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ATA DE AUDIÊNCIA

 

 
PROCESSO: 0000390-24.2012.5.06.0012
AUTOR(ES): ADEILDO PEDRO DO NASCIMENTO - CPF:
RÉU(RÉ): SENA SEGURANCA INTELIGENTE LTDA - CNPJ:

 

 

Em 28 de outubro de 2021, na sala de sessões do CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS
CONSENSUAIS DE SOLUÇÕES DE DISPUTAS NO 1º GRAU - TRT6, na sala de sessão virtual, sob a
direção do Exmo(a). Juíza JULIANA LYRA BARBOSA, realizou-se audiência relativa ao processo
identificado em epígrafe.

Às 09h25min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas as partes.

Presente a(o) advogado(a) do sindicato dos vigilantes (SINDESV/PE), Dr(a). DANIELA
SIQUEIRA VALADARES, OAB nº 21290/PE.

Presente o proprietário do reclamado e advogado, Sr(a). Evaldo Nunes de Sena, CPF
129.243.424-49, OAB/PE 49196.

Presente o Administrador Judicial, Dr. Alexandre de Oliveira Uchôa Cavalcanti, OAB/PE 13857.

CONCILIAÇÃO:

A presente audiência de conciliação é realizada por força do Acordo de Cooperação Técnica entre o
TRT da 6ª Região, através do CEJUSC Recife e a 5ª Vara Cível de Olinda, em relação ao processo de
recuperação judicial 0008231-59.2010.8.17.0990.

O Sindicato, representante dos reclamantes constantes da planilha de id. 09c33a9, realizou reunião
com os reclamantes, sendo autorizado individualmente, por cada um deles a realizar a presente transação,
cientes expressamente do valor a ser recebido e do deságio aplicado.

O Administrador Judicial ratifica a informação de que toda a tratativa, inclusive a forma de como se
dará o pagamento já teve a ciência e concordância da Juíza titular da 5ª Vara cível de Olinda, Dra. Adrianne
Maria Ribeiro de Souza.

Através do acordo, os reclamantes indicados na planilha de id. 09c33a9 receberão os valores
discriminados na referida planilha, totalizando R$ 586.316,24 (quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e
dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

O SINDESV/PE receberá honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor total pago
aos reclamantes, no montante de R$ 87.947,44 (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e
quarenta e quatro centavos).

O valor total dos reclamantes e dos honorários do sindicato é de R$ 674.263,67 (seiscentos e setenta
e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Antes as autorizações juntadas aos autos e de forma a operacionalizar os pagamentos mais
rapidamente, os valores serão depositados integralmente na conta do SINDESV/PE, que se responsabiliza
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pelo repasse a cada um dos reclamantes beneficiados, com a maior urgência possível, assim que o valor for
disponibilizado.

Deve o SINDESV/PE manter os comprovantes de repasse para serem apresentados em momento
oportuno, caso assim entenda o Juízo da 5ª Vara Cível de Olinda.

O pagamento será efetuado diretamente pela 5ª Vara Cível de Olinda, com o valor já reservado para
esses créditos trabalhistas no processo de Recuperação Judicial.

O SINDESV/PE informa os dados bancários para a transferência do valor total dos reclamantes e
dos honorários sindicais, a ser efetuada pela 5ª Vara Cível de Olinda: CEF, agência 045, conta 1370-6,
operação 003. CNPJ: 10.580.199/0001-28.

O Administrador Judicial e o representante e advogado da SENA informam que participarão de uma
audiência amanhã, com a Juíza Titular da 5ª Vara Cível de Olinda, às 9 horas, na qual darão ciência da
presente audiência e do acordo homologado, e solicitarão a maior brevidade possível na transferência de
valores.

Deve a secretaria do CEJUSC encaminhar à 5ª Vara Cível de Olinda esta ata de acordo e a planilha
a que se refere.

Custas dispensadas.

Procedam-se aos registros pertinentes.

ACORDO HOMOLOGADO.

Audiência encerrada às 09h44min.

 

JULIANA LYRA BARBOSA

Juíza do Trabalho Coordenadora do CEJUSC-JT 1º grau

 

Ata redigida por NICOLE LOUISE ALVES DE MELO, Servidor

 

 

 

 


