
 

Poder Judiciário da Paraíba

1ª Vara Mista de Sapé

 

 

TERMO DE AUDIÊNCIA

 

PROCESSO N: 0800452-41.2016.8.15.0351

NATUREZA: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7).

DATA E HORA : 3 de junho de 2020, 10:22:14.

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAPE.

REU: MUNICIPIO DE SAPE.

Tipo: Conciliação, instrução e julgamento.

 

PRESENTES:

Dr. Anderley Ferreira Marques, Juiz de Direito.

Dra. Caroline Freire Monteiro da Franca, Promotora de Justiça.

 Advogado(a) do(a)Dr. CYRO VISALLI TERCEIRO e RONALDO TORRES SOARES FILHO ,
promovente.

Dra.  – Advogado(a) do(a) promovido(a).FÁBIO RONELLI

WILSON ESTAVÃO DA COSTA, Presidente do Sindicato da Parte autora.

Aldemir Pereira da Silva, chefe do Cartório Judicial.

AUSÊNCIA: NENHUMA.

 

OCORRÊNCIAS:
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Aberto os trabalhos, verificou-se a presença das pessoas acima nominadas no ambiente virtual 
Cisco Webex Meetings. Decidiu o juízo: “A audiência será integralmente realizada por
videoconferência, conforme o art. 21, § 2º, da Lei n. 9.099/95, em sua redação dada pela
Lei n. 13.994/2020, justificada tal excepcionalidade em face da Pandemia de COVID-19,
uma vez que eventual aglomeração de pessoas colocaria em risco a saúde e a vida das 
partes, procuradores e servidores públicos”.

Cientificados, não houve impugnações pelos presentes, os quais foram esclarecidos da
sistemática adotada na realização do presente ato por videoconferência antes do início da
gravação.

Na sequência, as partes ratificaram os termos do acordo de Num. 23787087 - Pág. 1 a 3,
requerendo sua homologação.

O ministério Público, com a palavra, nada opôs a homologação do acordo.

EM SEGUIDA, O JUIZ DE DIREITO PROFERIU SENTENÇA NOS TERMOS
SEGUINTES: “PROCEDIMENTO COMUM. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO.

 Vistos, etc. Trata-se de ação de procedimento comum em que o autor acima identiicado visa
estabelecimento de rateio das verbas do FUNDEB. Acordo inserido no Num. 23787087 - Pág. 1
a 3. Designada a audiência, as partes ratificaram o acordo. O Ministério público, presente, não
se opôs à homologação. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Estando as partes
devidamente representadas e lícito o objeto da transação, não há outra alternativa senão

 Assim, com fulcro no art. 840homologar o presente acordo, nos termos em que fora celebrado.
do Código Civil,  HOMOLOGO O ACORDO nos termos em que celebrado e, na forma do art.

. 487, III, alínea ‘b’, do CPC, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Sem
custas e sem honorário, porque incabíveis à espécie. Sentença publicada em audiência.
Intimados os presentes. Registre-se. Considerando que o pagamento será realizado em conta
do interessado sem necessidade de expedição de alvará ou outra providência judicial, 
arquivem-se os presentes autos, com baixa no sistema”.

OBSERVAÇÕES: A via lançada no sistema PJe foi digitalmente assinada apenas pelo
magistrado, nos termos do art. 25 da Resolução CNJ 185/2013. Os arquivos gravados em
mídia serão disponibilizados na nuvem, na plataforma PJE Mídia, sem prejuízo da
disponibilização por outras plataformas, cujo acesso será franqueado às partes, pelos meios
digitais cabíveis. Os arquivos podem ser executados em qualquer programa nativo apropriado
dos principais sistemas operacionais, não havendo quaisquer empecilhos à sua reprodução nos
demais órgãos jurisdicionais.

 

Anderley Ferreira Marques

JUIZ DE DIREITO
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