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Data da Disponibilização: Segunda-feira, 05 de Outubro de 2020

ADVOGADO RAQUEL NASSIF MACHADO
PANEQUE(OAB: 173491/SP)

PERITO RICARDO BACCARELLI CARVALHO

Intimado(s)/Citado(s):

  - LC ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA

                        PODER

JUDICIÁRIO

Destinatário: LC ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES LTDA

INTIMAÇÃO - Processo PJe

Nos termos do art. 12, IX, da CNCR, fica V. Sa. intimado(a) da

perícia designada, conforme manifestação apresentada pelo sr.

perito médico sob id. 66f658d.

SAO PAULO/SP, 05 de outubro de 2020.

BRUNNO SAMPAIO SAMPAIO

Servidor

Juízo Auxiliar em Execução

Edital

EDITAL DOS PROCESSOS HABILITADOS – FAMA

FERRAGENS S/A

EDITAL DOS PROCESSOS HABILITADOS – FAMA FERRAGENS

S/A

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0009650-75.2012.5.02.0000

PROCESSO PILOTO Nº 0046300-34.2003.5.02.0034

ANNA CAROLINA MARQUES GONTIJO, Juíza do Trabalho em

exercício no Juízo Auxiliar em Execução do Tribunal Regional do

Trabalho da 2ª Região, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou

dele tiverem conhecimento, que, no Processo Piloto de nº

0046300-34.2003.5.02.0034 foi determinada a instalação do 2º

concurso singular de credores trabalhistas das execuções

definitivas que tramitam neste Regional em face da executada

FAMA FERRAGENS S/A, tornando pública a relação dos

processos trabalhistas habilitados, bem como processos que

apresentaram pendências quanto à digitalização de peças ou

estarem arquivados, conforme planilha anexa. Eventual

impugnação deverá ser realizada no prazo de 10 (dez) dias

corridos (prazo administrativo) da publicação do presente

edital, exclusivamente através de peticionamento eletrônico no

processo piloto nº 0046300-34.2003.5.02.0034, tendo em vista a

restrição das atividades presenciais neste Regional em razão

da pandemia provocada pela Covid-19. Para que chegue ao

conhecimento dos interessados, faço expedir o presente EDITAL

com planilha dos processos habilitados em anexo, os quais serão

publicados pela imprensa oficial e disponibilizados no sítio deste

Regional: trtsp.jus.br, na página principal e na aba notícias.

Anexos

Anexo 1: Lista de processos habiliados

Notificação

Processo Nº ATOrd-0316800-77.1996.5.02.0070
RECLAMANTE CLOVIS JOSE EMIDIO

ADVOGADO EDIVALDO SILVA DE MOURA(OAB:
94177/SP)

RECLAMADO INDUSTRIAS MATARAZZO DE
EMBALAGENS LTDA

ADVOGADO CARMELA LOBOSCO(OAB:
91206/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - INDUSTRIAS MATARAZZO DE EMBALAGENS LTDA

                        PODER

JUDICIÁRIO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f952445

proferido nos autos.

CONCLUSÃO

Nesta data, faço o feito concluso ao(a) MM(a) Juiz(a) da Juízo

Auxiliar em Execução/SP.

SP, data abaixo.

PAULO NEGRINI

DESPACHO

Observe o autor que o valor apontado em sua petição de id

8704c8d refere-se ao montante líquido (receitas acrescidas de juros

e desconto de compensações e contribuições), sendo necessário

utilizar a soma dos valores indicados como “Principal” para cada

uma das verbas apuradas no laudo pericial (vide resumo) para uso

como base para atualização dos cálculos, a fim de evitar-se o

anatocismo, deduzindo-se eventuais compensações para as datas

correspondentes, como se pode depreender do resumo produzido

pelo perito contábil e transportado para a planilha de id a86b903.

Prossiga a Secretaria conforme comando de id ac730f9, inclusive

Código para aferir autenticidade deste caderno: 157399


