RELATORIO DO ANDAMENTO DAS AÇÕES AAPPREVI

RMI

Processo nº 0001210.42.2011.5.01.0004
O processo tramita na 4º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, foi distribuído em 23/09/2011,
marcada audiência, esta foi realizada em 25/01/12 com a presença das partes, o juízo concedeu
prazo para emenda a inicial e não acatou o formato da mesma, extinguindo o processo sem
julgamento do mérito.
Foi interposto Recurso Ordinário em 23/05/2012.
Processo nº 0001012-90.2011.5.01.0008
Este processo tramita na 8º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, foi distribuído em 10/08/2011,
foi marcada audiência para dia 17/04/2012, e posteriormente remarcada para dia 16/08/2012.
Processo nº 0001667.56.2011.5.01.0010
Processo que tramita na 10º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuído em 19/12/2011, o
mesmo foi extinto devido à mudança do valor da causa. Esta sendo providenciada nova ação para
protocolo.
Processo nº 0001425.97.2011.5.01.0010
O processo tramita na 10º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuído em 27/10/2012.
O entendimento do juízo foi pela incompetência em razão do lugar devido a residência dos
autores. Mostramos nosso inconformismo com a interposição do Recurso Ordinário.
Processo nº 0001410.59.2010.5.01.0012
Ação que tramita na 12º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro distribuída m 06/12/2010, audiência
marcada para dia 24/01/2012. PREVI e Banco do Brasil solicitaram perícia, o que foi deferido
pelo juízo.
Foi protocolada petição com quesitos ao perito e manifestação sobre a contestação das Rés.
Processo nº 000141-44.2010.5.01.0012
Processo tramita 12º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuído em 06/12/2010, audiência
marcada para dia 16/11/2011, houve a retirada de dois autores da ação devido ao ano de
concessão da aposentadoria. A Rés requereram pericia para cálculos, o que foi deferido pelo
juízo. Nós apresentamos quesitos e atualmente o perito informou a estimativa de seus honorários.
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Processo nº 0001410-59.2010.5.01.0012
Processo que tramita na 12º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuída em 6/12/2011, foi
marcada audiência e realizada em 24/01/2012. Um dos autores teve que ser excluído desta ação
por ter se aposentado na vigência de estatuto diverso dos demais autores.
Os réus solicitaram pericia e protocolamos petição com quesitos ao perito em 15/03/2012.

Processo nº 0001458-12-010.5.01.0014
Ação que tramita na 14º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuída em 14/12/2010,
marcada audiência dia 21/02/2011 realizada com a presença da parte autora e ausente o segundo
réu, Banco do Brasil, concedido prazo para replica.
Foi Marcada nova audiência para dia 18/11/2011, realizada sem a presença do Banco do Brasil.
O processo foi para conclusão, e entendeu o juízo se dar por incompetente.
Foi interposto Recurso Ordinário e estamos aguardando julgamento.

Processo nº 0001600.64.2011.5.01.0019
Ação que tramita na 19º Vara do Trabalho, distribuída em 13/12/2011, foi marcada audiência dia
25/04/2012. Em 03/02/2012 foi protocolada petição corrigindo valor da causa, devido à virada
do ano os valores sofrem alteração. Audiência remarcada para dia 12/07/2012.
Foi argüida em audiência a exceção de incompetência em razão do lugar, pois nenhum dos
funcionários trabalhou no Rio de Janeiro, foi entregue manifestação sobre a exceção argüida em
17/07/2012
Processo nº 0001400-11.2010.5.01.0078
Processo que tramita perante a 20º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuída em 9/12/2010.
Audiência marcada para dia 26/04/2012, realizada e o juiz se declarou suspeito por ser cliente do
nosso escritório, remeteu o feito a distribuição e foi marcada nova audiência dia 18/7/2011.
Audiência realizada, contestação juntada com documentos, prazo de 20 dias para réplica. Réplica
entregue em 9/08/2011, conclusos desde 19/08/2011.

