PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO
Vara do Trabalho de Nova Mutum -MT

ATA DE AUDIÊNCIA
PROCESSO:
0001106-41.2012.5.23.0121
RECLAMANTE: Darciana Pratezi
RECLAMADO(A): Centro de Ensino Unificado Albert Sabin
Em 08 de fevereiro de 2013, na sala de sessões da MM. 1ª VARA DO
TRABALHO DE NOVA MUTUM/MT, sob a direção do Exmo(a). Juiz Lamartino
França de Oliveira, realizou-se audiência relativa ao processo identificado em
epígrafe.
Às 09h38min, aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do
Trabalho, apregoadas as partes.
Presente o(a) reclamante, acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a).
Roberta Wobeto Baraldi, OAB nº 14381 /MT.
Presente o preposto do(a) reclamado(a), Sr(a). Valdir Krause,
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). Fernando Mendes da Silva, OAB nº
7603/MT, que junta carta de preposição, procuração e contrato social.
Antes da apresentação da defesa, a parte reclamada propôs acordo para
findar a lide, no importe de R$ 5.000,00, tendo a reclamante feito contraproposta de
R$ 25.000,00 para fins de acordo.
Diante da não conciliação, a reclamada comprometeu-se em reintegrar a
autora na sua antiga função. A reclamante, segundo sua procuradora, não tem
intenção de ser reintegrada devidos a fatos supervenientes ocorridos após o
ajuizamento da ação, os quais serão provados em audiência.
PRIMEIRA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO RECUSADA.
DEFESA ESCRITA, dada como lida em audiência, acompanhada de
documentos.
Sobre os documentos carreados aos autos, a parte autora manifestou-se
nos seguintes termos: MM Juiz, inicialmente impugnamos o atestado de saúde
ocupacional anexo nos autos eis que tal atestado refere-se a exame admissional
realizado apenas na data de 07.11.2013, data patentemente equivocada
comprometendo a regularidade e veracidade do documento. De outra sorte ainda
impugnamos o referido documento haja vista ter sido realizado bastante tempo
depois do efetivo ingresso da autora nos quadros de funcionários da reclamada, já
que a autora começou o seu trabalho na empresa ré em 20.08.2012. Ademais
impugnamos também a anamnese ocupacional anexa aos autos, na qual a autora
informa a data de sua última menstruação. A defesa quer fazer crer que a autora
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agiu de má fé ao declinar a data de sua última menstruação na data de 10.10.2012.
Pois apresenta exame laboratorial atestando a gravidez em 24.10.2012. Nada
desnatura, e nada evidencia-se má fé da reclamante eis que é perfeitamente
possível que uma mulher saudável engravide nesse intervalo de tempo.
Impugnamos os holerites anexos aos autos eis que em verdade a autora trabalhava
em média 150 horas mensais e não as 72 horas alegadas. Impugnamos o TRCT
anexo eis que se trata o presente caso de verdadeiro contrato por prazo
indeterminado. Impugnamos genericamente as demais alegações e documentos
anexos aos autos eis que produzidos unilateralmente pela ré, não contando com a
assinatura da autora e pugnamos pelo deferimento dos pedidos da inicial.
INTERROGADO(A) O(A) AUTOR(A), respondeu: que ficou sabendo que
estava gestante no dia 24.10.2012; que começou a trabalhar para o reclamado no
dia 20.08.2012; que apesar de constar na sua CTPS a função de professora, na
realidade foi contratada como coordenadora em substituição a senhora Ana Cristina;
que nunca deu aulas na ré; que a Ana Cristina capacitou a reclamante e em seguida
deixou de trabalhar para a ré; que trabalhava das 13h às 17h e das 18:30h às 22h,
de segunda a quinta; que na sexta trabalhava apenas das 13h às 17h; que
trabalhava na ré a depoente e uma secretária, além de professores contratados
eventualmente para administrar os cursos técnicos; que não aceita ser reintegrada
