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EDITAL

O MM. Juiz do Juízo Auxiliar em Execução, Dr. CARLOS ABENER
DE OLIVEIRA RODRIGO FILHO, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento, que, “este Juízo Auxiliar em Execução, no intuito de assegurar a
participação em rateio dos credores trabalhistas do Grupo Pires, promoveu a
expedição de editais, oficiou as Varas de Origem, bem como buscou intimar patronos e
/ ou notificar partes dos processos individuais, indicados na decisão id 53819b8, item 1 (

), para que promovessem a regularização dos processos no sistemaos 30 mais antigos
Pje. 

Entretanto, verifica-se que até o presente momento não houve a
juntada de peças digitalizadas aos autos eletrônicos dos processos 0153900-
62.1990.5.02.0037, 0280600-30.1992.5.02.0032, 0234900-70.1993.5.02.0040, 0026600-
40.1995.5.02.0006 e 0038500-91.1995.5.02.0047, por seus autores, nem manifestação

.deles, no sentido de o fazer

Assim, diante da omissão dos habilitantes, na tomada de
,providências, nos prazos assinalados  determino a exclusão dos referidos processos do

. presente rateio de valores

A reinclusão dos processos supracitados ao rateio ficará
condicionada à regularização dos autos eletrônicos, à nova habilitação perante este
Juízo, e à existência de crédito disponível.

Registre-se ainda a exclusão do rateio dos processos 0111100-
56.1993.5.02.0023, 0206600-46.1993.5.02.0025, 0259700-13.1993.5.02.0025, 0160000-
72.1995.5.02.0032, 0172400-97.1995.5.02.0039, 0150200-22.1996.5.02.0020 e 0186600-

, uma vez que neles não havia mais créditos trabalhistas típicos a25.1997.5.02.0012
serem executados.

Com relação aos processos 0216500-95.1994.5.02.0032,
0049600-63.1995.5.02.0008, 0135300-93.1995.5.02.0432, 0019800-28.1997.5.02.0005,

 nos quais houve0080800-81.1997.5.02.0311 e 0028700-69.1998.5.02.0003,
manifestação anterior, no sentido de regularização dos autos eletrônicos, intimem-se
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seus autores para que s,informem e comprovem as providências já tomadas, em 10 dia
findo os quais os autos deverão voltar à conclusão.

Quanto à determinação contida no item 2 da decisão id 53819b8
( ), verifica-se que ainda não houve a regularizaçãoref. aos 15 processos subsequentes
dos autos eletrônicos dos processos 0081200-90.1997.5.02.0442, 0222600-

, nem56.1997.5.02.0066, 0282200-08.1997.5.02.0066, 0303100-92.1997.5.02.0201
manifestação no sentido de o fazer, apesar da publicação a seus patronos.

Assim, realize a Secretaria consulta dos endereços de seus
autores e advogados que não estejam cadastrados no PJE, via sistema SISBAJUD, e
expeça-se intimação pelos Correios, para que apresentem cálculos atualizados e

, mediante juntada de suas peçasregularizem os respectivos autos eletrônicos
digitalizadas, .no prazo de 10 dias, sob pena de exclusão deste rateio

No mesmo sentido, proceda a consulta e intimação em relação
 , uma vez que o número deao autor e patrono do processo 0058500-14.1996.5.02.0036

seu CPF foi posteriormente cadastrado no Pje.

Ficam, por ora, mantidas as habilitações do processo 0078400-
83.1998.5.02.0077, cujos autos físicos foram recebidos na Segunda Instância, em 27/02
/2019, e ainda não foram digitalizados, do processo 0041000-58.1992.5.02.0008, sobre
o qual pende julgamento de Conflito Competência no C. STJ, assim como do processo
0203200-40.1997.5.02.0039, no qual foi concedido prazo ao patrono para regularizar a
representação processual do espólio, nos autos individuais.

Dê-se ciência desta decisão às partes envolvidos, através de
edital, publicação e / ou notificação, bem como através de correspondência eletrônica,
às Varas de Origem, solicitando-lhes a juntada de cópia aos autos dos respectivos
processos individuais.

SAO PAULO/SP, 29 de novembro de 2021.

ANTONIO CARLOS AFONSO RUAS
Secretário de Audiência
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