
       1ª VARA DO TRABALHO DE JOAO MONLEVADE 

       

       TERMO  DE  AUDIÊNCIA RELATIVO AO PROCESSO 0031200-14-2006-5-03-0064 

       Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2013, às 14:50  horas,  na  sede 

       da  1ª VARA DO TRABALHO DE JOAO MONLEVADE/MG, na presença da MM. Juíza 

       CÉLIA DAS GRAÇAS CAMPOS, realizou-se audiência TENTATIVA CONCILIAÇ. da 

       Ação Trabalhista  -  Rito  Ordinário  ajuizada  por   Sindicato    dos 

       Trabalhadores Nas Industrias Metalurgicas,  Mecanicas  e  de  Material 

       Eletrico de Joao Monlevade  em face de Arcelormittal Brasil S.A. (CNPJ 

       17.469.701/0066-12). 

       Às 16h09min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a).  Juíza do 

       Trabalho, apregoadas as partes. 

       PRESENÇAS: 

       - o autor representado por seus diretores, Sr. Luiz Carlos da Silva  e 

       Sr. Geraldo Magela Zoia e seu procurador, Dr. Elton José Baeta Brant; 

       - a reclamada  representada  pelo  preposto  preposto    Sr.    Norton 

       Figueiredo Lima, acompanhado do Dr. Carlos Gonçalves de Oliveira. 

       Pelo reclamante foi dito que a reclamada apresentou cálculos relativos 

       a 48 meses de  condenação,  porém  carreou  aos  autos   somente    os 

       documentos pertinentes (cartão de ponto) de 27 meses, impedindo  assim 

       a efetiva conferência dos cálculos  apresentados,  criando  obstáculos 

       também à apresentação dos cálculos pelo autor que, portanto, passou  a 

       se valer da média dos dias trabalhados para apresentar seus cálculos. 

       Assegura ainda  que  junto  com  a  sua  planilha  de  cálculo   (fls. 

       4019/4032), apresentou um relatório especificando todas as incorreções 

       verificadas nos  cálculos  apresentados  pela       reclamada    (fls. 



       4030/4032). 

       Esclarece, por fim, que juntamente com sua  planilha  de  cálculo  foi 

       apresentada uma relação de 255 substituídos (fls. 4021/4026), para  os 

       quais não foi apresentado qualquer cálculo, nem pelo autor, nem  mesmo 

       pela reclamada,  já  que  não  consta  dos  autos  qualquer  documento 

       relativo a tais  substituídos,  necessário  à    complementação    dos 

       cálculos. 

       À vista disso, considerando a grande divergência existente entre    os 

       cálculos, inclusive em relação aos  dados  considerados  pelas  partes 

       nessa apuração, concede-se à  reclamada, a seu pedido, o prazo  de  30 

       dias, a contar de 16/04/2013, inclusive,  para  análise  dos  cálculos 

       apresentados pelo  reclamante,  devendo  neste  prazo  manifestar  sua 

       eventual concordância com  os  mesmos  e,  em  caso  de  discordância, 

       especificar em que consiste essa divergência, a  exemplo  do  que  foi 

       feito pelo autor à f. 4030. 

       Deverá ainda se  manifestar  precisamente  acerca  da   relação    dos 

       substituídos faltantes,  fazendo  acostar  aos  autos  os   documentos 

       relativos a todos os empregados abrangidos pela decisão exequenda,  ou 

       seja, aqueles  que  trabalharam  à  época  sob  o  regime  de   turnos 

       ininterruptos de revezamento. 

       Pelo reclamante foi também requerido que seja determinado à  reclamada 

       o pagamento da parte incontroversa dos créditos, tendo em conta que  a 

       execução teve início em março de 2011, ainda que provisória, sendo que 

       o cálculo apresentado pela reclamada  encontra-se  atualizado  somente 

       até outubro de 2011. 

       Ouvida, a reclamada  manifesta  a  impossibilidade  de  satisfação  da 



       pretensão em virtude  da  grande  expressão  econômica   do    crédito 

       envolvido, se dispondo entretanto a envidar esforços para  agilizar  a 

       presente execução. 

       Após decorrido o prazo acima concedido à   reclamada,    venham-me  os 

       autos conclusos para novas deliberações, inclusive para apreciação  do 
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Vasconcellos Motta Macieira Drumond. 