Processo nº 0000578-50.2011.5.01.0025
Ação distribuída na 25º Vara do trabalho do Rio de Janeiro em 15/05/2011. Audiência marcada
para 26/07/2011. Realizada audiência dia prazo para manifestação sobre os documentos juntados.
Petições com manifestações e documentos entregues. Processo encontra-se em processamento no
tribunal para conclusão.
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Processo nº 0000580-20-2011.5.01.0025
Processo distribuído em 12/05/2011 na 25º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, marcada
audiência e realizada em 13/07/2011, a parte ré requereu pericia, o que foi deferido pelo juízo.
Em 24/05/2012 entregue petição com manifestação e quesitos para pericia. Atualmente esta para
juntar petição do réu com manifestação 03/07/2012.

Processo nº0000579-08.2011.5.01.0034
Ação distribuída para 34º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro em 12/05/2011, audiência marcada
e realizada no dia 29/06/2011, a parte ré requereu pericia o que foi deferido pelo juízo, prazo
para apresentação de quesitos. Petição entregue em 17/08/2011 com quesitos. O perito informou
os honorários, aguardando pagamento pela parte ré.

Processo nº 0001587-17.2011.5.01.0035

Processo que tramita na 35º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuída em 15/12/2011,
audiência marcada para dia 9/07/2012. Audiência realizada prazo concedido para manifestação.
Adiado para decisão das preliminares.

Processo nº 0000533-10.011.5.01.0037
Ação distribuída em 03/05/2011, na 37º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, o juízo extinguiu o
processo sem julgamento do mérito. Impetramos Recurso Ordinário 25/05/2012 em 29/02/2012
o recurso foi negado, novamente impetramos recurso e atualmente esta com prazo para resposta
do réu.

Processo nº 0000474-82-2012.5.01.0038
Ação tramita na 38º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, com audiência marcada para dia
31/05/2012, audiência realizada com a presença das partes.o juízo concedeu prazo para
manifestação sobre as questões incidentais, ( legitimidade da associação, competência em razão
do lugar) após os autos irão para conclusão.

Processo nº 0001215.56.2011.5.01.0039

Processo distribuído em 22/09/2011 e tramita na 39º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada e realizada dia 10/01/2012, foi argüido pelos réus, incompetência em razão
do lugar. Marcada nova audiência dia 10/05/2012, realizada com a presença das partes,
apresentada contestação e concedido prazo para manifestação à parte autora. Em 13/07/2012 foi
juntada aos autos manifestações recíproca, aguardando conclusão do juízo.
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Processo nº0001604-38.2011.0040
Ação proposta na 40º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuída em 15/12/2011, audiência
marcada para dia e realizada dia 15/02/2012. Concedido prazo para manifestação, marcada nova
audiência dia 24/05/2012. Audiência realizada com o comparecimento das partes, concedido
prazo para memoriais – razões finais e marcada leitura de sentença para dia 05/07/2012. O
processo foi procedente em parte e a parte ré interpôs embargos de declaração e Recurso
Ordinário. Aguardando julgamento dos recursos.

Processo nº0001207-73.2011.5.01.0041
Processo que tramita perante a 41º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuída em
25/01/2012. Marcada audiência para dia 10/02/2012, realizada com a presença das partes,
concedido prazo para manifestação sobre documentação juntada pelos réus. Sentença prolatada,
Interposto recurso pela parte Autora. Aguardando julgamento.

Processo nº0000526-94.2011.5.01.0044
Ação distribuída em 03/05/2011 perante a 44º Vara do trabalho do Rio de Janeiro. Audiência
marcada para dia 17/06/2011, realizada com a presença das partes, a parte ré requereu ao juízo
prova pericial o que foi deferido. Concedido prazo para apresentação de quesitos. Perito solicita
dilação do prazo em 29/06/2012. Aguardando decisão do juiz.

