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ADVOGADO FLAVIO FERNANDO GOMES DUTRA
DE OLIVEIRA(OAB: 34897/PE)

TERCEIRO
INTERESSADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Intimado(s)/Citado(s):

  - JULIA MARIA SILVESTRE - ME

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 7c9b247

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando os termos da Certidão retro, informe a

Reclamada os dados de sua conta bancária, a fim de viabilizar

a transferência do seu crédito.

Informados os dados bancários e transferido o numerário à

Reclamada, cumpram-se os itens remanescentes do Despacho

de ID 90576ce.

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.

RIBEIRAO/PE, 05 de outubro de 2021.

    RENATA LAPENDA RODRIGUES DE MELO

    Juíza do Trabalho Titular

2ª Vara do Trabalho de Ribeirão

Edital

Processo Nº ATSum-0000189-43.2021.5.06.0262
RECLAMANTE ERMIRIO LUCAS DA SILVA

ADVOGADO Fernando Pereira Leão(OAB:
11497/PE)

RECLAMADO ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR
E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO
JUDICIAL

ADVOGADO DEBORA SORAYA NASCIMENTO
SILVA(OAB: 35313/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM
RECUPERACAO JUDICIAL

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO

Por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a)  Doutor(a)

PLAUDENICE ABREU DE ARAUJO BARRETO VIEIRA, Juiz(íza)

do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão, fica(m) intimado(s)

por meio deste edital o(a) Réu(Ré), acima nominado(s), através de

seu(sua) advogado(a) também acima referido(a), para: TOMAR

CIÊNCIA DO(A) DECISÃO DE ID. N.º -1605afa PROFERIDO(A)

NOS AUTOS EM EPÍGRAFE. Prazo: 2. Deverá(ão) o(s)

destinatário(s) desta intimação atentar para o disposto na Lei

11.419/06, bem como a regulamentação da Resolução N.º 136/2014

do CSJT, do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008 e do Ato TRT6

-GP N.º 443/2012.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 acessado no endereço ele trôn ico

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

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

RIBEIRAO/PE, 05 de outubro de 2021.

ARMINDA GONCALVES DE ALBUQUERQUE

Diretor de Secretaria

Edital EDHPI-0262008403-2021
Processo Nº 0000762-28.2014.5.06.0262

Processo Nº 00762/2014-262-06-00.5

Exequente JOSE PEDRO DA SILVA

Advogado(a) IRANY MARIA DA SILVA
COSTA(OAB: 07475)

Executado L. DA SILVA SANTOS MINIMERCADO
- ME

Advogado(a) ODY DE MELO MENDES(OAB:
17295)

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) PLAUDENICE ABREU

DE ARAUJO BARRETO VIEIRA , Juiz(íza) do Trabalho da VARA

DO TRABALHO  2ª DE RIBEIRAO , na forma da lei, FAZ SABER a

todos quantos este edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que

o  leiloeiro abaixo indicado, devidamente autorizado 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 encerrar-se em sessão virtual a ser realizada no dia

7/2/2022 , às 09:00 (horário local) com transmissão em tempo real,

disponível no site(2) de responsabilidade do leiloeiro designado, em

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

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

Código para aferir autenticidade deste caderno: 172211
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licitante ou dê-se indeferimento do lanço vencedor, o(s) bem(ns)

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

em sessão virtual a ser realizada no dia 11/3/2022 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 leiloeiro a titulo 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 50% 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 ofer ta de lanços,

exclusivamente eletrônicos, deverá observar o dispositivo normativo

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

a substituí-lo ou reformá-lo.

