
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto
ACC 0010213-84.2021.5.15.0067
RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIBEIRAO
PRETO
RECLAMADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO

ATA DE AUDIÊNCIA

Em 19 de  novembro  de  2021,  na  sala  de  sessões  da MM. 4ª  Vara do  Trabalho  de

Ribeirão Preto, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho JOAO BAPTISTA CILLI FILHO,

realizou-se  audiência  relativa  à  Ação  Civil  Coletiva  número  0010213-84.2021.5.15.0067,

supramencionada.

Às 11:27, aberta a audiência, foram apregoadas as partes.

Presente  a  parte  autora  SINDICATO  DOS  SERVIDORES  MUNICIPAIS  DE
RIBEIRAO PRETO, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Djalma Batigalhia,  acompanhado(a) de
seu(a) advogado(a), Dr(a). REGINA MARCIA FERNANDES, OAB 98574/SP.

Presente  a  parte  ré  MUNICIPIO  DE  RIBEIRAO  PRETO,  representado(a)  pelo(a)
preposto(a) Sr.(a) FELIPE ELIAS MIGUEL, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JULIANA
GALVAO PINTO, OAB 133879/SP.

Presente o MPT através do procurador ELISSON MIESSA DOS SANTOS.

Presente o MPE através do procurador NAUL FELCA.

Presente a CTB através do patrono Dr. CARLOS ANTONIO DINIZ FILHO, OAB/SP
196.416

Presente  a  FESSPMESP através  do  patrono  Dr.  MARCEL  FELIPE  DE  LUCENA,
OAB/SP 353.669.

Fica deferida a juntada de procuração, substabelecimento,  preposição e instrumentos
constitutivos, se for o caso, no prazo de 05 dias, independentemente de requerimento das partes.

Homologa-se  a  conciliação  nos  termos  apresentados  nos  IDs  23d0863  e  21847d1,
frisando e esclarecendo os seguintes pontos:

1. as partes ratificam os termos apresentados, que substituem todas as decisões tomadas
no processo, vinculando as partes quanto à execução nos seus estritos termos;

2. as partes esclarecem que houve complementação da conciliação pelos termos do ID
21847d1, os quais são ora ratificados, com a concordância do MPT presente;

3. as partes declaram que não são devidos honorários advocatícios por nenhuma das
partes à outra;
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4.  custas  pelo  requerente  de  R$  200,00,  calculadas  sobre  o  valor  da  causa  de  R$
10.000,00, isento na forma da lei.

Extingue-se o processo, na forma integral, fase de conhecimento, pela conciliação entre
as partes.

Cientes.

"Conheça  o  aplicativo  Justiça  do  Trabalho Eletrônica  -  JTe,  desenvolvido  pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e integrado aos sistemas judiciais da 15ª Região. Por
meio dele, será possível acompanhar o andamento das pautas de audiência, iniciar chat com outros
usuários  da  ferramenta,  verificar  a  tramitação,  consultar  decisões  e  sentenças  e  até  selecionar
processos favoritos para recebimento de notificações acerca da movimentação. O aplicativo está
disponível tanto para iphone quanto para android, podendo ser baixado nas lojas apple store e
google  play.  Por  fim,  é  importante  esclarecer  que  essas  consultas  possuem  caráter  meramente
informativo, não substituindo as intimações realizadas no PJe, nem ocasionando início da contagem
de prazos processuais."

"O comparecimento das partes e testemunhas está certificado nos autos, servindo
como atestado de comparecimento para todas as pessoas que estiveram presentes no período de
realização da audiência conforme horários constantes nesta ata para todos os efeitos legais,  não
podendo pela ausência ao serviço sofrer penalidades ou descontos nos seus salários, nos termos do
artigo 822, da CLT."

JOAO BAPTISTA CILLI FILHO
Juiz(a) do Trabalho

Ata redigida por ANDRE LIMA LOPES, Secretário(a) de Audiência.
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