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Não havendo o pagamento ou garantia da execução no prazo

legal, será(ão) o(s) devedor(es) incluído(s) no Banco Nacional

de Devedores Trabalhistas - BNDT, na forma do art. 883-A da

CLT.

6.

Deverá(ão) o(s) destinatário(s) desta citação atentar para o disposto

na Lei 11.419/06, bem como aregulamentação da Resolução N.º

185/2017 do CSJT, doAto Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008 e do

Ato TRT6-GP N.º 443/2012. Para pronunciamento nos autos

eletrônicos, deverá(ão) o(s) destinatário(s) desta intimação, valendo

-se dos seus próprios meios ou dos equipamentos disponibilizados

no Fórum Trabalhista de ESCADA/PE, em sistema de auto-

a t en d im en t o ,  ac e ss a r  o  s i s t em a  P JE - J T ,  n o  s í t i o

"http://pje.trt6.jus.br/primeirograu/login.seam", ou diretamente no

sítio do TRT da Sexta Região, "www.trt6.jus.br", donde consta link

específico para o PJE-JT. É obrigatório o uso do certificado digital

por advogado habilitado e emitido por autoridade certificadora

competente, devendo ser utilizado o navegador mozilla Firefox a

partir da versão 10.2 ou superior (para baixá-lo gratuitamente,

acesse o link "http://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/fx/"). Todos os

documentos deverão ser apresentados eletronicamente na forma do

Ato n.º 443/2012 da Presidência do TRT6, e com a antecedência ali

prevista, salvo exceções também ali regulamentadas, devendo ser

agrupados para digitalização conforme sua natureza (ex:

contracheques, folhas de ponto, convenções coletivas, etc.),

respeitado o limite de 3 MB (três megabytes) para cada arquivo

digital de documentos. A íntegra dos documentos do processo deve

s e r  a c e s s a d a  n o  s í t i o  d o  P J e - T R T 6

(http://pje.trt6.jus.br/primeirograu) mediante uso de certificado digital

por patrono habilitado. Adverte-se que é totalmente vedada a

utilização de dispositivos de armazenamento removível (pen-drives,

HDs externos ,  e tc . )  em quaisque r dos computadores

disponibilizados nas sedes das Varas do Trabalho.  DADO E

PASSADO nesta cidade de ESCADA/PE-PE, em 30/04/2021.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de

24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil, e nos termos da Lei 11.419/2006, que

instituiu o Processo Judicial Eletrônico. O documento pode ser

a c e s s a d o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o

"http://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/list

View.seam", informando-se a chave numérica abaixo.

--------------------------------------------------------------------

SITUAÇÃO DO CADASTRO DO PROCESSO ACIMA NO PJe-

TRT6 NO MOMENTO DE EMISSÃO DESTE ATO:

PROCESSO Nº 0000162-57.2019.5.06.0221

AUTOR: DIEGO ALVES RODRIGUES, CPF: 013.038.394-58

ADVOGADO(S): ADNA PATRICIA PESSOA RIBEIRO, OAB: 37833

AGRON CORREA GONDIM PEREIRA, OAB: 33648

FABIO JOSE FERREIRA FILHO, OAB: 33669

LUIZ HENRIQUE DA SILVA REIS, OAB: 43161

THIAGO ALVIM MIRANDA DE OLIVEIRA, OAB: 35096

RÉU : RODOVIARIA BORBOREMA LTDA, CNPJ: 24.441.891/0001-

80

ADVOGADO(S):BRUNA MARIA AMORIM DE AQUINO, OAB:

35656

SÉRGIO ALENCAR DE AQUINO, OAB: 9447

-----------------------------------------------------------------------/MSAB

ESCADA/PE, 30 de abril de 2021.

MARIO SERGIO DE ARAUJO BURGOS

Secretário de Audiência

Processo Nº ATOrd-0000274-60.2018.5.06.0221
RECLAMANTE ADILSON JOSE RODRIGUES DA

SILVA

ADVOGADO EDNALDO JUSTINO DOS
SANTOS(OAB: 29396/PE)

RECLAMADO GINOVALDO ALVES DE BARROS

DEPOSITÁRIO RIVALDO ALVES COSTA

ARREMATANTE MURILO JACINTO DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - ADILSON JOSE RODRIGUES DA SILVA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

PROCESSO: 0000274-60.2018.5.06.0221

EXEQUENTE: ADILSON JOSE RODRIGUES DA SILVA – CPF:

733.084.554-04

ADVOGADO: EDNALDO JUSTINO DOS SANTOS – OAB/PE

29.396-D

EXECUTADO: GINOVALDO ALVES DE BARROS – CNPJ

51.217.54635-89

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

Código para aferir autenticidade deste caderno: 166074
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LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ROGÉRIO FREYRE

