
POSTO AVANÇADO DE CORRENTE

TERMO DE AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0000369-77.2016.5.22.0104

Em 02 de  junho de  2020,  às 08h30min,  em sessão  virtual  do  POSTO AVANÇADO  DE
CORRENTE/PI, sob a direção da Exmo(a). Juíza KELLY CARDOSO DA SILVA, realizou-se audiência
relativa  a  AÇÃO  CIVIL  COLETIVA número  0000369-77.2016.5.22.0104  ajuizada  por  SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GILBUÉS(PI), BARREIRAS DO PIAUÍ(PI) E SÃO
GONÇALO DO GURGUEIA(PI)  em face  de  MUNICÍPIO DE BARREIRAS DO PIAUÍ,  conforme
previsão contida no artigo 6º da Recomendação GP/CR nº 001/2020.

Presente o advogado(a), Dr(a). WILLIAM RUFO DOS SANTOS, OAB nº 6993/PI.

Presente  o  presidente  do  sindicato  de  Barreiras  do  Piauí,  Sr.  ARNON  SANTANA
FERNANDES GAMA, CPF: 881.524.643-68.

Presente o(a) advogado(a) do reclamado, Dr(a). JOSÉ ERNANDES PEREIRA RODRIGUES,
OAB 15.888/PI.

Observa este juízo, em análise aos presentes autos, que após a sentença que determinou o
cumprimento da obrigação de fazer relativa ao pagamento dos salários dos servidores municipais até o
quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, nos termos do artigo 459, §1º, da CLT,
foram realizados dois acordos, os quais restaram descumpridos.

Verifica-se que vários servidores apresentaram declarações datadas de 16.04.2020 em que se
verifica a informação de que o salário de março de 2020 ainda não havia sido adimplido, o que acarretou
a ordem de execução da multa no valor da folha de pagamento.

Declarou o Secretário de Finanças , Sr. Marlos Alves de Sena, que ainda resta a pagar em
torno de 43 mil da folha de abril e que em razão disso e das dificuldades do Município também ocorrerá
atraso na folha de maio, a qual não haverá como ser quitada até o dia 05.06.2020.

Declarou  o  Prefeito,  Sr.  Maurício Neto  Parente  Lacerda,  que  a  situação do Município se
agravou em razão dos bloqueios de precatórios, mas que pretende regularizar a situação.

Desse modo, em não se podendo tolerar o descumprimento do comando sentencial, bem como
em  se  verificando  as  tentativas  de  resolução  amigável  da  questão  envolvida  neste  feito,  além  de
considerar este juízo a situação de pandemia do novo coronavírus, determino que:

a)  o  valor  disponível  nos  autos  seja  utilizado  para  o  pagamento  da  folha  de  pessoal  do
Município relativamente ao período em atraso, remanescente de abril de 2020, bem como a folha de maio
de 2020, considerando o limite do crédito existente em conta judicial, devendo o Município providenciar
o pagamento do valor remanescente da folha de maio até dia 10.06.2020.

b) o Município, até o dia 03.06.2020, apresente nos autos, bem como remeta para o Banco do
Brasil a folha de pagamento dos servidores, para que sejam efetuadas as transferências dos seus valores
líquidos, ficando a cargo do município os recolhimentos fiscais e previdenciários;

c) a Secretaria da Vara, de posse da folha de pagamento dos servidores, confeccione ofício ao
Banco do Brasil para que este proceda ao pagamento dos servidores do Município com o valor existente
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em conta judicial;

d) Fica ajustado, com a concordância de todos, que os pagamentos dos meses subsequentes
deverão ser quitados até o dia 10 do mês, a partir da folha de junho de 2020.

e) O município cumpra o que aqui restou firmado no que toca ao pagamento dos servidores, a
partir do mês de junho de 2020, conforme letra d, sob pena de nova multa, também no valor aproximado
da folha de pagamento dos servidores no importe de R$ 268.000,00,  além de R$ 50.000,00  nas
contas pessoais do prefeito.

Em razão da adoção do sistema PJ-e, ficam as partes dispensadas da assinatura da presente
ata.

Por tal motivo, as partes e patronos aqui presentes declaram que conferiram todo o teor da
presente ata, acompanhando a sua confecção através da apresentação da ata de audiência pelo aplicativo
google meets.

Audiência virtual encerrada às 09:32 horas.

E, para constar, eu, Willian Figueiredo Vieira, Chefe do Serviço de Audiências, lavrei esta ata
que vai assinada somente pela Exma. Juíza Titular, considerando a decisão do CSJT em consulta nos
autos do processo nº CSJT-Cons-6793-47.2011.5.00.0000.

Nada mais.

KELLY CARDOSO DA SILVA

Juíza do Trabalho

https://pje.trt22.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

2 of 2 02/06/2020 18:30


