
3352/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 2009
Data da Disponibilização: Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID c8005ae

proferida nos autos.

DECISÃO

Requereu o autor o reconhecimento do grupo econômico entre a 1ª

executada (M.B. INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA) e a

empresa referida no petitório sob ID. 0f43c84 (Joao Carlos

Tavares de Lima Eireli), postulando-lhe a inclusão no polo passivo

da presente execução, para que responda solidariamente pelo

débito exequendo.

Considerando que, devidamente intimada para se manifestar acerca

do pedido nos termos do despacho retro (ID. 05b2372), a empresa

permaneceu inerte – a teor da certidão sob ID. aef1952 –, determino

a inclusão de Joao Carlos Tavares de Lima Eireli, CNPJ:

18.335.031/0001-69, estabelecido na Rua Engenheiro Ubaldo

Gomes De Matos, 119, Loja: 03; Santo Antonio, Recife, PE, CEP

50010-310, Brasil, para figurar no polo passivo da presente

execução e responder pelas dívidas contraídas pela empresa

executada (componente do grupo).

Cite-se a empresa acima referida para pagar em 48 horas a dívida

exequenda.

Dê-se ciência.

Cumpra-se.

RECIFE/PE, 19 de novembro de 2021.

    LUCAS DE ARAUJO CAVALCANTI

    Juiz do Trabalho Substituto

Processo Nº ATSum-0000750-67.2018.5.06.0005
RECLAMANTE AGEANA DE CASTRO FREITAS

ADVOGADO GUILHERME PARAÍSO RODRIGUES
CAMPOS(OAB: 28284-D/PE)

RECLAMADO EMPORIO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

ADVOGADO ANDRE LUIZ DE LIMA VAZ(OAB:
32590/PE)

TERCEIRO
INTERESSADO

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CRIANCA E JUVENTUDE

TERCEIRO
INTERESSADO

SECRETARIA DE TURISMO,
ESPORTES E LAZER

TERCEIRO
INTERESSADO

SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL
PORTUARIO GOVERNADOR
ERALDO GUEIROS

TERCEIRO
INTERESSADO

INSTITUTO AGRONOMICO DE
PERNAMBUCO - IPA

TERCEIRO
INTERESSADO

SECRETARIA DE EDUCACAO E
ESPORTES

TERCEIRO
INTERESSADO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE PERNAMBUCO

Intimado(s)/Citado(s):

  - AGEANA DE CASTRO FREITAS

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ad472b9

proferido nos autos.

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Nos termos da penalidade do art 11-A da CLT, intime-se, mais

uma vez, o exequente para fornecer meios eficientes à execução. O

prazo prescricional terá início na ciência desta intimação. Prazo: 05

dias.

2. Após, remetam-se os autos ao Arquivo Provisório por 02 anos.

3. Decorrido o prazo, sem nenhuma manifestação, a Secretaria

deverá remeter os autos certificados e conclusos para apreciação

da Prescrição Intercorrente.

Cumpra-se.

O presente despacho segue assinado eletronicamente pelo Exmo

(a). Sr (a). Juiz (a) do Trabalho abaixo identificado (a).

RECIFE/PE, 19 de novembro de 2021.

    LUCAS DE ARAUJO CAVALCANTI

    Juiz do Trabalho Substituto

Processo Nº ATOrd-0000485-41.2013.5.06.0005
RECLAMANTE JOSE SOBRAL DOS SANTOS

JUNIOR

ADVOGADO MICHELLY EMILIA FARIAS
PEDROSA(OAB: 25874/PE)

RECLAMADO JAG EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO DIEGO GUEDES DE ARAUJO
LIMA(OAB: 33716/PE)

ADVOGADO ALEXANDRE JOSE DA TRINDADE
MEIRA HENRIQUES(OAB: 17472-
D/PE)

RECLAMADO GUSTAVO ALBERTO COCENTINO
DE MIRANDA

ADVOGADO DIEGO GUEDES DE ARAUJO
LIMA(OAB: 33716/PE)

RECLAMADO SONIA LORETO DE MIRANDA

ADVOGADO DIEGO GUEDES DE ARAUJO
LIMA(OAB: 33716/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOSE SOBRAL DOS SANTOS JUNIOR

Código para aferir autenticidade deste caderno: 174382
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            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

Executado(s):

JAG EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.878.019/0001-47;

GUSTAVO ALBERTO COCENTINO DE MIRANDA, CPF:

155.595.994-68; SONIA LORETO DE MIRANDA, CPF: 460.312.434

-15

EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE*

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARILIA GABRIELA

MENDES LEITE DE ANDRADE, Juiz(íza) do Trabalho da 5ª 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, 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

17/02/2022, às 9:00 (horário local) com transmissão em tempo real,

disponível no site (abaixo informado) de responsabilidade do

leiloeiro designado, em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo

especificado(s) 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 encerrar-se em sessão virtual a ser realizada

no dia 23/03/2022 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 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 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 oferta de lanços, exclusivamente

eletrônicos, deverá observar o dispositivo 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.

