
3361/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 3822
Data da Disponibilização: Quinta-feira, 02 de Dezembro de 2021

ADVOGADO EDMILSON BOAVIAGEM
ALBUQUERQUE MELO JUNIOR(OAB:
10692/PE)

ADVOGADO LUCIANO CEZAR BEZERRA DE
ARAUJO(OAB: 15191-D/PE)

ADVOGADO SANDRA KARINY DOS
SANTOS(OAB: 54991/PE)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Decisão ID 95a3eb6

proferida nos autos.

SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO

Vistos.

Considerando os termos da conciliação estabelecidos nas petições

de ID beefc22, homologo a transação celebrada pelas partes, no

valor de R$ 28.122,32 para o autor e R$ 7.766,71 para o

advogado deste, nos termos ali prescritos para que produzam seus

regulares efeitos jurídicos e legais.

Pagamento mediante crédito nas contas bancárias abaixo

indicadas:

Autor: Banco CEF, agência 4738, Op 1288, c/p 860473767-5 (Maria

Jaqueline Pereira Amorim, CPF: 098.078.684-32).

Advogado: Banco Itaú (341), agência 7125, c/c 18829-7 (Kleiton

Belmiro, CPF 073.814.424-00)

Pagamento do presente acordo mediante saldo existente na conta

judicial da centralização, processo 0002700-42.2008.5.06.0012.

Quitação do objeto da execução.

Contribuição previdenciária proporcional do ao liquidado (OJ 376

da SDI 1 do TST), no valor de R$ 150,00.

Custas processuais no valor de R$ 562,44, rateadas entre as

partes, nos termos do art. 789, § 4º da CLT, ficando, desde já,

dispensada a quota parte do empregado, em razão do deferimento

dos benefícios da justiça gratuita.

Custas pelo reclamado no valor de R$ 281,22.

Os valores de custas e contribuição previdenciária serão

habilitados no processo 0038700-76.2006.5.06.0023, para

recolhimento ao final da execução centralizada, nos termos do

art. 157 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-

Geral da Justiça do Trabalho, possibilitando a extinção da

execução neste feito e arquivamento dos autos após os

pagamentos dos créditos principais. 

Junte-se cópia da presente decisão de homologação ao processo

piloto e providencie os pagamentos naquele feito, juntando cópias

dos respectivos alvarás nestes autos.

Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO, nos moldes do art.

487, III, 'b', do CPC.

Dê-se ciência às partes.

Cumpridas as determinações acima, devolvam-se os autos ao juízo

de origem.

RECIFE/PE, 02 de dezembro de 2021.

    JULIANA LYRA BARBOSA

    Juíza do Trabalho Coordenadora do Núcleo de Pesquisa

Patrimonial

1ª Vara do Trabalho de Nazaré da Mata

Edital

Processo Nº ATOrd-0142900-53.1992.5.06.0241
RECLAMANTE JOAO TAVARES DE SOUZA

ADVOGADO FERNANDO CLÁUDIO DE AGUIAR
CAVALCANTI(OAB: 11750-D/PE)

ADVOGADO NILVAN XAVIER DA SILVA(OAB:
34720/PE)

RECLAMANTE JOAO TAVARES DE SOUZA

ADVOGADO FERNANDO CLÁUDIO DE AGUIAR
CAVALCANTI(OAB: 11750-D/PE)

ADVOGADO NILVAN XAVIER DA SILVA(OAB:
34720/PE)

RECLAMADO PESSOA DE MELLO INDUSTRIA E
COMERCIO S A

RECLAMADO AGICAM AGROINDUSTRIA DO
CAMARATUBA S/A

TERCEIRO
INTERESSADO

CARTORIO UNICO DE ALIANCA

Intimado(s)/Citado(s):

  - JOAO TAVARES DE SOUZA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO
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3361/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 3823
Data da Disponibilização: Quinta-feira, 02 de Dezembro de 2021

PROCESSO: 0142900-53-1992-5-06-0241

EXEQUENTES: JOÃO TAVARES DE SOUZA (CPF 215.306.884-

34) , IZAIAS MARCELINO RAMOS (CPF 125.024.564-87),

SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF 587.046.124-34).

ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: Fernando Cláudio de Aguiar

Cavalcanti (OAB: PE 11750-D), Nilvan Xavier da Silva (OAB: PE

34720), Gilberto Vieira de Lima (OAB-PE 4877), Edvaldo José de

Oliveira (OAB: PE 13350)

EXECUTADO: AGICAN AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA

S/A, CNPJ: 09.089.046/0001-01; PESSOA DE MELLO INDUSTRIA

E COMERCIO S.A. CNPJ: 10.803.336/0002-27.

ADVOGADO DO EXECUTADO: Aloísio Arruda Filho (OAB-PE

10324)

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”*¹

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ROBSON TAVARES

DUTRA, Juiz(íza) do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho (de) Nazaré

da Mata-PE, 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 ARREMATACAO PÚBLICA, unicamente na

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

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

realizada no dia 07/02/2022, às 09:00 h (horário local) com

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

do leiloeiro designado, emprimeiro 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 encerrar-se em sessão virtual a ser realizada no

d i a 1 1 / 0 3 / 2 0 2 2  n o  m e s m o  h o r á r i o  a c i m a

especificado,novamente pelo maior lanço ofertado, devendoo

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(ao) ser

alienado(s) em primeira praça pelo lanço mínimo de 60%e em

segunda praça pelo lanço mínimo de40%, 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 mínimo pré-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 1:02 galpões industriais de propriedade do

Grupo Pessoal de Melo Indústria e Comércio, situados no Engenho

Brejo Aliança, que estão registrados sobre Matrícula 2017, AV. nº

R.58/370, feito em 05/04/2021, no Cartório Único de Serviço

Notarial e Registral de Aliança-PE, no terreno pertencente ao

complexo da Usina Aliança, zona rural do município de Aliança/PE.

Cada galpão tem 102 metros de comprimento, 30 metros de largura

e 12 metros de altura. Totalizando, cada um, 3.060m2. Os dois

galpões juntos medem 6.120,00 m2 e foram reavaliados em

R$250,00 cada metro quadrado.

Localização do bem: Engenho Brejo Aliança, no terreno pertencente

ao complexo da Usina Aliança, zona rural do Município de

Aliança/PE.

Valor da REAVALIAÇÃO DOIS GALPÕES: R$ 1.530.000,00 (Um

milhão, quinhentos e trinta mil reais).

Data da Penhora: 07/05/2008

Data da Reavaliação: 09/10/2019

Fiel Depositário: não há

Restrições à Arrematação: não há

Descrição do bem 2 (auto aditivo de penhora nos autos sob id

b14be9e):Fica integrada à penhora acima mencionada, o

acréscimo de 30 metros na frente dos galpões penhorados, situados

no Engenho Brejo Aliança, zona rural do Município de Aliança, bem

como 10 metros nos lados esquerdos e direito, e 15 metros na parte

de fundo. A área acrescida em destaque é de 1,106088 hectares e

considerando o preço do hectare naquela região em R$15.000,00, o

valor total da área acrescida é de R$16.591,32.

Valor da Avaliação da área acrescida conforme termo aditivo de

penhora: R$ 16.591,32 (Dezesseis mil, quinhentos e noventa e um

reais e trinta e dois centavos).

Código para aferir autenticidade deste caderno: 175001



3361/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 3824
Data da Disponibilização: Quinta-feira, 02 de Dezembro de 2021

Dat a  d o  A u t o  A d i t i v o  d e  P e n h o ra  ( qu e  e s t á  s em

av a l i aç ã o ) : 21 / 0 1 / 202 1

Data do Auto de avaliação do Aditivo de Penhora: 20/10/2021

Fiel Depositário: não há

Restrições à Arrematação: não há

Valor da Execução conforme planilha de id fe1c255 (reunião de

processos incluindo este 0142900-53-1992-5-06-0241): R$

7.185.444,93 atualizado até 30/11/2021.