Processo nº 0000428662012.5.01.0047
Inicial distribuída em 11/04/2012, perante a47º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, marcada
audiência para dia 11/07/2012, realizada com a presença das partes e argüido pelo juízo
explicações sobre o rol de associados e sobre a incompetência em razão do lugar argüida pela
parte ré. Aguardando prazo para manifestação e decisão do juiz.
Processo nº 000147024.2010.5.01.0047
Processo distribuído na 47º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em 16/12/2010, o juiz de
primeiro grau declarou em sentença a incompetência da justiça do trabalho, assim, impetramos
Recurso Ordinário , com Acórdão favorável.
Assim o processo continua tramitando na Justiça do trabalho com audiência marcada para dia
21/08/2012.

Processo nº0001473-76.2010.5.01.0047
Inicial distribuída em 16/12/2010, 47º Vara do trabalho do rio de Janeiro, declarada a
incompetência por sentença de primeiro grau. Impetramos Recurso Ordinário em 04/03/2011. O
R.O foi juntado em 2º instancia em 03/02/2012 e autuado em 30/05/2012. Em 12/06/2012 o
processo encontra-se no gabinete do Desembargador para julgamento.
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Processo nº0001488-45-2010-5.01.0047
Ação distribuída em 17/12/2010, perante 47º Vara do trabalho do rio de Janeiro. Prolatada
sentença em 21/02/2011, declarada a incompetência. Impetramos Recurso ordinário em
10/03/2011, autuado o recurso em 2º instancia em 03/06/2011, o processo encontra-se com o
Desembargador para julgamento.

Processo nº 0001483.23.2010.5.01.0047
Processo que tramita na 47º Vara do trabalho do Rio de Janeiro, distribuída em 17/12/2010.
Prolatada sentença em 28/02/2011, declarada a incompetência da justiça do trabalho. Impetramos
Recurso ordinário em 10/03/2011, Recurso provido em 6/10/2011, Em 16/04/2012, entregue
petição requerendo prosseguimento do feito. Autos conclusos para decisão em 5/07/2012.

Processo nº001472-91-2010.5.01.0047
Inicial entregue em 16/12/2010, perante a 47º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro,
Prolatada sentença em 28/02/2011, declarada a incompetência da justiça do trabalho. Impetramos
Recurso ordinário em 10/03/2011, Recurso provido em 23/09/2011. Marcada audiência para dia
25/04/2012, argüida exceção de incompetência em razão do lugar pela ré. Entregue Recurso em
5/06/2012.
Processo nº0001289-59-2011.5.01.0056
Ação proposta perante a 56º Vara do Trabalho no Rio de Janeiro, em 13/10/2011. Audiência
marcada para dia 9/12/2011. Audiência realizada, as rés apresentaram exceção de incompetência,
concedido prazo para manifestação, marcada próxima audiência para dia 1/03/2012 audiência
cancelada e sentença prolata em desfavor da parte autora. Interposição de Recurso Ordinário em
03/07/2012

Processo nº0001466-54.2010.5.01.0057
Ação distribuída em 17/12/2010 na 57º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Marcada audiência
dia 21/03/2012, audiência realizada com a presença, concedido prazo para manifestação.
Sentença prolatada em 03/07/2012, em desfavor dos autores, devido exceção de incompetência.
Interposto Recurso Ordinário em 11/07/2012. Aguardando julgamento.

Processo nº 0000487-15-2010.5.01.0060
Processo distribuído pela 60º Vara do Trabalho no Rio de Janeiro, em 24/04/2012. Marcada
audiência 31/07/2012.
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Processo nº0001469-73.2010.5.01.0068
Inicial distribuída em 17/12/2010, perante a 68º Vara do Trabalho. Marcada audiência dia
01/06/2011, realizada com a presença das partes e concedido prazo para razões finais e quesitos
para o perito. Inicio da pericia marcado para dia 12/06/2012 (prazo aproximado de 30 dias).

Processo nº 0001191-38.2011.5.01.0068
Ação que tramita perante a 68º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. No dia 21/09/2011.
Audiência realizada em 30/01/2012, co a presença das partes, requerido pelos réus pericia,
deferido pelo juízo. Autos com perito em 26/062012.

