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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Publicado em 19/07/2021 

O (A) MM (a). Juiz(a) da 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no uso de suas de atribuições 
legais, FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que 

pelo mesmo fica(m) INTIMADO(S) o ( s ) SINTRAHOTEIS SINDICATO INTERMUNICIPAL 

DOS TRAB EM HOTEIS MOTEIS A H F P D P M H CI AFINS REF COL REF CONV FAST 
FOO, com endereço incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor do r.despacho 

a seguir transcrito(a):  

"Vistos etc. Trata-se de Ação Coletiva movida pelo SINTRAHOTEIS SINDICATO 

INTERMUNICIPAL DOS TRAB EM HOTEIS MOTEIS A H F P D P M H CI AFINS REF COL 

REF CONV FAST FOOD em face das executadas SERGE SERVIÇOS CONSERVAÇAO E 

LIMPEZA LTDA e MUNICÍPIO DA SERRA; Assim, ante o trânsito em julgado da sentença 
e, considerando-se seus termos, determino a publicação de EDITAL, dando ciência aos 

interessados e beneficiários da presente decisão, devendo o mesmo ser publicado no Diário 

da Justiça, no átrio do Fórum, na sede do Sindicato autor e nas dependências da segunda 

reclamada.  

Determino ao Sindicato que dê publicidade ao referido Edital no jornal da categoria.  

Escoado o prazo de um ano, a partir da data da publicação do Edital, sem habilitação de 

novos interessados, poderão os legitimados do art. 82 do CDC promover a liquidação e 
execução da indenização devida, cujo montante apurado, observadas todas as disposições 

pertinentes previstas no  CDC, será revertido em benefício do FAT - Fundo de Amparo.  

Os autos processuais deverão permanecer em Cartório no prazo assinado de um ano, a 

partir da publicação do Edital, retornando  conclusos para deliberação a respeito da 

execução coletiva, uma vez escoado tal prazo.  

Em homenagem aos princípios de celeridade e economia  processual, dou ao presente 

despacho força de EDITAL.  

Diante do exposto, resta prejudicado o pedido Id 571882e.  

Pela publicação deste despacho no DEJT, ficam as partes dele intimadas. 

 VITORIA/ES, 16 de julho de 2021. 
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