
FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Diretor da Secretaria de Recursos Humanos

Em exercício

TERÇA-FEIRA, 21 NQV 1989 DIÁRIO DA JUSTIÇA
____________ SEÇÃO~.H.~ 14753

Editais e Avisos

,. tribu:nah’Redi’onal ‘Fêderal

t~ Regiã~ci.,

Secretaria de Recursos Humanos

J~. -__________

mo estado de conservação avaliado em Ncz$2.800,00 Ol(uma) mesa de m~
deira clara, com ti~és gavetas, ~medíndo.aprox. I,•50m X0,80m em bom es:
tado de conservaçao avaL iada ‘em ~Ncz$450,00~. Valor ~total. da :qva1l~4çao’ b
NCZ$3.250,00(tres mil duzentos ecinquentá cru2adoáovõs).ov’~~

OBS: Negativa a praça ~fica designado Le.iIo para.o dia ~2.0l.90 ~s
14:00 hoi~as.

(Justiça Gratuita) .~. ‘~

EDITAL PARA CITAÇÃO N9 2~4/89

Õ DOUTOR “GERALDO DE OLIVEIRA, Juiz ‘do. Trabalho, Presi
dente ~da~Se~unda Ju~$a d Cqnciliço e :J~J.Igamento de ,Brasília—DF., na
forma da~,Lei’,’ etc...

F A Z S A 8 E R que pelo presente
Edital fica o Sr. LUIZSEVERINO TORRES, que se encontra em lugar incer
to e nao sabido, citado para pagar em 4S(q~aarenta e oito)horas ou ga —

rantira execuçao, sob, pena de penhora a quantia de Ncz,$62,53(Sessenta
e dois~ cruzados novos, e. cinquenta e tres centavos)., correspondente a
Ç~ustas pi~ocessuais e emõlumentos devidas no processo ne 2aJCJ/DF_l33l/
89, entré partes LUIZ SEVERINO’ TORRES contra CONDOMINIO DO EDIFICIO IA
QUE II, nos termos dq despacho a seguir transcrito “V.stos,etc Cite—se
pela via ad.taiicia,Em 14 II 89—Ceraldo de Oliveira—Juiz do Trabalho —

2SJCJ/DF.” . , ~ ~ ‘~

para que ‘chegüe’ ao conhecimento do Sr.. LUIZ..SEVERINO
TORRES, foi passado o presente edital, que devera ser publicado no Dia’
rio da justiça e afixado no lu9ar. de costume na sede desta junta, loca
lizada ~ Av. W//3 Norte Q. 513 U6tes 2j3 l~ andar.

Dado e passado em B~asília—DF , aos 16 dias do m~s de
vémbro do ano de ‘mi 1 ‘novecentos ~e’ oitenta e nove.

Eu, irismar Gon~éives da Paix~o, Diretor de Secretaria
da 2CJCJ/DF.subscrevi.(ass,)Geraido de Oliveira—Juiz do Trabalho—25JCJ
DF.

(Justiça Gratuita)

e

, Tribunal Regional do Trabalho

‘~‘ ‘1’O~ RegiãoH ,~ , ~.L~’:

Segunda Ju’nta de Conciliação e Julgan~ento

Quarta Junta de Conciliação e Julgamento

EDITAL DE 17 DE NOVENBR’O DE 1989

O DIRETOR DA SECRETARIA DE RECU.S6~ HÚMMjOS’ DO, TRIBU
NAL REGIONAL FEDERAL DA j! REGIÂO, em e~ercícjo, tendo em vista ~o1ici—
taç~c~.do Egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2! REGIÂO, com sede no
Rio de .Janeiro/RJ, torna p~b1ico, para~ós fins de conhecimento dos can—
didatos~habj1j.tados no Concurso P6b1~ico realizado para a çate~oria fun

~ cional de Taquígrafo Cudiciério do Quadro de Pessoal Permanente da ~é—
~ cretarja do Trjbunal ~.egiona1 Federal da 1! Região, que poderéo manifes
~ tar opção pará preenchimento de 15 (qüinte) cargos vagos existentés n~
~ categoria’de rAQUÍGR-AFO JUDICIÁR~o, do TRIBUNAL REGIONAL FEDER~L,,pA_2~,

REGIÃO.

.,Oa interessados deverão manifestar opç~o por ~scrito,
através de r.equerimen’4o dirigido é SECRÉTARIA ~E RECURSOS HUMANOS ‘ ‘Do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1! REGIÃO, no SBS.. Quadra 02,.Lote 12, Edi
fício Áurea, l4~ Anda,~, impreterivelmente no:pzzazo de 05 (cinco) dias a
Contar da publicaç~õ ~o presente Èditàl. ‘‘~ ‘ r

O: ~eenchimento das mencionadas vagas seré feito ob.—
servada a estrita’ ord~m de C1assifi’caç~o dos optantes no referido con
CUrso.