Processo nº0001450-55.2010.5.01.0072
Processo distribuído em 9/12/2010, que tramita perante a 72º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência realizada dia 16/06/2011. Sentença prolatada em 19/08/2011, o juízo acolheu a
prescrição total quanto ao pedido. Entregue 23/08/2011. O processo esta aguardando julgamento
na 2 º instancia.
Processo nº 0001427-97-2010.5.01.0076
Ação distribuída em 9/12/2012 na 76º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência realizada
em 12/05/2011, concedido prazo para razões finais. Em 7/12/2011, foi prolatada sentença
desfavorável aos autores. Em 16/01/2012, foi impetrado Recurso Ordinário com acordão
favorável. Os réus protocolaram novo recurso sem sucesso. Aguardando prosseguimento do feito.

Processo nº 0001342-68.2011.5.01.0079

Processo distribuído em 18/10/2011 na 79º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência
marcada para dia 13/01/2012, realizada com a presença das partes, concedido prazo para
manifestação sobre os documentos juntados pelos réus. Requerimento de pericia que teve
previsão de inicio dia 23/05/2012.

Processo nº 0000492-77.2012.5.01.0079
Ação que tramita perante a 79º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, distribuído em 19/04/2012.
Audiência realizada normalmente com o deferimento de prazo para manifestação de ambas as
partes. Aguardando decurso do prazo
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Processo nº 00156345.2011.5.01.0081

Processo distribuído em 14/11/2011 na 81º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência
marcada para 18/06/2012. Prolatada sentença, declarada incompetência , interposto Recurso.
Aguardando julgamento

Processo nº 0001562-60.2011.5.01.0081
Proposta ação em 14/12/2011, na 81º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência realizada.
Entregue memoriais – razões finais, Prolatada sentença, declarada incompetência, interposto
Recurso. Aguardando julgamento.

BITRIBUTAÇÃO

Processo nº 0006224-62-2012.5.02.5101
Ação distribuía em 08/05/2012, tramitando na 2º Vara Federal do Rio de Janeiro, pagamento de
custas. Aguardando andamento

Processo nº0019883-75-2011-4.02.5101
Inicial distribuída em 15/12/2011, na 8º Vara Federal do Rio de Janeiro. Deferida Gratuidade de
justiça. Os autos encontram- se conclusos para decisão.

Processo nº000618-69-2012.4.02.5101
Inicial distribuída em 17/05/2012. Aguardando

Processo nº00 0329068.2011.4.02.5101
Ação que tramita na 16 º Vara Federal do Rio de Janeiro, distribuída em 22/03/2011.
O juízo determinou o desmembramento do processo. A parte autora impetrou recurso, que foi
provido, com o deferimento da tutela antecipada e não desmembramento do processo.
Em réplica em 03/07/2012.
Processo nº0000208-29.2011.4.02.5101
Ação distribuída em 10/01/2011. Juízo indeferiu a gratuidade de justiça. Protocolada contestação
e posteriormente réplica. Autos conclusos para decisão em 13/09/2011.
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Processo nº 0000206.59.2011.4.02.5101
Processo distribuído em 10/01/2011, que tramita na 20º Vara Federal do Rio de Janeiro. Deferida
tutela antecipada para determinar que a PREVI proceda os depósitos de IR...
Sentença prolatada em 04/10/2011, favorável aos autores.Os réus protocolaram Recurso, este não
provido.
Processo nº0005621-23.2011.402.5101
Distribuída inicial em 29/04/2011 na 20º Vara Federal do Rio de Janeiro Sentença prolatada em
11/01/2012, julgando parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a isenção do IR.
Apelação da União, protocolada em 12/03/2012. Remetido os autos para TRF.

Processo nº 0006225-47-2012.4.02.5101
Ação distribuída em 08/05/2012 na 20º Vara Federal do Rio de Janeiro Deferida a antecipação de
tutela em 30/05/2012. Conclusão ao juiz em 17/07/2012. Aguardando

Processo nº 0017388-58-2011.4.02.5101
Inicial distribuída em 8/12/2011 na 22º Vara Federal do Rio de Janeiro Deferida gratuidade de
justiça e prioridade na tramitação do feito, União apresentou contestação. Conclusos para decisão
em 13/06/2012.