posto que ao convidar a Ana Cristina para testemunhar neste processo, esta lhe
disse que o representante da escola havia lhe telefonado querendo saber quem
seria a testemunha da autora, e também dizendo que esta era dissimulada.
Às perguntas do advogado(a) da parte ré(u), respondeu: que não chegou a
comunicar a empresa o estado gestacional, posto que na semana seguinte à visita
do coordenador na unidade de Nova Mutum teve seu contrato rescindido; que não
ministrou aula no lugar da Ana Cristina que apenas um dia colocou no quadro, na
sala de aula, um conteúdo para os alunos a pedido daquela; que no mês de agosto
aprendeu a desempenhar a sua função, passando a atuar sozinha no final de
agosto/inicio de setembro; que quando foi contratada as aulas estavam em curso;
que não foi informado a depoente que esta deveria estar registrada no conselho
para exercer a função de coordenadora; que não lhe foi exigido apresentar carteira
que comprovasse inscrição no conselho profissional.
Nada mais.
Neste ato, as partes são informadas que o objeto da prova não albergará o
fato gestacional, posto que trata-se de matéria de direito, já sumulada pelo TST.
Apregoada a 1ª TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE AUTOR(A),
compareceu o(a) Sr(a). Ana Cristina Malossi Pegorini, brasileiro(a), solteira,
portadora do RG nº 1513946-8, residente e domiciliado na Av. Mutum, nº 352-N Ato.
302, Bairro Centro, Nova Mutum-MT. Aos costumes nada disse. Advertida e
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compromissada.
INQUIRIDA, respondeu: que não se considera amiga intima da reclamante
já que apenas esteve na casa desta em uma oportunidade, no aniversário do filho
da autora, para levar o seu filho em dita festa; que tal fato aconteceu após a
reclamante começar a trabalhar para a ré; que foi a depoente que indicou a autora
para trabalhar para a escola; que ambas eram conhecidas da faculdade; que a
reclamante nunca esteve em sua casa; que a depoente trabalhou para a reclamada
como coordenadora e professora, sem carteira assinada, percebendo remuneração
fixa de R$ 1.500,00; que trabalhou de outubro de 2011 até início de setembro de
2012; que a autora foi contratada para ser coordenadora; que não sabe qual foi a
remuneração pactuada; que a autora começou a trabalhar no final de agosto; que
recebeu uma ligação do Senhor Meireles, coordenador pedagógico da escola, não
sabendo a depoente se ainda o é, momento em que este indagou se a depoente
seria testemunha da autora, bem como teceu comentários sobre o fato de ela ter
ajuizado esta ação, inclusive a chamando de dissimulada.
Às perguntas do advogado(a) da parte autor(a), respondeu: que todos da
escola receberam convite para ir ao referido aniversário; que a depoente trabalhava
das 13h às 17h e das 18h às 22h, de segunda a quinta; que ministrava aula dois
dias na semana no período noturno; que não sabe informar o horário de trabalho da
autora; que na sexta-feira a depoente trabalhava das 13h às 17h; que a obrigação
exigida na empresa era para a depoente estar na escola das 18h às 22h; que no
período da tarde ia para resolver os assuntos pendentes;
Às perguntas do advogado(a) da parte ré(u), respondeu: que mesmo não
sendo obrigada dedicava o período vespertino as atividades da escola; que o prédio
da escola é distinto do da administração desta; que não sabe o motivo da rescisão
da autora; que foi exigido da depoente a inscrição no COREN; que foi exigido para
ser coordenadora; que não sabe se foi exigido da autora o COREN; que quando a
autora foi contratada pediu informações a depoente de como se fazia para se
inscrever no COREN.
Nada mais.
__________________________
Apregoada a 1ª TESTEMUNHA ARROLADA PELA PARTE RÉ(U),
compareceu o(a) Sr(a). Elidiane Silva Cssiano, brasileiro(a), solteira, portador da
