
ATA DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: 0002108-68.2017.5.12.0059
RECLAMANTE: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES NO

ESTADO DE SANTA CATARINA
RECLAMADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA -

UNISUL

Em 25 de maio de 2018, na sala de sessões da VARA DO TRABALHO DE
PALHOCA/SC, sob a direção da Exmo(a) Juiz do Trabalho ELTON ANTONIO DE SALLES

FILHO, realizou-se audiência relativa ao processo em epígrafe.

As 10h30min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo Juiz do Trabalho,
apregoadas as partes.

Presente o reclamante, na pessoa do Presidente do Sindicato, Prof. Carlos

Magno da Silva Bernardo, acompanhado do advogado Dr. Walter Beirith Freitas, OAB/SC

no 21.687.
Presente a reclamada, nas pessoas do Srs. Walter Schmitz Neto e Lester

Camargo, acompanhado da advogada Dra. Tatiana Marcelino de Carvalho Abul Hiss,

OAB/Sc no 14.598.
As partes fizeram tratativas a fim de chegar a autocomposiçáo da lide no

presente feito, bem como na RT 0001175-95.2017.5.12.0059, cujo objeto, neste último,

são os salários de maio a julho de 2017.
CONCILIAÇÃO:
Reconhecem as partes que, após a determinação dos bloqueios judiciais, a

UNISUL pagou aos trabalhadores, até este momento, a cifra de R$698.816,04, referente

ao débito remanescente aos salários do exercício de 2017.

As partes avençam o pagamento do valor de honorários assistenciais no importe

de 15% do valor acima em 5 parcelas de R$20.964,00, a iniciar em 11/06/2018, e as

demais a cada 30 dias mediante depósito em conta bancária do escritório dos

procuradores, cujos dados serão informados à reclamada no prazo até dia 05/06/2018,
sendo que na omissão da requerente, a requerida deverá efetivar o depósito em juízo.

A UNISUL reconhece que é devida a correção monetária, pelo IPCA-E, incidente

sobre os pagamentos em atraso para cada trabalhador, a ser apurado em razão de cada

competência devida, mês a mês, através de auditoria que deverá ser apresentada até

08/06/2018. Após a apresentação desta auditoria, o perito indicado pelo juízo irá fazer a

verificação dos valores apurados em favor de cada trabalhador, no prazo de 20 dias.

Após a verificação do perito, as partes terão o prazo comum de 5 dias para vista

e manifestação, devendo ser intimadas para tanto. Em caso de divergência, o juízo
decidirá acerca da questão, permitido eventual recurso das partes, estabelecendo desde

logo estas que tal discussão não prejudicará o cronograma de pagamento ora
estabelecido, nem afastará a obrigação da ré em realizar o pagamento dos valores
incontroversos apurados, para cada trabalhador, até 15/08/2018, mediante depósito na

conta individual de cada um dos beneficiários.
A UNISUL assevera que está em dia com os recolhimentos de FGTS e

contribuições previdenciárias, até a presente data. Tal afirmação também será auditada

pelo perito nomeado pelo juízo. Apontadas divergências em eventuais informações, estas

serão sanadas até 15/08/2018.
A UNISUL também reconhece que os salários de abril de 2018 foram pagos de

forma parcial, pelo que se compromete a realizar o pagamento do respectivo saldo
eventualmente devido, corrigido pelo IPCA-E, até 15/08/2018, mediante depósito na conta
individual de cada um dos beneficiários.



A requerida se compromete a, no caso de ocorrer inadimplemento do pagamento
dos salários vincendos dos meses de maio, junho e julho/2018, incluir tais valores na
conta dos débitos, com a correçáo pelo IPCA-E, acrescidos dos honorários assistenciais,
obrigando-se a esse pagamento até 15/08/2018.

Sobre todos os valores apurados acima (saldo de salário, correçáo, FGTS e
contribuições previdenciárias), incidirão também honorários assistenciais de 15%, a
serem remunerados em 2 parcelas mensais, vencíveis em 11/11/2018 e 11/12/2018,
mediante depósito na conta bancária do procurador do requerente, já informada.

As partes se comprometem a realizar reunião, na semana de 04 a 08/06/2018,
para discutir a forma, valores e prazo de pagamento de férias vencidas devidas aos
substituídos na base territorial de Palhoça, que foi objeto de acordo extrajudicial.

Para viabilizar o andamento normal dos trabalhos da Universidade, as partes
acordam em, neste momento, levantar as penhoras judiciais efetuadas pelos convênios
BACENJUD e RENAJUD, bem como constrições cujos valores já constem dos autos,
disponibilizando-os à requerida.

A UNISUL concorda na realização de nova penhora de créditos ou bens, a critério
do juízo, nos casos de descumprimento do presente acordo, inclusive quanto aos valores
que serão apurados posteriormente conforme acima, observado que o prazo final para
cumprimento de todas as obrigações constantes deste termo é 15/08/2018, sob pena
de cláusula penal de 20% sobre os valores devidos, com vencimento antecipados das
parcelas vincendas.

A Secretaria deve transladar a cópia desta ata para os autos do processo no
0001175-95.2017.5.12.0059.

Cientes os presentes. Nada mais.

ELTON ANTONIO DE SALLES FILHO
Juiz do Trabalho


