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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 

O Exmo. Doutor IGO ZANY NUNES CORREA, Juiz Auxiliar do Núcleo de

Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária - NAE-CJ, deste E. TRT

da 11ª Região, no interesse da execução reunida em face da

executada ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S A, da qual este processo de

nº 0001328-17.2017.5.11.0008 é centralizador, FAZ SABER que, pelo

presente EDITAL, a fim de se evitar qualquer nulidade por violação

ao contraditório e à ampla defesa daqueles interessados diretamente

na satisfação das dívidas, ficam notificados todos os exequentes e

patronos envolvidos nas lides centralizadas, conforme a lista de

Id. 3ecb93b, para que se habilitem nos presentes autos e se

manifestem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, nos

termos do art. 884 da CLT, devendo aterem-se, exclusivamente, às

matérias tratadas nos Embargos à Execução (Id. 39baea1) opostos

pela executada, em 31 de outubro de 2019, sob pena de

desconsideração de eventuais matérias dissonantes.

Reitere-se que todos os atos processuais, no âmbito deste Juízo

Centralizador das Execuções, deverão obedecer ao que dispõe a Lei

11.419/2006, a Resolução nº 94/2012 do CSJT e Atos Administrativos

123/2012, 124/2012, e 1/2013, do Egrégio TRT da 11ª Região.

E, para chegar ao conhecimento dos interessados é passado o

presente EDITAL, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça

do Trabalho - DEJT, dando-se ampla publicidade no site oficial do
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TRT da 11a Região, em jornais de grande circulação, além de rádios

ou de quaisquer outros meios possíveis de fazê-lo neste município

de Manaus, incluindo-se redes sociais oficiais deste Regional.

Dado e passado nesta cidade de MANAUS/AM, 23 de fevereiro de 2021.

Eu LUCAS RIBEIRO PRADO, Servidor da Justiça do Trabalho, digitei.

MANAUS/AM, 25 de fevereiro de 2021.

IGO ZANY NUNES CORREA

Magistrado
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