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RECLAMANTE DAVI ROSENDO FERREIRA

ADVOGADO MARIA FERREIRA DA SILVA(OAB:
8908-D/PE)

RECLAMANTE CLEITON RAMOS DA COSTA

ADVOGADO MARIA FERREIRA DA SILVA(OAB:
8908-D/PE)

RECLAMADO BRASIL SEGURANCA LIMITADA - ME

ADVOGADO ISRAEL LUIZ DE SOUZA
SOBRINHO(OAB: 32352/PE)

RECLAMADO MUNICIPIO DE ABREU E LIMA

ADVOGADO CLAUDIA BEZERRA DA SILVA(OAB:
37965/PE)

ADVOGADO MURILO OLIVEIRA DE ARAUJO
PEREIRA(OAB: 18526/PE)

ADVOGADO LUANDA FREITAS TAVARES
COSTA(OAB: 24586/PE)

PERITO JOSE ROBERTO DOS SANTOS
JUNIOR

TERCEIRO
INTERESSADO

UNIÃO FEDERAL (PGF)

Intimado(s)/Citado(s):

  - BRASIL SEGURANCA LIMITADA - ME

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

EDITAL DE CITAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO

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

Trabalho da 2a VARA DO TRABALHO DE PAULISTA, em virtude

da lei, etc., FAZ SABER a todos quantos virem o presente EDITAL,

que, pelo presente, fica(m) CITADO(s) o(a) executado(a) BRASIL

SEGURANCA LIMITADA - ME e outros (2), NA PESSOA DE SEU

ADVOGADO, com fundamento nos artigos 769 da CLT; artigos

15, 238, 242, 513, § 2º, inciso I e 841 do CPC, para:

PAGAR OU GARANTIR A EXECUÇÃO, no prazo de 48 (quarenta

e oito) horas, sob pena bloqueio de crédito, penhora e

expropriação de bens, o montante discriminado na planilha Id

b67663d.

OBSERVAÇÕES E ADVERTÊNCIAS AO DEVEDOR:

Cumpre ao devedor diligenciar pela atualização do débito

quando do pagamento ou garantia.

1.

No montante acima discriminado a título de contribuição

previdenciária, está inclusa a parcela a cargo do segurado, eis

que devidamente deduzida do crédito do trabalhador por

ocasião da liquidação.

2.

As contribuições previdenciárias deverão ser recolhidas em

guias GPS, com indicação das respectivas competências,

mediante indicação do código 2909, fazendo referência ao

número completo do processo em epígrafe.

3.

Os recolhimentos de IR, contribuições previdenciárias e custas,4.

deverão ser efetuados pelo devedor nas respectivas

competências ou atualizados diretamente no site da Receita

F e d e r a l  d o  B r a s i l ,  n o  l i n k

"http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atbhe/tus/default.a

spx?/p/1/a/10". Os vencimentos desses recolhimentos são os

estabelecidos na legislação federal. As custas devem ser

recolhidas mediante G.R.U. (Guia de Recolhimento à União), que

deve ser emitida no site www.stn.fazenda.gov.br com indicação

do código 18740-2, unidade gestora 080006 (TRT 6ª Região) e

gestão 00001. As contribuições previdenciárias devem ser

recolhidas em guia GPS, uma para cada competência, com o

código 2909, indicando-se o CNPJ. Em caso de empregador ou

tomador de serviços com cadastro apenas no CEI, a guia GPS

referente à contribuição do empresário deve indicar o código

2801. No caso de empregado doméstico e trabalhador autônomo,

o recolhimento previdenciário total deve ser realizado em guia

GPS com código 1708, indicando-se o NIT do trabalhador. O

imposto de renda deve ser recolhido em guia DARF, com o

código 5936.

O devedor poderá também se dirigir a qualquer posto de

atendimento do INSS/Receita Federal para atualização dos

débitos previdenciários e tributários antes do recolhimento.

5.

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.

6.

PAULISTA/PE, 29 de novembro de 2021.

VALDEMIR DA CUNHA LIMA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000558-06.2020.5.06.0122
RECLAMANTE ADENILZA ANA RABELO

ADVOGADO Áurea da Silva Cavalcanti Batista(OAB:
25141-D/PE)

ADVOGADO ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
ALVES(OAB: 32306-D/PE)

RECLAMADO GRUPO ARIEL CORPORATIVO
EMPRESARIAL LTDA

RECLAMADO MARCIA SOARES DA SILVA

Intimado(s)/Citado(s):

  - GRUPO ARIEL CORPORATIVO EMPRESARIAL LTDA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

Executado(s):

GRUPO ARIEL CORPORATIVO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ:
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09.208.449/0001-14; MARCIA SOARES DA SILVA, CPF:

043.826.534-36

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARIA CONSOLATA

REGO BATISTA, Juiz(íza) do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de

Paulista/PE, 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

07/02/2022, à partir das 09:00h (horário local) com transmissão em

tempo real, disponível no site de responsabilidade do (a) leiloeiro (a)

designado (a), em primeiro lei lão, 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

11/03/2022 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 (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 70% 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

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.

