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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 VARA ÚNICA DO TRABALHO DE GARANHUNS

RUA SÃO BENTO, S/N, SÃO JOSÉ, GARANHUNS/PE - 

 CEP: 55295-902

 ATOrd 0000760-72.2020.5.06.0351

 AUTOR: MARIA LAURA MARQUES CORDEIRO

RÉU: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS

Considerando a sentença de mérito proferida na Ação Civil Coletiva 0000310-92.2020.5.10.0004

em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Brasília, este Juízo defere os pedidos de liminar a fim

de  determinar que:

1- A demandada se abstenha de dar continuidade ao processo administrativo disciplinar,

tombado sob o nº 53183.07065/2020-01, até o julgamento de mérito do presente feito;

2 - A requerida restitua os descontos efetuados no contracheque de julho/2020, sendo o valor de

R$ 468,05, decorrente de 05 (cinco) faltas injustificadas, e 01 (uma) perda do repouso

remunerado, no valor de R$ 93,61, e, ainda, 01 (uma) perda de repouso remunerado no

contracheque de agosto/2020, no valor de R$ 93,61.

Indefere-se o pedido de retificação de ficha cadastral, devendo tal medida ser adotada quando

do trânsito em julgado da ação, no caso de procedência, considerando a inexistência de perigo

de dano no caso concreto.

Considerando ainda o bem como o Ato Conjunto TRT 6- GP- GVP- CRT nº 06/2020, ATO

, ambos relacionados às medidas deCONJUNTO TRT6-GP-GVP-CRT nº 11/2020

distanciamento social necessárias à prevenção da COVID-19 e  tendo em vista a aplicação

supletiva do art. 335 do CPC bem como a necessidade de assegurar a razoável duração do

processo e meios que garantam a celeridade de sua tramitação:

1 - Notifique-se o Reclamado para que tome ciência da liminar deferida e a fim de que proceda a

suspensão do PAD e restituição dos valores descontados e para que apresente defesa escrita e

toda prova documental no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia;

2 - Após este prazo, vistas à parte Autora para que, no prazo de  se manifeste5 (cinco) dias

sobre preliminares e documentos anexados pelo Réu, ;sob pena de preclusão
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3 - Dentro dos prazos acima, as partes poderão deverão juntar as PROVAS DOCUMENTAIS

que pretendem produzir, SOB PENA DE PRECLUSÃO, presumindo-se, neste caso, não

haver interesse de produção de PROVAS DOCUMENTAIS além daquelas já contidas nos

autos.

4 - Ainda, dentro do prazo deferido no item 2, caso haja interesse na produção de PROVA

, as partes deverão deverão informar TESTEMUNHAL os e-mails e números de telefones de

todos os participantes da audiência telepresencial, quais sejam, partes, procuradores e

testemunhas arroladas, devendo ser apresentando também com relação a estas últimas,

,sua qualificação completa e documentos de identificação, SOB PENA DE PRECLUSÃO

presumindo-se, neste caso, não haver interesse de produção de provas além daquelas já

contidas nos autos.

5 - Em seguida, venham os autos conclusos.

GARANHUNS/PE, 01 de outubro de 2020.

TATYANA DE SIQUEIRA ALVES PEREIRA RODRIGUES ROCHA

Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)
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