COSTA, Juiz(íza) do Trabalho da Vara do Trabalho de Escada, na

forma da lei, FAZ SABER a todos quantos este edital virem, ou dele

tiverem conhecimento, que o (a) leiloeiro (a) abaixo indicado (a),

devidamente autorizado (a) por este juízo, promoverá a alienação,

por ARREMATAÇÃO PÚBLICA, apenas na modalidade online (por

força do Ato Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a encerar-se

em sessão virtual a ser realizada no dia 17/06/2021, às 09:00h

(horário local) com transmissão em tempo real, disponível no site de

responsabilidade do (a) leiloeiro (a) designado (a), em primeiro

leilão, do(s) bem(ns) abaixo especificados e penhorado(s) nos

presentes autos, a quem oferecer maior lanço. Caso não haja

licitante ou dê-se indeferimento do lanço vencedor, o(s) bem(ns)

será(ão) alienado(s) em segundo leilão designado para encerar-se

em sessão virtual a ser realizada no dia 20/07/2021 no mesmo

horário acima especificado, novamente pelo maior lanço ofertado,

devendo o arrematante efetuar, com diligência, o pagamento dos

valores integrais do lanço e da comissão do (a) leiloeiro (a) a título

de 5% (cinco por cento) obtido sobre o valor da arrematação, na

forma determinada pelo  juízo  competente,  desde que,

excepcionalmente, comprove todos os pagamentos devidos em até

5 dias úteis. O(s) bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos

poderá(ão) ser alienado(s) em primeira praça pelo lanço mínimo de

100% e em segunda praça pelo lanço mínimo de 30%, calculados

sobre o valor da avaliação do(s) mesmo(s). Os percentuais de lanço

mínimo não vinculam ou pressupõem o deferimento do lanço

apresentado, ainda que superem o valor estabelecido. A oferta de

lanços deverá observar o disposit ivo normativo específico

(Resolução Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a substituí-

lo ou reformá-lo. O arrematante/alienante ficará isento dos

créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja

a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e

bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços

referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria da União,

Estados e Municípios e Distrito Federal, salvo quando conste

do título a prova de sua quitação, seja em hasta pública ou em

alienação particular, estejam ou não inscritos na dívida ativa

(art.130, parágrafo único do CTN), em conformidade com o art.

78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da

Justiça do Trabalho.

---------------------------------- BEM(NS) ---------------------------------------

10 (dez) toneladas de cana de açúcar plantada no endereço do

executado, no valor da tonelada por R$ 112,00 (cento e doze

reais). Valor Total da Avaliação R$ 1.112,00 (hum mil, cento e

doze reais)

Localização do bem: ZONA RURAL, S/N, SITIO CABEÇA DE

NEGRO, ESCADA/PE - CEP: 55500-000

Valor da Avaliacao: R$ 1.112,00

Data da Avaliacao: 12/11/2020

Valor da Execução: R$ 839,53, atualizado até 30/04/2020

FIEL DEPOSITÁRIO: RIVALDO ALVES COSTA.

LEILOEIRA OFICIAL DESIGNADA: FLÁVIA PEREIRA BONNA

S I T E  D A  L E I L O E I R A  O F I C I A L  D E S I G N A D A :

w w w . l e i l a o p e r n a m b u c o . c o m . b r

A Leiloeira Oficial deverá ser remunerada mediante comissão

de 5% (cinco por cento) para bens móveis e imóveis, correndo

o encargo pelo arrematante ou remidor (provimento CRT

03/2013).

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou

os titulares de ônus sobre os bens que nao forem localizados

para fins de intimacao pessoal, reputar-se-ao intimados com a

publicacao do presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR No.

02/2013).

O presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a)

servidor(a) da Secretaria da Vara abaixo identificado(a), por

ordem do Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) do Trabalho

acima identificado.

ESCADA-PE, 29 de abril de 2021

ESCADA/PE, 30 de abril de 2021.

EDNA ALVES DA SILVA SANTIAGO

Servidor

Notificação

Processo Nº ATSum-0000269-67.2020.5.06.0221
RECLAMANTE JOSE AUGUSTO PEREIRA

ADVOGADO JOAO CAMPIELLO VARELLA
NETO(OAB: 30341/PE)

RECLAMADO USINA UNIAO E INDUSTRIA SA

ADVOGADO Tereza Maria Wanderley Buarque El-
Deir(OAB: 8015-D/PE)

PERITO EDNALDO BARBOSA DE SOUZA

Intimado(s)/Citado(s):

  - USINA UNIAO E INDUSTRIA SA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

Código para aferir autenticidade deste caderno: 166074