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

01) 01 (um) Ar-condicionado split, marca Springer, de 9.000

BTU, funcionando e em bom estado de conservação, avaliado

em R$ 1.100,00 (unidade condensadora e evaporadora);

02) 01 (um) Ar-condicionado Split, marca Electrolux, de 12.000

BTU, funcionando e em bom estado de conservação, avaliado

em R$ 1.200,00 (unidade condensadora e evaporadora);

03) 01 (um) Ar-condicionado tipo split de teto, marca Carrier, de

32.000 BTU, funcionando e em bom estado de conservação,

ava l iado  em R$ 4.500,00  (unidade condensadora e

evaporadora);

04) 03 (três) Ar-condicionados split, marca Hitachi, de 12.000

BTU, funcionando e em bom estado de conservação, avaliados

cada um em R$ 1.200,00 (unidades condensadoras e

evaporadoras);

05) 10 (dez) Microcomputadores tipo desktop, marca Dell, linha

Optiplex, modelo Optiplex 7010, memória Ram 4,00 GB,

processador Intel Core i3-4160, de 3,60 GHZ, HD de 500 GB,

todos funcionando e em bom estado de conservação, apenas a

CPU (não acompanha teclado, mouse ou monitor), cada um

avaliado em R$ 1.800,00.

Total da avaliação: R$ 28.400,00.

Localização do bem:Rua Epitacio Pessoa, 231, Loja A, Centro,

Paulista/PE - CEP: 53401-235.

Valor da Avaliacao: R$ 28.400,00

Data da Avaliacao: 29/09/2021

Valor da Execução: R$ 27.909,31, atualizado até 31/05/2021.

Fiel Depositário: MAYARA MARCELA SOARES ARIEL.

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 :

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

O link da transmissão do leilão ao vivo estará disponível no dia

da realização de cada praça/leilão on line, à partir de cerca de

1h antes do início, podendo ser solicitado por qualquer pessoa,

público em geral, partes, advogados, servidores e magistrados,

através do whatsapp (81)  99707-0507 ou pelo email

contato@leilaopernambuco.com.br.

A oferta dos lances, todavia, é restrita às pessoas previamente

cadastradas e homologadas no site do (a) leiloeiro (a) oficial

(https://www.leilaopernambuco.com.br/) e no site do Tribunal

R e g i o n a l  d o  T r a b a l h o  d a  6 ª  R e g i ã o

(https://apps.trt6.jus.br/cptec/pages/login.xhtml), as quais

deverão estar logadas e acessar o auditório virtual no ícone do

leilão para ofertar lances através do sistema de leilão

eletrônico/ site do (a) leiloeiro (a) oficial.

O Leiloeiro Oficial devera ser remunerado mediante comissão

de 5% (cinco por cento) para bens moveis e imoveis, correndo
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o encargo pelo arrematante ou remidor (provimento CRT

03/2013).

Podera ser oferecido lanco parcelado na forma do artigo 895,

paragrafo 1o, do CPC.

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).

Reimpresso por motivo do id -85112e6 apresentar falha.

PAULISTA/PE, 30 de novembro de 2021.

PAULO HENRIQUE MENDES

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0000886-96.2021.5.06.0122
RECLAMANTE GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DOS

SANTOS

ADVOGADO TANE CAROLINA CAVALCANTI
MARTINS(OAB: 53775/PE)

ADVOGADO BETHANE KARLISE RAMOS
CAVALCANTI(OAB: 15290/PE)

RECLAMADO UNIVERSAL AUTOMOTIVE
SYSTEMS LTDA.

ADVOGADO LUCIENE MARJORIE ROSSI(OAB:
244185/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO

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

Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Paulista-PE, fica(m) intimado(s)

por meio deste edital o(a) Sr(a). GUSTAVO HENRIQUE RAMOS

DOS SANTOS, através de seu(sua) advogado(a) acima referido(a)

para:

Apresentada a defesa pela parte reclamada, fica a parte autora

intimada:

5.Cumprido pela reclamada o item 4, providencie a Secretaria

notificação ao autor para, em15 (quinze) dias, dizer de seu

interesse na  concil iação proposta  pelo adversár io,

apresentando, querendo, sua proposta ou contraproposta

àquela apresentada pela parte ré;

5.1. Havendo interesse de ambas as partes na conciliação, v. os

autos conclusos para apreciação;

5.2.Havendo pedidos de designação de audiência de forma

telepresencial para fins de conciliação, v. conclusos para

apreciação;

5.3 .  Não havendo in teres se comum das partes  na

conciliação,deverá a parte autora, no mesmo prazo, (a)se

manifestar sobre as preliminares e prejudiciais eventualmente

arguidas em contestação, bem assim, parafalar sobre os

documentos apresentados com a defesa, sob pena de

preclusão; (b) em sendo formulada reconvenção, apresentar

sua respectiva resposta, sob pena de revelia e confissão ficta

quanto à pretensão reconvencional.

Deverá(ão) o(s) destinatário(s) desta intimação atentar para o

disposto na Lei 11.419/06, bem como aregulamentação da

Resolução N.º 185/2017 do CSJT, do Ato Conjunto TST.CSJT.GP

nº 15/2008 e do Ato TRT6-GP N.º 443/2012. DADO E PASSADO

nesta cidade de PAULISTA/PE-PE, em 30/11/2021.

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 0000886-96.2021.5.06.0122

AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS, CPF:

044.780.414-66

Código para aferir autenticidade deste caderno: 174890