“:EDITALDEPRÃÇAN9’2~3/Dg

1

[

Processo n9 2aJCJ/DF_1277/87
Exequente: Cícero Antonio dos Santos
Executado: Cle~n Master Serviços Gerais Ltda

O DOUTOR G’ERALD’0~DE”OLIVEIRA, .i~uiz do Trabalho,presidente
da Segunda Junta’ de Conci1ía’ç~o e JLiIgamento~de Brasí.Iia._~~ç, tomé ‘pu
bI ico que no dia 18.12.89 as 14:00’ horas na. sede desta junta localiza
da a Av. W/3 Norte Q. 513 Lotes 2/3 l~ andar, serao levadôs a publico’
pregao de venda e arremataçao, a quem’rnais der os bens constantes da
relaçao abaixo: devjdaménteconfer~ido pëlo’ Sr, Diretor de Secretaria ‘

encontrado(s) na SCRN12O8- BI9co C SubsoIo—BSB/DF, com depositamio...

Quem pretender arremafiar adjudicar ou remir ditos bens deve
ra estar ciente de que se aplicam a especie os preceitos da Consolida—.
çao complementar, sibsidiariamente, e, que todas as despesas de trans
portes e armazenamento correro por sua conta na forma Le~ai. -

Dado e passado em Brasíl ia—DF.,, aos l6çdias do ms 4e novem
bro do ano de mil, novecentos~ “ ‘~“~ ‘ “‘

EDITAL DE PRAÇA

2P~0CES30 ~ 4BJCJDF—l.456’ã~’ ,.

ii~NOEL PAULO, DE SÕtISA’’
ADVOGÂDO - : 1h’. Vitdi dà C~’ G. iTeto
RCL~1MADA ,: , SIBRASEL -SISTETIA BRAS,.. DE LOC. . T~O,-DE-0BRA LTDi

A Doutora MARIA DE ASSIS CALSING, JuCza do Trabalho Presi
dente da E,. 45 Junta de Conciiiaçao e Julgamento de Bras~Iia, Distri
to Federal,’ torna p1.~b1icoqu&n~ dia 15de dezémbro de 1.989, ~s 14:00
horas, na sede desta.Junta, .sit’á ?L Av. ~/3 Norte, Quadra 513, lotes 2/
3, l~ andar , sala 112, será ~pvado a p1~b1ico pregão de veiida e aa4ema
.taçao a quem mais der o seguinte bem com seu respectivo valor de ava :
1iaç~o: “o] (uma) mesa do.niadeira, com armaçao e p~s em inox., com 02
gavetas, medindo aproximadamente 2.00 m~80m, em bom estado de conserva—
ç~o, avaliada era ~Cz6 600,00 (‘oitocentos cruzados novos).”

Quem pretender arrematar dito bem devera estar ciente de que
se aplica ~ especie os preceitos da Co.nso1idaç~o das’ Leis do Trabalho’
e do Código de Processo Civil , subsidiariamente.

Eu, Francisca Carvalho Guisiaraes, Diretora de Secretaria da
45 JCJDP., o subscrev~, aos 14 dias do n~s de novembro de 1.989. ( a
MARIA DE ASSIS CALSING, Jii~a do Trabalho Preside*te

(Justiça Gratuita) ‘ , , ‘

EDITAL DE IRTflJAÇXODD SERTETTÇA

PROCESSO n~ 4~JCJET?—929/89
RECL~ASTE í: ZILA MARQUES ‘VASOONCELOS
ADVOGADO : Dr. Edson Arai~jo Rios
RECLAMADA : ÊSTAIr.C0RSTRt~ES E: SERVIÇOS GERAIS I~TDA.

Pelorresente edital, fica intimada ESTAL-COI~STR~ES E SER
VIÇOS Gl~iIS LTDA, estabelecida em local incerto en~o sabido, da sen
tença proferida por esta Eg. 4~ Sunta de Conciliaçao e Julgamento de
Bras≤lia, DF., nos autos 4~JCJ~’—929/89, de reclamaçao trabalhista ajli
~da no”dLa20 de setembro dë:1.989, ~s 15:25 horas e cujo teor e o
s~guiir~e : “~‘ ‘ISTO POSTO. ~ESQL~à ~JCJ d~ Braà~lia-.DF, ~. unanimidade’,
julgar PRQdED~NTE ~T PARTE, ~a ~cIamaç~.o trabalhista’ q~ie’ ZILA MAR —

Eu, Irismar Gonçaives da Paix~o, Diretor de Secretaria da
2SJCJ/DF,subscrevi.(ass.)Geraldo de Oliveira—Juiz do Trabalho—2aJCJ/DF4

RELAC~0 DO(S) BEM(NS)

I~)OI(um)aspirador a,vacuo, comercial, marca Bandeirante, mod. Magic—aiq’~
pa~’a po e liquidos, com capacidade para 4Ocks, numero 506405, em ot!


