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            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência da Sentença ID 2dba4ec

proferida nos autos.

CONCLUSÃO

Nesta data, faço o presente feito concluso ao MM Juiz Titular da 20ª

Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Sul/SP, Dr. Maurício

Marchetti, tendo em vista o recebimento dos autos do E. TRT - 2ª

Região, não tendo sido negado provimento ao Agravo de Petição,

que havia s ido interposto pela reclamada AUTOBRAS

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, tendo sido

mantida a r. decisão proferida em 13/10/2020 (Id 41b7c6f - pág.

234/236), a qual a incluiu no polo passivo, por ter havido

reconhecimento de grupo econômico.

São Paulo, 25 de maio de 2021.

Simone Maria de Campos Palermo

Analista Judiciário

DECISÃO

Vistos...

1- Ante os termos do v. Acórdão exarado em 17/03/2021 (Id

3e40f36 - pág. 325/330), que manteve a r. decisão proferida em

13/10/2020 (Id 41b7c6f - pág. 234/236), que reconheceu a

existência de grupo econômico entre a executada ECS PEÇAS E

ACESSÓRIOS LTDA, e a empresa AUTOBRAS DISTRIBUIDORA

DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, tendo, sido mantida a penhora

de numerário no importe de R$ 13.210,84, depositado no Banco do

Brasil (SISCONDJ), em 04/11/2020, e, considerando-se, ainda, que

referido valor totaliza o valor devido ao autor, determino:

- Libere-se ao exequente o valor líquido

de………………………………………………R$ 13.310,84

2- Cumprida a determinação supra, procedam-se às anotações

pertinentes ao sistema PJ-e, e remetam-se os autos ao arquivo

definitivo, por estar liquidado o feito, nos termos do artigo 924,

inciso II, do Código de Processo Civil.

3- Intimem-se o autor, bem como a reclamada AUTOBRAS

DISTRIBUIDORA. Após, cumpram-se.

SAO PAULO/SP, 25 de maio de 2021.

    MAURICIO MARCHETTI

    Juiz(a) do Trabalho Titular

Juízo Auxiliar em Execução

Edital

EDITAL DE HABILITAÇÃO PARA PAGAMENTO –

FAMA FERRAGENS S/A

EDITAL DE HABILITAÇÃO PARA PAGAMENTO – FAMA

FERRAGENS S/A

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0009650-75.2012.5.02.0000

PROCESSO PILOTO Nº 0046300-34.2003.5.02.0034

CARLOS ABENER DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, Juiz 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 3º 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, conforme listados abaixo:

nº00093002120025020006

nº00250009620025020051

nº02344001620035020052

nº01326007320025020053

nº00685000719985020003

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.

Ainda, com o presente edital, CONVOCA-SE os titulares de

créditos trabalhistas oriundos das execuções definitivas neste

Regional, em face de FAMA FERRAGENS S/A, que não estejam

contemplados na listagem acima, para habilitarem seu crédito.

Para tanto, deverão apresentar manifestação no Processo Piloto, no

prazo de 10 (dez) dias corridos (prazo administrativo) da

publicação do presente edital.

Para que chegue ao conhecimento dos interessados, faço expedir o

presente EDITAL, que será publicado pela imprensa oficial e

disponibilizado no sítio deste Regional: trtsp.jus.br, na página

principal e na aba notícias.

Notificação

Processo Nº ATOrd-0179600-10.2000.5.02.0063
RECLAMANTE RICARDO MIGUEL AXCAR

ADVOGADO MOACIR MANZINE(OAB: 79415/SP)

RECLAMADO VIACAO AEREA SAO PAULO S A

ADVOGADO IVAN CLEMENTINO(OAB: 66509/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - VIACAO AEREA SAO PAULO S A

Código para aferir autenticidade deste caderno: 167259


