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Em 13 de março de 2015, na sala de sessões da MM. 2ª VARA DO TRABALHO DE IPOJUCA/PE, sob a direção da Exmo(a). Juíza

JULIANA LYRA BARBOSA, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe.

 

Às 10h02min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente o presidente do sindicato do(a) autor(es), Sr(a). ALDO AMARAL DE ARAUJO, acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a).
FREDERICO MELO TAVARES, OAB nº 17824/PE.

Presente o preposto dos réu(ré)s CONSORCIO CONDUTO-EGESA, CONDUTO COMPANHIA NACIONAL DE DUTOS e EGESA
ENGENHARIA S/A, Sr(a). CAUBY RODRIGUES DA COSTA, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). KELMA CARVALHO DE FARIA,
OAB nº 1053B/PE.

Presente o preposto do(a) réu(ré) PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, Sr(a). FLAVIO ALEXANDRE SILVA,
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). KARLA TRIGUEIRO DA SILVA TEIXEIRA, OAB nº 21425D/PE.

Presente o Ministério Público do Trabalho da 6ª Região através da Dra. ADRIANA FREITAS EVANGELISTA GONDIM.

Instalada audiência.

Registrada a presença dos substituídos sr. DJAIR DE SOUZA SANTOS CPF 918.645.935-04, sra. MARIA SOUZA DA SILVA
GALDÊNCIO CPF. 880.229.514-09 e sr. THIAGO LOPES DA COSTA CPF 057.180.444-65.
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Não sendo possível a conciliação, as reclamadas ratificaram as defesas e os documentos apresentados via PJE que são recebidos pelo Juiz
no presente ato. A advogada das primeira, segunda e terceira reclamadas complementou a defesa nos seguintes termos: "As reclamadas requerem a
improcedência dos pleitos da multa dos artigos 477 e 467 da CLT tendo em vista que apenas não procedeu o pagamento das verbas rescisórias em
razão da falta de pagamento por parte da Petrobrás, sendo certo que disponibilizou na presente ação seu crédito perante à Petrobrás para a quitação
das referidas verbas. Pede deferimento."

Valor da causa indicado na petição inicial.

Requereram as reclamadas prazo para complementar a prova documental.

Às partes é fixado o prazo preclusivo de 05 dias para a apresentação de prova documental.

Após o prazo supra, concede-se o prazo comum de 05 dias para que as partes se manifestem sobre todos os documentos

juntados aos autos, independentemente de notificação, sob as penas do art. 372 do CPC.

Informou o advogado do sindicato que a documentação para habilitação ao programa do Seguro Desemprego foi liberada

aos substituídos.

Dispensados os depoimentos das partes, consignados os protestos do advogado da parte autora que tinha interesse no depoimento do
preposto da Petrobrás.

Desnecessária a produção de prova testemunhal.

Nada mais requerido. Encerrada a instrução.

Razões finais remissivas pelas partes, renovados os protestos pelo advogado do autor.

Facultada a complementação de razões finais em memorial no mesmo prazo para se manifestar sobre a documentação.

Com a palavra a representante do Ministério Público do Trabalho para emitir o seu parecer: "O Ministério Público do Trabalho

opina pela condenação subsidiária da Petrobrás no caso dos autos, tendo em vista que não agiu como mera dona de obra,

afastando-se a incidência da OJ 191 do TST, uma vez que a empresa é de fato tomadora de serviços que agiu gerenciando as

empresas que prestaram serviços na construção da Refinaria Abreu e Lima, havendo documentos nesse sentido que revelam ,

ademais flagrante a culpa in vigilando e in eligendo que culminou no inadimplemento das verbas trabalhistas dos trabalhadores

representados pelo sindicato autor."

Não houve acordo.

Para julgamento, fica designada a data 30/03/2015 às 13h. Ciente o(a) presentes da aplicação da Súmula 197 do C. TST.
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Requereu a procuradora a intimação do MPT para ciência da sentença. O que foi deferido e deve ser observado.

 

 

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[JULIANA LYRA BARBOSA]
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