Leiloeiro Oficial Designado: Daniel Cintra Zanella

S i te  d o  Le i l o e i r o  O f i c i a l  Des i g nad o* ² :  h t t p : / /w ww .

le i l a o pe rn am bu c o. co m . 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).

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.

NAZARÉ DA MATA, 29 de novembro de 2021.

NAZARE DA MATA/PE, 29 de novembro de 2021.

IARA MARIA FERRAZ NOVAES DE SA

Diretor de Secretaria

Processo Nº ATOrd-0142900-53.1992.5.06.0241
RECLAMANTE JOAO TAVARES DE SOUZA

ADVOGADO FERNANDO CLÁUDIO DE AGUIAR
CAVALCANTI(OAB: 11750-D/PE)

ADVOGADO NILVAN XAVIER DA SILVA(OAB:
34720/PE)

RECLAMADO PESSOA DE MELLO INDUSTRIA E
COMERCIO S A

RECLAMADO AGICAM AGROINDUSTRIA DO
CAMARATUBA S/A

TERCEIRO
INTERESSADO

CARTORIO UNICO DE ALIANCA

Intimado(s)/Citado(s):

  - PESSOA DE MELLO INDUSTRIA E COMERCIO S A

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

PROCESSO: 0142900-53-1992-5-06-0241

EXEQUENTES: JOÃO TAVARES DE SOUZA (CPF 215.306.884-

34) ,IZAIAS MARCELINO RAMOS (CPF 125.024.564-87),

SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA(CPF 587.046.124-34).

ADVOGADOS DOS EXEQUENTES: Fernando Cláudio de

AguiarCavalcanti (OAB: PE 11750-D), Nilvan Xavier da Silva (OAB:

PE 34720), Gilberto Vieira deLima (OAB-PE 4877), Edvaldo José de

Oliveira (OAB: PE 13350)

EXECUTADOS: AGICAN AGROINDUSTRIA DO CAMARATUBA

S/A,CNPJ: 09.089.046/0001-01; PESSOA DE MELLO INDUSTRIA

E COMERCIO S.A. CNPJ 10.803.336/0002-27.

ADVOGADO DO EXECUTADO CPF 351.637.394-68: ALOISIO

ARRUDA FILHO OAB-PE 010324-D

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE “ON LINE”*¹

O(A) Exce lent íss imo(a)  Senhor (a) Doutor(a)  ROBSON

TAVARESDUTRA, Juiz(íza) do Trabalho da 1, na formaª Vara do

Trabalho (de) Nazaré da Mata-PEda lei, FAZ SABER a todos

quantos este edital virem, ou dele tiverem conhecimento, queo

leiloeiro abaixo indicado, devidamente autorizado por este juízo,

promoverá aal ienação , por  ARREMATACAO PÚBLICA,

(*¹porunicamente na modalidade “online”força do Ato Conjunto

TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a encerar-se em sessão virtual a ser

realizada no (horário local) com transmissão em tempo real,dia

07/02/2022, às 09:00 hS 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 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

11/03/2022 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(ao)ser alienado(s) em primeira praça pelo

lanço mínimo de 60 e em segunda praça pelo%lanço mínimo de

40%, calculados sobre o valor da avaliação do(s) mesmo(s).

Os percentuais de lanço mínimo não vinculam ou pressupõem o

deferimento do lançoapresentado, ainda que superem o valor

mínimo pré-estabelecido. A oferta de lanços, , deverá observar o

d i s p o s i t i v o  n o r m a t i v o  e s p e c í f i c o e x c l u s i v a m e n t e

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

a substituí-lo ou reformá-lo. Oarrematante/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

Código para aferir autenticidade deste caderno: 175001