DESCRIÇÃO DO BEM: : Casa n 108, localizada na Rua Virginia

Loreto, bairro de Parnamirim, nesta cidade, composta de

dois pavimentos: pavimento térreo - duas salas, despensa,

terraço e cozinha; pavimento superior - três quartos,

terraço, gabinete sanitário e, externamente - garagem,

lavanderia, quarto e WC de empregada; edificada em terreno

próprio que mede 12,00m de frente e de fundos, por 20,00m

de comprimento de ambos os lados; confrontando-se, pela

frente, com a Rua Virginia Loreto; pelo lado direito, com a

casa de n.126 da Rua Virginia Loreto; pelo lado esquerdo,

com a casa de n.96 da Rua Virginia Loreto; e pelos

fundos com a casa de n.257 da Av. 17 de Agosto. Inscrito

na Prefeitura Municipal do Recife sob o n.3.62.782. Tudo

conforme auto de penhora de IDd610307.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: R VIRGINIA LORETO, 108,

PARNAMIRIM, RECIFE, PE, CEP:52060370

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 700.000,00.

DATA DA PENHORA: 07/08/2019

FIEL DEPOSITÁRIO: GUSTAVO ALBERTO CONCENTINO DE

MIRANDA

RESTRIÇÕES À ARREMATAÇÃO: N/C

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 360.203,31

LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: FLAVIA PEREIRA BONNA

SITE DO LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: ht t p : / / w w w . l e

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

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

Código para aferir autenticidade deste caderno: 174382
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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, 19 de novembro de 2021.

VANDESSA CRISTINA MONTEIRO LOPES

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000485-41.2013.5.06.0005
RECLAMANTE JOSE SOBRAL DOS SANTOS

JUNIOR

ADVOGADO MICHELLY EMILIA FARIAS
PEDROSA(OAB: 25874/PE)

RECLAMADO JAG EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO DIEGO GUEDES DE ARAUJO
LIMA(OAB: 33716/PE)

ADVOGADO ALEXANDRE JOSE DA TRINDADE
MEIRA HENRIQUES(OAB: 17472-
D/PE)

RECLAMADO GUSTAVO ALBERTO COCENTINO
DE MIRANDA

ADVOGADO DIEGO GUEDES DE ARAUJO
LIMA(OAB: 33716/PE)

RECLAMADO SONIA LORETO DE MIRANDA

ADVOGADO DIEGO GUEDES DE ARAUJO
LIMA(OAB: 33716/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAG EMPREENDIMENTOS LTDA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

Executado(s):

JAG EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 08.878.019/0001-47;

GUSTAVO ALBERTO COCENTINO DE MIRANDA, CPF:

155.595.994-68; SONIA LORETO DE MIRANDA, CPF: 460.312.434

-15

EDITAL DE HASTA PÚBLICA E INTIMAÇÃO

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE*

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARILIA GABRIELA

MENDES LEITE DE ANDRADE, Juiz(íza) do Trabalho da 5ª 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, 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

17/02/2022, às 9:00 (horário local) com transmissão em tempo real,

disponível no site (abaixo informado) de responsabilidade do

leiloeiro designado, em primeiro leilão, do(s) bem(ns) abaixo

especificado(s) 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 encerrar-se em sessão virtual a ser realizada

no dia 23/03/2022 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 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 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 oferta de lanços, exclusivamente

eletrônicos, deverá observar o dispositivo 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.

DESCRIÇÃO DO BEM: : Casa n 108, localizada na Rua Virginia

Loreto, bairro de Parnamirim, nesta cidade, composta de

dois pavimentos: pavimento térreo - duas salas, despensa,

terraço e cozinha; pavimento superior - três quartos,

terraço, gabinete sanitário e, externamente - garagem,

lavanderia, quarto e WC de empregada; edificada em terreno

próprio que mede 12,00m de frente e de fundos, por 20,00m

Código para aferir autenticidade deste caderno: 174382


