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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DA VARA DO TRABALHO 

DE SALGUEIRO – PE. 

 

 

 

 

PROCESSO: 0000250-07.2018.5.06.0391 

 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA 

CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

EM GERAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINTEPAV-PE, entidade sindical, com 

sede na Rua General Vargas, 687 – Cidade Universitária – Recife –PE. CEP. 50.670-

430, Fone: (81)3273-1067, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.146.561/0001-54, através de 

seus advogados infrafirmados, constituídos consoante instrumento procuratório 

acostado, com escritório profissional sito à Rua Silveira Lobo n º 32, Casa Forte, Recife – 

PE CEP 52.061-030, onde receberão as notificações de estilo, vem, à presença de 

Vossa Excelência apresentar 

 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DE MEDIDA 

CAUTELAR 

 

com fundamento nos argumentos aduzidos em sucessivo. 

 

Douto Julgador, em que pese o profundo respeito do requerente para 

com a decisão do Juízo, é o presente para pedir venia para apresentar suas 

considerações acerca da decisão denegatória da tutela de urgência requerida pugnando 

ao fim pela reconsideração e concessão das medidas acautelatórias requeridas. Explico. 
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Prefacialmente, esclarece ao Juízo que a precária situação financeira do 

consórcio demandado é fato público e notório, e de amplo conhecimento no Município de 

Salgueiro e circunvizinhos evidenciado no cotidiano dos substituídos pelos constantes 

atrasos nos pagamentos aos seus empregados e fornecedores e pela paralização da 

obra e, em Juízo, pelos recortes de notícias veiculadas na imprensa. 

 

Quadra ressaltar que ainda no dia 16 de abril do corrente, houve 

manifestação realizada em frente à sede do Ministério da Integração Nacional – MI pelos 

trabalhadores e SINDICATO para que o MI compelisse o demandado a realizar os 

pagamentos dos salários atrasados, do vale alimentação e das rescisões pendentes de 

pagamento. 

 

Estes fatos, juntamente com rescisão do contrato do Consórcio 

demandado com o Ministério da Integração foram amplamente veiculados na imprensa 

escrita e falada, local e nacionalmente. 

 

Em que pese a evidência fática e documental carreada aos autos e 

narrada na exordial é do Juízo a prerrogativa do convencimento, e cabe à parte a 

demonstração dos elementos ensejadores do seu pleito e da necessidade da concessão 

da medida requerida. 

 

Nesse sentido, entendeu o Juízo que o requerente não se desvencilhou 

do seu encargo e com isso não concedeu, no momento, o pedido incidental de tutela 

provisória de urgência de natureza cautelar, na forma requestada na inicial. 

 

A produção de prova do não pagamento dos salários e acerca da 

precária condição financeira do consórcio que não por meio da narrativa dos fatos e 

demonstrações de fontes noticiosas externas em caráter de cognição urgente e sumária, 
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revela-se extremamente difícil, pois NÃO SERIA POSSÍVEL AO SINDICATO demonstrar 

o atraso nos salários do mês de março/2018 e da 1ª quinzena de abril/2018, de maneira 

direta uma vez que a RECLAMADA NÃO ENTREGOU OS CONTRACHEQUES e a 

prova do não pagamento não guarda materialidade demonstrável documentalmente em 

Juízo pelo requerente. 

 

Assim, sendo possível ao Juízo, a teor do art. 373. § 1º do CPC, a 

atribuição do ônus da prova de modo diverso daquele disposto no inciso I do referido 

excerto legal diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo da produção da prova do direito postulado, 

ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que o faça por 

decisão fundamentada vem requerer o que segue: 

 

1. Seja determinado ao CONSORCIO EMSA - SITON, A 

APRESENTAÇÃO IMEDIATA dos comprovantes de pagamento dos salários dos 

salários do mês de março/2018 e da 1ª quinzena de abril/2018, OU DA 

INFORMAÇÃO AO JUÍZO DA SUA INOCORRÊNCIA, sob pena imposição de 

penalidade pelo Juízo na razão direta da gravidade da situação imposta aos 

empregados substituídos e da instalação da presunção da sua inocorrência; 

 

Constituída a prova do alegado pelo requerente pela apresentação pela 

requerida dos comprovantes, pela sua não apresentação ou ainda pela comunicação ao 

Juízo da não realização do pagamento aos trabalhadores substituídos e com a 

consequente com a formação e modificação do convencimento do Juízo acerca da 

necessidade da concessão da o pedido incidental de tutela provisória de urgência de 

natureza cautelar, na forma requestada na inicial requer: 

 

2. requer seja concedido liminarmente, o bloqueio da integralidade 

dos créditos da primeira, segunda e terceira reclamadas junto ao 
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MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, nos termos dos artigos 301 do 

NCPC; 

 

3. seja determinada a apresentação por parte da primeira reclamada dos 

valores em atraso da folha de pagamento de março e abril de 2018; 

 

4. determine o Juízo a apresentação pela primeira reclamada dos 

documentos constitutivos dos seus créditos perante o Ministério da Integração, 

bem assim informe a integralidade dos valores a receber perante referido órgão; 

 

5. seja determinada a apresentação de relação de empregados com, nome 

completo, CPF, função, data de admissão e valor do salário; 

 

 

Pede deferimento. 

Salgueiro, 27 de abril de 2018. 

 

Frederico Melo Tavares 

OAB/PE 17.824-D 

CPF 023.465.064-86 

 

Suelen Karine Gomes Braga 

OAB/PE 30.525 

CPF 065.746.654-93 

 

Rodrigo Vasquez Soares 

OAB/PE 20.863-D 

CPF 021.361.104-03 

 

 

 

 