Processo nº 0019884-60.2011.4.02.5101

Ação distribuída em 15/12/2011 na 24º Vara Federal do Rio de Janeiro, em 26/01/2012 foi
deferida gratuidade e prioridade na tramitação do feito, o juízo declinou a competência para
seção judiciária do Paraná. Impetramos Agravo e a decisão foi favorável e o processo ira tramitar
no Rio de Janeiro. Em 06/07/2012 prazo parar memoriais.
Processo nº 0000205-74.2011.4.02.5101
Inicial proposta em 10/01/2011. Deferido o pleito liminar em 08/082011. Concedido prazo pra
réplica em 26/01/2012.Autos para conclusão em 18/06/2012.
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VALE ALIMENTAÇÃO

Processo nº 0000667.02.2012.5.01.0005
Ação proposta em 24/05/2012, na 5º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada para 23/08/2012.
Processo nº 0000728-42.2012.5.01.0010

Ação proposta em 08/06/2012, na 10º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada para 21/08/2012.
Processo nº 0000890-98.2012.5.01.0022
Ação proposta em 10/07/2012, na 22º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Processo nº0000753-19.2012.5.01.0022
Ação proposta em 13/06/2012, na 22º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Processo nº 0000753.04.2012.5.01.0027
Ação proposta em 14/06/2012, na 27º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada para 23/10/2012.

Processo nº0000765-18.2012.5.01.0027
Ação proposta em 15/06/2012, na 27º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada para 23/10/2012.
Processo nº 0000756.02.2012.5.01.0045
Ação proposta em 18/06/2012, na 45º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada para 20/09/2012.
Processo nº0000755-17.2012.5.01.0045
Ação proposta em 18/ 06/2012, na 45º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada para dia 20/09/2012.

Processo nº 0000734-78.2010.5.01.0065
Ação proposta em 8/06/2012, na 65º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada para dia 03/10/2012
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Processo nº 0000783-86.2012.5.01.0076
Ação proposta em 19/ 06/2012, na 76º Vara do trabalho do Rio de Janeiro.
Audiência marcada para dia 21/08/2012

REAJUSTE 95/96

Processo nº0175306-58-2012.8.19.0001
Ação proposta em 04/ 05/2012, na 15º Vara Civel do Rio de Janeiro.

Processo nº0013454.25.2012.8.19.0001
Ação distribuída em 13/01/2012. 14/02/2012indeferida a gratuidade de justiça esta na conclusão
com o juiz desde 19/07/2012.

Processo nº 0013476-83.2012.8.19.0001
Processo distribuído em 13/01/2012. Deferida gratuidade de justiça. Aguardando andamento
normal do feito.

PENSIONISTAS
Processo nº 0001597-03.2011.5.01.0022
Inicial entregue dia 19/12/2011 na 22º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência marcada
para dia 16/10/2012.

Processo nº 0000821-24.2012.5.01.0036
Inicial entregue dia 26/06/2012 na 36º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência marcada
para dia 02/10/2012.

Processo nº 0001606.08.2011.5.01.0040
Inicial entregue dia 15/12/2011 na 40º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência realizada
em 13/03/2012, realizada com a presença das partes. Aguardando sentença.
Processo nº001618-22-2011.5.01.0040
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Inicial entregue dia 16/12/2011 na 40º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência marcada
para dia 20/03/2012. – audiência desmarcada. Aguardando

Processo nº 0001575-59-2011.5.01.0081
Inicial entregue dia 16/12/2011 na 81º Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Audiência marcada
para dia 11/06/2012. Realizada audiência com a presença das partes, apresentada defesa ,
deferido prazo para manifestação. Conclusos para decisão

Rio de Janeiro 20 de julho de 2012
Equipe do escritório Sylvio Manhães Barreto
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