Descrição do bem: Imóvel residencial nº 111, sito à Rua Serve Leite,

município de Gameleira-PE, registrado na ficha 02, matrícula nº

198, do Cartório Ofício Único de Gameleira-PE, em 09/09/1986,

construída em alvenaria, coberta de telhas comuns, com 03 (três)

portões eletrônicos, 01 (um) terraço à frente e 01 (uma) garagem,

01 (uma) sala de estar, 03 (três) quartos, sendo 02 (dois) suítes, 01

(um) banheiro social, 01 (uma) sala de jantar, cozinha, dependência

de empregada, uma área atrás com oitões livres, com a dimensãoo

de 13.00 (treze) metros de frente e fundos, por 25.00 (vinte e cinco)

metros de comprimento, no total de de 325.00m², ocupando o

imóvel uma área construída de 13.00 (treze) metros de frente e

fundos por 14.00 (quatorze) metros de comprimento, no total de

182.00m². Conforntações pela frente com a Rua Serve Leite, pelo

lado direito com a casa número 103 de propriedade dos herdeiros

de Valeirana da Conceição, pelo lado esquerdo com a casa de

número 117 de propriedade de Geraldo Luiz dos Santos e pelos

fundos com o quintal da casa número 36 de Amara Beatriz da Silva.

Tudo conforme cópia da certidão do registro imobiliário que consta

nos autos.. Localização do bem: Rua Serve Leite, 111, Centro,

Gameleira, PE, CEP:55530000.  Valor da Avaliação: R$ 400.000,00.

Data da Penhora: 15/06/2021.  Fiel Depositário: LUCINEIDE DA

SILVA SANTOS - CPF 333.692.594-00.  Valor da Execução: R$

26.187,83.  Leiloeiro Oficial Designado: DANIEL CINTRA ZANELLA.

S i t e  d o  L e i l o e i r o  O f i c i a l  D e s i g n a d o ( 2 ) :

http://www.leilaopernambuco.com.br.  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 Justica

do Trabalho.Descrição do bem: Descrição do bem: Imóvel

residencial número 111, sito a Rua Serve Leite, município de

Gameleira, registrado na ficha 2, matrícula nº 198, do Cartório Ofício

Único de Gameleira-PE, em 09/09/1986, construída em alvenaria,

coberta de telhas comuns, com 03 (três) portões eletrônicos, 01

(um) terraço na frente e 01 (uma) garagem, 01 (uma) sala de estar,

03 (três) quartos, sendo 02 (dois) suítes, 01 (um) banheiro social, 01

(uma) sala de jantar, cozinha, dependência de empregada, uma

área atrás com oitões livres, com a dimensão de 13.00 (treze)

metros de frente e fundos, por 25.00 (vinte e cinco) metros de

comprimento, no total de 325.00m2, ocupando o imóvel uma área

construída de 13.00 (treze) metros de frente e fundos por 14.00

(quatorze) metros de comprimento, no total de 182.00m2.

Confrontações pela frente com a Rua Serve Leite, pelo lado direito

com a casa número 103 de propriedade dos herdeiros de Valeriana

da Conceição, pelo lado esquerdo com a casa de número 117 de

propriedade de Geraldo Luiz dos Santos e pelos fundos com o

quintal da casa número 36 de Amara Beatriz da Silva. Tudo

conforme certidão cópia da certidão do registro Imobiliário que

consta nos autos.. Localização do bem: Rua Serve Leite, 111,

Centro, Gameleira, PE, CEP:55530000.  Valor da Avaliação: R$

400.000,00.  Data da Penhora: 15/06/2021.  Fiel Depositário:

LUCINEIDE DA SILVA SANTOS - CPF 333.692.594-00.  Valor da

Execução: R$ 26.187,83.  Leiloeiro Oficial Designado: DANIEL

CINTRA ZANELLA.  Si te do Leiloeiro Oficial Designado(2):

http://www.leilaopernambuco.com.br.  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 Justica

do Trabalho.

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

titulares de ônus sobre os bens que não forem localizados para fins

de intimação pessoal, reputar-se-ão intimados com a publicação do

presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR No. 02/2013). O

presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a)

da Secretar ia da Vara abaixo identificado(a), por ordem do

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho acima

identif icado.

Notificação

Processo Nº ATSum-0000266-52.2021.5.06.0262
RECLAMANTE JOSE RICARDO DA SILVA VELOSO

ADVOGADO NAFFYTALY KELLY DE ABREU
SANTOS(OAB: 47278/PE)

RECLAMADO PODIUM CONSTRUCOES LTDA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE RICARDO DA SILVA VELOSO

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID bb27900

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando o requerimento formulado pela parte autora por meio

da petição de ID 6d6cbe5 , defere-se o pedido de participação da

Código para aferir autenticidade deste caderno: 172211


