Tribunal Regional do Trabalho do Recife
1 – Processo: 0000293.27.2012.5.06.0011. (Natureza: Passivo Trabalhista 13,5%.) Processo
volta para realização da atualização dos cálculos, onde depois da atualização será iniciada
nova execução dos valores remanentes, processo com o perito.
2 – Processo: 0000255-22.2011.5.06.0020. (Natureza: Anuênio). Esse processo foi devolvido
pelo perito o qual estava atualização dos cálculos. O Juiz vai intimar as partes para falar sobre
a devolução do processo.
3 – Processo: 0000621-79.2011.5.06.0014. (Natureza: Descumprimento Acordo Coletivo
Toalhas). Os valores começaram a ser depositados nas contas-correntes dos Substituídos.
4 – Processo: 0001219-14.2012.5.06.0009 (Natureza: Incorporação dos Tickets a funcionários
ate 2001.). Processo entregue ao perito para avaliação dos cálculos apresentados pelo
Sindicato.
5 – Processo: 0193300-52.2005.5.06.0003 (Natureza: Enquadramento dos 02 Níveis no
PCS/2001(Nível). O TRT6 Determinou a liberação de 60% dos valores que estão depositados,
para os substituídos que não receberam na primeira liberação. Os substituídos que não
apresentam cálculos, estão 00,00 zerados ou não constam na lista não receberão.
6 - Processo: 0173800-88.2005.5.06.0006( Nível salarial 17 do Assistente de Segurança) Início
a Execução. Perito retirou processo.
7 - Processo: 0170100-17.2008.5.06.0001 (Natureza: Repercussão dos 50% no Núcleo/Grupo
(Núcleo/Grupo) O processo volta do TST para atualizar os cálculos e o pagamento de uma
pequena multa que existe no processo, muito abaixo da multa requerida pelo Sindicato, mas
ainda existe um resíduo.
8 – Processo: 0803776.71.2013.4.05.8300 (Natureza: Mandado de Segurança) – Estamos
agradando decisão.
9 – Processo: 0006335.38.2010.8.17.0001 (Natureza: Contratação dos concursados 2005). O
Sindicato encaminhou ofício para Defensoria Pública informando que os substituídos desejam
que a Defensória ingresse com execução de sentença desde a data do ajuizamento da ação,
requerendo os salários, férias, 13º, que deveriam ser pagos desde o ingresso da ação ate o
exercício da função pelo substituído.
10 - Processo. 0000929.73.2015.5.06.0015. (Natureza: Retorno dos Tickets cartão).
Aguardando audiência de razoes finais em novembro de 2017.
11 – Processo 0000101.82.2016.5.06.0002 (Vara. 0002ª Vara Trabalho Natureza: Ação Civil
Pública. Plano Segurança no Sistema). Aguardando pericia.
12 – Processo 0001302.85.2011.5.06.0002 (Vara. 0002ª Vara Trabalho Natureza:
Reenquadramento dos ASM(Antigos).Foram atualizados os cálculos pela Contadora do
Sindicato e apresentados ao juiz. Será aberto prazo para a empresa falar sobre os cálculos.
13 – Processo 0000923.08.2011.5.06.0015 (Vara. 0015ª Vara Trabalho - Natureza:
periculosidade dos ASO. Alvarás do FGTS e INSS sendo pagos.
14 – Processo. 0010309.67.2013.0023 – (Vara 0023 Vara do Trabalho – Natureza Incidência da
periculosidade sobre todas as verbas). O sindicato ganhou na primeira instância e a advocacia
geral da união entrou nesse processo, dizendo que acompanhara e deve ser citada em tudo
que ocorrer. O Juiz deu prazo para a AGU falar do recurso da empresa e depois o processo vai
para o TRT. Provavelmente a sentença vai ser confirmada, mas, mesmo assim, a empresa
recorre para o TST.
15 – 0070600.13.2006.5.06.0012 – ATENÇÃO – ATENÇÃO – ATENÇÃO – ATENÇÃO - Esse
processo precisa ser visto isoladamente uma vez que informaram que é passivo trabalhista
antigo, assim há dúvidas quanto a natureza da ação.

16 – Processo. 0072300.68.2008.5.06.0007 – (Vara 007 Vara do Trabalho – Natureza
Insalubridade dos Manobradores). Determinado bloqueio eletrônico dos valores da execução
das constas da empresa.
17 – Processo: 0010207.54.2013.5.06.0020 (Vara: 20ª Vara do Trabalho de Recife. Natureza:
Reenquadramento dos Operadores de Maquinas. Andamento: Julgado Improcedente Sindicato
ingressou com Recurso TRT6 – Julgado Improcedente Sindicato Recorreu para o TST).

ATENCIOSAMENTE.
Aldenor Carvalho de Oliveira
Dir. Assuntos Jurídicos.