RG nº 1682309-5, residente e domiciliado na Rua dos Jequitibás, nº2103-W,
Residencial Paraíso, Nova Mutum-MT. Aos costumes nada disse. Advertida e
compromissada.
INQUIRIDA, respondeu: que trabalha para a reclamada como auxiliar
administrativo desde de 19.10.2011; que a reclamante começou a trabalhar no dia
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05.09; que sua entrevista para emprego foi no dia 27.08; que a autora não trabalhou
antes do dia 05.09; que não sabe qual foi o salário combinado com a autora, mas a
depoente lhe pagava mensalmente a quantia de R$ 1.070,00 aproximadamente; que
a depoente trabalha das 13h às 17h e das 18:30h às 22h, de segunda a quinta; que
na sexta labora das 13h às 17h; que o senhor Valdir disse para a depoente que o
horário de trabalho da reclamante deveria ser o mesmo que o da depoente;que pelo
que sabe a autora não cumpria rigorosamente estes horários porém nunca fora
advertida ou sofrera redução salarial por isso; que a reclamante não dava aula,
apenas substituiu a testemunha anterior uma noite; que a depoente soube pela
autora que estava grávida, porém a reclamante disse que já desconfiava de sua
gravidez desde setembro.
Às perguntas do advogado(a) da parte ré(u), respondeu: que não sabe
porque a empresa demorou tanto tempo para fazer o exame admissional; que
raramente a reclamante aparecia no escritório da empresa no período vespertino;
que a reclamante foi dispensada porque deixava a desejar no seu trabalho havendo
diversas reclamações de aluno quanto ao seu desempenho; que não sabe se a
autora foi advertida por este baixo desempenho.
Às perguntas do advogado(a) da parte autor(a), respondeu: que a depoente
acompanhou a autora quando esta foi fazer o exame de gravidez; que não sabe que
data que foi isso.
Nada mais.
____________________________
O reclamado dispensou a oitiva das demais testemunhas, inclusive a arrolada
mediante petição de fl.57, a qual se encontra nesse átrio, e que deveria ser ouvida
por precatória.
Sem mais provas a produzir, fica ENCERRADA A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
RAZÕES FINAIS remissivas pelo reclamado, e ORAIS pela reclamante nos
seguintes termos: " M.M Juiz, a testemunha arrolada pela ré trata-se do senhor
Lázaro Meireles Filho, a pessoa que conforme testemunha arrolada pela autora
entrou em contato com a mesma a fim de dissuadi-la do comparecimento neste ato,
tendo inclusive denegrido o caráter da autora da ação chamando-a de dissimulada.
Fazemos constar este fato nessa Ata de Audiência por entendermos ser conduta
nefasta e reprovável que o réu permita que suas testemunhas arroladas coajam ou
tentem coagir possíveis testemunhas da reclamante. Nada mais."
SEGUNDA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO RECUSADA.
SUSPENDE-SE a presente audiência e DESIGNA-SE o dia 15.03.2013, às
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13h40min, para leitura e publicação da SENTENÇA.
Registre-se que o prazo legal para proferir a sentença será observado pelo
Juízo, porém, a publicação somente ocorrerá na data supracitada tendo em vista
que, se necessário for, a mesma será remetida ao setor competente deste Tribunal
para fins de liquidação.
Todas as intimações, inclusive as de redesignação de audiência, serão
realizadas via Diário da Justiça Eletrônico, disponível no site www.trt23.jus.br, nos
moldes da Resolução Administrativa nº 51/2006, do TRT da 23ª Região, em nome
dos advogados das partes.
CIENTES as partes. E, para constar, foi lavrado o presente termo às
11h15min. Nada mais.
Lamartino França de Oliveira
Juiz do Trabalho

Reclamante

Reclamado(a)

Advogado(a) do Reclamante

Advogado(a) do Reclamado(a)
Naila Nord Portella Alves
Secretária de Audiências
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