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incidentes mês a mês, observados os limites máximos do salário de

contribuição e a alíquota correspondente, retendo as importâncias

correspondentes às contribuições devidas pelo reclamante, nos

termos da Súmula nº 368, do TST.

Ambos os recolhimentos são de responsabilidade do empregador,

ficando, contudo, autorizada a dedução do imposto de renda e da

cota-parte autoral das contribuições previdenciárias (OJ 363 da

SBDI-1/TST).

Atentem as partespara o fato de que a eventual oposição de

Embargos Declaratórios considerados protelatórios, ou que

objetivem a revisão do julgado, através de meio processual

inadequado, poderá justificar a aplicação da multa prevista nos §§

2º e 3º do artigo 1.026 do CPC/2015, e/ou daquela especificada

para os casos de litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC/2015).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando-se todo o contexto probatório

produzido na presente ação trabalhista ajuizada porJOSIAS

DOUGLAS BATISTA SILVAem face deLUIZ VELOSO NUNES

MACHADO - ME, DECIDO julgar parcialmente procedentes os

pedidos do reclamante, condenando a reclamada ao pagamento de

indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, na forma da

fundamentação do julgado, parte integrante deste dispositivo, como

se nele estivesse transcrita.

Após a ciência da liquidação da sentença, uma vez requerido o

início da fase de execução, a parte ré deverá ser intimada para

pagar ou garantir a execução, no prazo de 48horas, sob pena de

penhora, a teor do artigo 880, da CLT.

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à

parte reclamante, nos termos da fundamentação.

Apuração das contribuições previdenciárias e fiscais, conforme

fundamentação.

Incidência de contribuição previdenciária (art. 832, CLT, § 3º) a ser

apurada, em liquidação, sobre parcelas de natureza salarial, na

forma dos §§ 8º e 9º do art. 28, da Lei 8.212/91. Declaro a natureza

indenizatória da condenação.

Custas pela reclamada, no valor de R$ 40,00, calculadas sobre o

valor da condenação de R$ 2.000,00 (art. 789, da CLT).

Intimem-se as partes, observando-se eventuais pedidos de

notificação exclusiva das partes.

Nada mais.

RECIFE/PE, 08 de outubro de 2021.

    PEDRO LEO BARGETZI FILHO

    Juiz do Trabalho Substituto

8a Vara do Trabalho do Recife

Edital

Processo Nº ATOrd-0000471-72.2018.5.06.0008
RECLAMANTE ELEUSIS CARVALHO DE OLIVEIRA

ADVOGADO GEORGE ALBERTO DE MELO
AZEVEDO(OAB: 21393-D/PE)

ADVOGADO PAULO AZEVEDO DA SILVA(OAB:
4568/PE)

ADVOGADO MARIA DE FATIMA BEZERRA(OAB:
513-B/PE)

ADVOGADO Antonio José Botelho Neto(OAB:
22071-D/PE)

ADVOGADO RAFAELA BRADLEY AZEVEDO(OAB:
32832-D/PE)

RECLAMADO ESCOLA MONSENHOR VIANA DE 1
E 2 GRAUS

ADVOGADO CLEYTON CARLOS EUSTAQUIO
DOS SANTOS(OAB: 42177/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - ESCOLA MONSENHOR VIANA DE 1 E 2 GRAUS

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE*

Processo: ATOrd 0000471-72.2018.5.06.0008

Exequente: FAZENDA NACIONAL E CONTRIBUIÇÃO

PREVIDENCIÁRIA

Executado : ESCOLA MONSENHOR VIANA DE 1 E 2 GRAUS -

CNPJ: 09.789.397/0001-17

Advogado do Executado: CLEYTON CARLOS EUSTAQUIO DOS

SANTOS -OAB: PE42177 - CPF: 068.695.824-16

O(A) E xc ele nt íss im o(a )  Sen hor (a )  Dou to r (a )DANILO

CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Juiz(íza) do Trabalho da8ª VARA

DO TRABALHO DO RECIFE , 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, apenasna

modalidade online  (*¹por força do Ato Conjunto TRT6-

GP/GVP/GCR-06/2020), a encerar-se em sessão virtual a ser

realizada no dia17/02/2022, às09:00 h(horário local) com

transmissão em tempo real, disponível no site*² de responsabilidade

do leiloeiro designado, em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo
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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 23/03/2022no mesmo horário acima especificado, novamente

pelo maior lanço ofertado, devendo o arrematante efetuar, com

diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço eda

comissão do leiloeiro 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 40% e em segunda praça pelo lanço mínimo

de 20%, calculados sobre o valor da avaliaçãodo(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, exclusivamente eletrônicos, deverá

observar o  d isposit ivo normat ivo específ ico (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.

DESCRIÇÃO DO BEM:

- ID. AUTO DE PENHORA : 4c44ff2 / CERTIDÃO DEVOLUÇÃO

MANDADO ID: a5f0e78 / 659c8a8 / ID DESPACHO: fb6f86d -

23e8e62/ -09a5c95

- 44 ( quarenta e quatro) cadeiras (carteiras) escolares, do tipo

Universitária, com estrutura de ferro, assentos e encostos de

madeira, nas cores branco e azul , em regular estado de

conservação e uso.

Localização do bem: Rua MAMEDE COELHO, N: 374 - DOIS

UNIDOS / RECIFE-P.E. Cep.: 52140-180

Valor da Avaliação : R$ 2.200,00 ( DOIS MIL E DUZENTOS

REAIS)

Data da Penhora:Em 13/08/2019

Fiel Depositário:MARIA VALÉRIA DE MELO -

CPF: 248.248.604-15 ( Professora)

Restrições à Arrematação: NADA CONSTA

Valor da Execução: R$2.200,00 em 14/08/2018 - Acordo

Inadimplido - INSS e CUSTAS PROCESSUAIS.

Leiloeiro Oficial Designado: FLAVIA PEREIRA BONNA

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 /  E  m a i l

:www.leilaopernambuco.com.br/ contato@leilaopernambuco.com.br

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).

Deverá(ão) o(s) destinatário(s) desta publicação 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 eletrônico

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

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

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(íza) do Trabalho acima

identificado(a).

RECIFE/PE, 08 de outubro de 2021.

MARIA ELIZABETH ESTEVES DE ARAUJO SILVA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000040-67.2020.5.06.0008
RECLAMANTE VANESSA ASFURA PINTO RIBEIRO

ADVOGADO LUIZ DIAS PEREIRA DA COSTA
NETO(OAB: 6270/PE)

ADVOGADO CHARLSTON RICARDO
VASCONCELOS DOS SANTOS(OAB:
24474-D/PE)

RECLAMADO HOSPITAL DE AVILA LTDA

ADVOGADO SANDRO MARZO DE LUCENA
ARAGAO(OAB: 18116/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - HOSPITAL DE AVILA LTDA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO
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