz do Trabalho

 

Ata redigida por Cristina Ilgenfritz, Secretário(a) de Audiência.
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