
ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0012206-34.2015.5.15.0005

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PJ

RÉU(RÉ):
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTEIS, MOTEIS,
RESTAURANTES, BARES E FAST-FOODS DE RIBEIRAO PRETO E
REGIAO

Em 29 de  novembro  de  2016,  na  sala  de  sessões  da  MM.  5ª  VARA DO TRABALHO DE
RIBEIRAO PRETO/SP, sob a direção da Exmo(a). Juíza FRANCIELI PISSOLI, realizou-se audiência
relativa ao processo identificado em epígrafe.

Às 14h25min, aberta a audiência, foram, de ordem da Exmo(a). Juíza do Trabalho, apregoadas
as partes.

Presente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, representado pelo Procurador, Dr(a).
Henrique Lima Correia.

Presente o presidente do sindicato réu, Sr(a). Paulo Donizette da Silva, acompanhado(a) do(a)
advogado(a), Dr(a). Fabio Hersi Virginio dos Santos, OAB nº 353569/SP.

Presente  a  FEDERAÇÃO  INTERESTADUAL  DOS  TRAB.  NO  COM. E  SERV.  DE
HOSPEDAGEM,  ALIMENTAÇÃO  PREPARADA  E  BEBIDAS  A  VAREJO  NOS  EST.  DE  SAO
PAULO E MATO GROSSO DO SUL, representada pelo Sr. Cicero Lourenço Pereira, acompanhado dos
advogados, Dr. Renato Heydi Zuicker Coelho, OAB. n. 382346/SP e Dr. Flavio Gonçalves Dias, OAB. n.
242587/SP.

Presente ainda o Sr. Elbio Ramos de Souza, acompanhado do advogado, Dr. Ralston Fernando
Ribeiro da Silva, OAB: SP318140.

Com a concordância do autor, defiro o requerimento de participação como terceiros interessados
tanto da Federação como do Sr. Elbio. Providencie a Secretaria.
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TERMO DE CONCILIAÇÃO:

As partes concordam em realizar novas eleições que, além de respeitar as regras já definidas
no estatuto do sindicato reclamado, deverão observar o seguinte:

1-) No período de 1º a 30/12/2016 o sindicato oportunizará aos integrantes da categoria que
porventura  estiverem  em  atraso  com  as  contribuições  sindicais,  para  que  regularizem  a
situação  com  o  respectivo  pagamento.  Deverá  o  sindicato  divulgar  amplamente  essa
informação aos integrantes da categoria. Essa divulgação consistirá em: divulgação no site do
sindicato, página do sindicato no facebook, e cópia afixada na secretaria do sindicato. Não
obstante o previsto no estatuto acerca do prazo de antecedência, as partes concordam que os
trabalhadores  que  estiverem  com  a  situação  regular  até  30/12/2016,  poderão  participar
regularmente (votar e ser votado) do processo eleitoral. Acaso o sindicato entenda que não é
possível a regularização da situação do trabalhador, diante das regras contidas no estatuto,
deverá o sindicato informar a negativa por escrito, contendo os fundamentos da decisão e com
o fornecimento de cópia ao trabalhador.

A Federação deverá indicar um membro para acompanhar todo o procedimento acima, no que
se refere a regularização da situação dos trabalhadores, e noticiar eventual irregularidade.

2-) A "comissão eleitoral" será integrada pela Federação, que assume a responsabilidade por
todo o procedimento relativo às eleições do sindicato, devendo seguir rigorosamente o rito e
regras previstas no estatuto. Cada chapa inscrita poderá indicar um representante (trabalhador
não  integrante  da  chapa,  mas filiado  ao sindicato)  para  acompanhar  junto  à  Federação o
procedimento eleitoral.

Todos os custos necessários para a realização das eleições serão suportados pelo sindicato.

3-) Todos os editais, conforme previsão do estatuto, deverão especificar claramente e de modo
objetivo os prazos, inclusive com o último dia dos prazos. Os editais deverão ser amplamente
divulgados nos seguintes meios: no site do sindicato, página do sindicato no facebook, e cópia
afixada na secretaria do sindicato

4-) Sendo verificada qualquer irregularidade aos termos do estatuto e no que se refere ao
quanto determinado nesta Ata, poderá ser noticiado pela Federação ou qualquer das partes
interessadas ao Ministério Público.

5-) O edital de convocação das eleições deverá ser publicado até no máximo dia 20/01/2017.

HOMOLOGAÇÃO:
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Este Juízo homologa o acordo para surta seus jurídicos e legais efeitos, e extingue o feito com
resolução de mérito, nos exatos termos do que dispõe o artigo 487, inciso III, "b", do CPC.

Custas  processuais  pelo  reclamante,  calculadas  sobre  o  valor  da  causa,  no  importe  de
R$100,00, de cujo recolhimento fica dispensado.

Cumprido o acordo, ausentes outras pendências, arquivem-se os autos.

Cientes as partes. Nada mais.

FRANCIELI PISSOLI

Juíza do Trabalho Substituta

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[FRANCIELI PISSOLI]
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