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Auxiliar em Execução deste Tribunal Regional do Trabalho da 2°

Região, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem

conhecimento, que, nos autos do Pedido de Providências de nº

0000076-81.2019.5.02.0000, foi determinada a CONVOCAÇÃO de

todas as partes e advogados representantes dos autores de

reclamações trabalhistas que abarquem os cálculos homologados

até 26/02/2019 (art.1º, §1º da Portaria CR nº 06/2019), contra a

empresa PROL ALIMENTAÇÃO LTDA. (CNPJ 00.408.078/0001-

40), em trâmite nas Varas deste Tribunal Regional do Trabalho da

2ª Região, para habilitarem os processos que não estejam

contemplados na relação de credores anexa, bem como para

que os já habilitados apontem eventual erro material quanto aos

valores apurados no PRAZO DE 20 (vinte) DIAS CORRIDOS,

iniciando em 29/07/2019 e finalizando em 17/08/2019, por tratar-

se de prazo administrativo, por meio de mídia digital ou petição,

contendo: A) planilha com o número do processo, número da vara

de origem, nome(s) do(s) reclamante(s), data da distribuição e

eventuais levantamentos de valores havidos no processo (alvarás,

adjudicações de bens ou quaisquer outros meios), de cada uma das

reclamações trabalhistas que representam; B) os seguintes

documentos digitalizados: título executivo (sentença, acórdãos e

demais decisões modificativas), sentença de liquidação e eventual

sentença de embargos e CÁLCULOS ATUALIZADOS ATÉ

09/04/2019. A entrega da documentação supramencionada deverá

ser procedida na secretaria deste Juízo Auxiliar em Execução,

localizada no 2º andar, bloco B do Fórum Ruy Barbosa, São Paulo -

Capital. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, faço

expedir o presente EDITAL DE HABILITAÇÃO DE PROCESSOS, o

qual será publicado pela imprensa oficial e afixado na sede deste

Juízo Auxiliar em Execução.

Edital de Habilitação - Prol Alimentação Ltda.

EDITAL DE HABILITAÇÃO DE PROCESSOS - PROL

ALIMENTAÇÃO LTDA. (CNPJ 00.408.078/0001-40)

Ref: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº0000076-81.2019.5.02.0000

LÍVIA HEINZMANN, juíza do Trabalho em exercício no Juízo

Auxiliar em Execução deste Tribunal Regional do Trabalho da 2°

Região, FAZ SABER, a quantos o presente virem ou dele tiverem

conhecimento, que, nos autos do Pedido de Providências de nº

0000076-81.2019.5.02.0000, foi determinada a CONVOCAÇÃO de

todas as partes e advogados representantes dos autores de

reclamações trabalhistas que abarquem os cálculos homologados

até 26/02/2019 (art.1º, §1º da Portaria CR nº 06/2019), contra a

empresa PROL ALIMENTAÇÃO LTDA. (CNPJ 00.408.078/0001-

40), em trâmite nas Varas deste Tribunal Regional do Trabalho da

2ª Região, para habilitarem os processos que não estejam

contemplados na relação de credores anexa, bem como para

que os já habilitados apontem eventual erro material quanto aos

valores apurados no PRAZO DE 20 (vinte) DIAS CORRIDOS,

iniciando em 29/07/2019 e finalizando em 17/08/2019, por tratar-

se de prazo administrativo, por meio de mídia digital ou petição,

contendo: A) planilha com o número do processo, número da vara

de origem, nome(s) do(s) reclamante(s), data da distribuição e

eventuais levantamentos de valores havidos no processo (alvarás,

adjudicações de bens ou quaisquer outros meios), de cada uma das

reclamações trabalhistas que representam; B) os seguintes

documentos digitalizados: título executivo (sentença, acórdãos e

demais decisões modificativas), sentença de liquidação e eventual

sentença de embargos e CÁLCULOS ATUALIZADOS ATÉ

09/04/2019. A entrega da documentação supramencionada deverá

ser procedida na secretaria deste Juízo Auxiliar em Execução,

localizada no 2º andar, bloco B do Fórum Ruy Barbosa, São Paulo -

Capital. Para que chegue ao conhecimento dos interessados, faço

expedir o presente EDITAL DE HABILITAÇÃO DE PROCESSOS, o

qual será publicado pela imprensa oficial e afixado na sede deste

Juízo Auxiliar em Execução.

Anexos

Anexo 1: Planilha de Processos já habilitados

Centro de Apoio aos Leilões Judicias Unificados

Edital

Edital
Processo Nº RTOrd-1001404-12.2014.5.02.0321

RECLAMANTE JUNIOR CESAR DE MELO SOUZA

ADVOGADO SAMUEL SOLOMCA JUNIOR(OAB:
70756-D/SP)

RECLAMADO CASINOX COMERCIO DE
ARTEFATOS DE INOX LTDA - EPP

ADVOGADO IRMA DOS SANTOS BENATTI(OAB:
199533-B/SP)

Intimado(s)/Citado(s):

  - CASINOX COMERCIO DE ARTEFATOS DE INOX LTDA - EPP
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