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 EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(A)  DA  VARA   DO   

TRABALHO DE TRÊS CORAÇÕES (MG)   

   

PROCESSO Nº: 0010627-79.2015.5.03.0147   

RECLAMANTE: ____________  

RECLAMADOS: ____________ E OUTROS   

    

____________, já qualificada nos autos em epígrafe, por   

seus advogados que esta subscrevem, vem à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao 

derradeiro despacho (ID 27fbee9), manifestar-se nos seguintes termos:   

De início, cabe esclarecer que o 1º e 2º Reclamados já se encontram devidamente   

representados nos autos por sua advogada em comum (ID e455f81).   

De outro lado, a Reclamante informa que desconhece o atual endereço do 3º e 4º 

Reclamados, ou seja, estes estão em local incerto e não sabido pela obreira.   

Note Excelência que os próprios 3º e 4º Reclamados informaram pessoalmente o   

endereço onde, agora, não foram encontrados (ID 25bc484 - Pág. 1).   

Com efeito, a própria 3ª Reclamada, ao comparecer na audiência inaugural (ID 

911d38e - Pág. 1), informou a este Juízo que o 4º Reclamado, “embora tenha sido informado 

da audiência, está em local distante”, não se dignificando a sequer informar qual a cidade, 

mesmo tendo mantido uma relação conjugal com este.   

Com efeito, constitui dever da parte “declinar, no primeiro momento que lhes   

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, 

atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva”, nos termos do art. 77, V, do CPC.   

De qualquer forma, V. Exa. mui acertadamente considerou os Réus (ID 06b6002 - 

Pág. 2) revéis, aplicando-lhes os efeitos daí decorrentes.   

Na esteira do ponderado, contra o revel que não tenha patrono nos autos, data   

venia, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato 

decisório (art. 346, do CPC), sem prejuízo do revel intervir no processo em qualquer fase, 

recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC), o que 

se requer.   
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Sucessivamente, caso V. Exa. entenda que não se aplica os dispositivos   

supramencionados in casu, a Reclamante requer a intimação do 3º e 4º Reclamados por edital,  

haja vista que não tem conhecimento da localização dos mesmos.   

Ad argumentandum tantum, caso V. Exa. entenda que o 3º e 4º Reclamados   

devem ser intimados pessoalmente, a Reclamante sugere, s. m. j., que aqueles sejam intimados 

via telefone (xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx) ou whatsapp (xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 

/ xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx) disponíveis nos autos (ID 5d2f516 - Pág. 1 / ID 34f5c9d - Pág. 1 

/ ID fa8af7f - Pág. 1), tal como adotado noutros processos país afora1.   

Por fim, em atenção ao princípio da cooperação (art. 6º, do CPC), requer a   

intimação do 1º e 2º Reclamados para que informem, caso saibam, o atual endereço do 3º e 4º 

Reclamados.   

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência (i) a aplicação do art. 346, do CPC,   

e, assim, pugna pelo regular processamento do Recurso Ordinário interposto com o 

encaminhamento dos autos ao sodalício TRT3 para julgamento, ou; (ii) a intimação do 3º e 4º 

Reclamados por edital, haja vista que a obreira não tem conhecimento da localização dos 

mesmos, ou; (iii) a intimação do 3º e 4º Reclamados via telefone ou whatsapp devidamente 

certificado nos autos, ou; (iv) a intimação do 1º e 2º Reclamados para que informem, caso 

saibam, o atual endereço do 3º e 4º Reclamados; tudo por ser medida de Justiça!   

Reitera, outrossim, que todas as intimações sejam doravante realizadas em  

nome de ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, OAB/MG 142.967, e DÉBORA ANNE  

PEREIRA DA SILVA, OAB/MG 153.117, sob pena de nulidade (Súmula nº 427, do TST).   

   

Nesses termos, pede deferimento.   

   

Varginha (MG), 6 de junho de 2016.   

   

 ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA   DÉBORA ANNE PEREIRA DA SILVA   

   OAB/MG 142.967   OAB/MG 153.117   
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PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA DO TRABALHO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 03ª REGIÃO  

Vara do Trabalho de Três Corações  

RTOrd 0010627-79.2015.5.03.0147  

AUTOR: ____________ 

RÉU: ____________  

Vistos os autos.  

Indefiro a aplicação do art. 346, do CPC, como requerido pelo reclamante, uma vez que o processo do 

trabalho possui regra própria, inexistindo omissão a ser suprida pela lei comum.  

Por outro lado, acolho o requerimento de intimação dos reclamados via aplicativo WHATSAPP, 

observados os números de telefones fornecidos: (35 99116-1676 / 35 99189-9480 / 35 98708-7181 / 35 

99897-8769) disponíveis nos autos (ID 5d2f516 - Pág. 1 / ID 34f5c9d - Pág. 1 / ID fa8af7f - Pág. 1).  

Caberá ao Secretário da Vara certificar a intimação por este meio.  

Caso reste frustrada a intimação pelo meio ora determinado, proceda-se à intimação do 3º e 4º 

Reclamados por edital.  

TRES CORACOES, 1 de Julho de 2016.  

LUIZ OLYMPIO BRANDAO VIDAL  

Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho  
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