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Edital 

 

Processo Nº ATSum-0000335-54.2018.5.06.0015 RECLAMANTE ROSINEIDE 

GOMES DA SILVA LIMA ADVOGADO DORIVAL BORGES DE FREITAS 

FILHO (OAB: 29394/PE) RECLAMADO MEGATEX INDUSTRIA E COMERCIO 

EIRELI - ME ADVOGADO JOSE DURVALINO ROMAO DA SILVA (OAB: 

9787/PE) Intimado (s)/Citado (s): - MEGATEX INDUSTRIA E COMERCIO 

EIRELI - ME PODER JUDICIARIO JUSTICA DO Executado (s): MEGATEX 

INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, CNPJ: 09.428.405/0001-08 

PROCESSO: ATSum 0000335-54.2018.5.06.0015 EXEQUENTE: ROSINEIDE 

GOMES DA SILVA LIMA - CPF: 089.048.914-93 ADVOGADO DO 

EXEQUENTE: DORIVAL BORGES DE FREITAS FILHO - OAB: PE29394 

EXECUTADO: MEGATEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 

09.428.405/0001-08 ADVOGADO DO EXECUTADO: JOSE DURVALINO 

ROMAO DA SILVA - OAB: PE09787 EDITAL DE HASTA PUBLICA E 

INTIMACAO (EDHPI) LEILAO EXCLUSIVAMENTE ONLINE* O (A) 

Excelentissimo (a) Senhor (a) Doutor (a) EDGAR GURJAO WANDERLEY 

NETO, Juiz (iza) do Trabalho da 15ª Vara do Trabalho do Recife, na forma da 

lei, FAZ SABER a todos quantos este edital virem, ou dele tiverem 

conhecimento, que o leiloeiro abaixo indicado, devidamente autorizado por este 

juizo, promovera a alienacao, por ARREMATACAO PUBLICA, apenas na 

modalidade online (*por forca do Ato Conjunto TRT6- GP/GVP/GCR-06/2020), 

a encerrar-se em sessao virtual a ser realizada no dia 15/06/2021, as 9: 00 

(horario local) com transmissao em tempo real, disponivel no site (abaixo 

informado) de responsabilidade do leiloeiro designado, em primeiro leilao, do 

(s) bem (ns) abaixo especificado (s) e penhorado (s) nos presentes autos, a 

quem oferecer maior lanco. Caso nao haja licitante ou de- se indeferimento do 

lanco vencedor, o (s) bem (ns) sera (ao) alienado (s) em segundo leilao 

designado para encerrar-se em sessao virtual a ser realizada no dia 

15/07/2021 no mesmo horario acima especificado, novamente pelo maior lanco 

ofertado, devendo o arrematante efetuar, com diligencia, o pagamento dos 

valores integrais do lanco e da comissao do leiloeiro a titulo de 5% (cinco por 

cento) obtido sobre o valor da arrematacao, na forma determinada pelo juizo 

competente, desde que, excepcionalmente, comprove todos os pagamentos 

devidos em ate 5 dias uteis. O (s) bem (ns) penhorado (s) nos presentes autos 

podera (ao) ser alienado (s) em primeira praca pelo lanco minimo de XX % e 



em segunda praca pelo lanco minimo de XX % calculados sobre o valor da 

avaliacao do (s) mesmo (s). Os percentuais de lanco minimo nao vinculam ou 

pressupoem o deferimento do lanco apresentado, ainda que superem o valor 

estabelecido. A oferta de lancos, exclusivamente eletronicos, devera observar o 

dispositivo normativo especifico (Resolucao Administrativa-026/2017) ou 

aquele que vier a substitui-lo ou reforma-lo. DESCRICAO DOS BENS: 50 

(CINQUENTA) CAIXAS DE COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTERIL 

(100% ALGODAO). A GASE E DE 11 (ONZE) FIOS. CADA CAIXA VEM COM 

500 (QUINHENTOS) ENVELOPES: E CADA ENVELOPE CONTEM 10 (DEZ) 

UNIDADES DE GASE. CADA CAIXA AVALIADA EM R$ 250,00, NUM TOTAL 

DE R$ 12.500,00. LOCALIZACAO DOS BENS: RUA JOSE DA SILVA 

LUCENA, 155, IMBIRIBEIRA, RECIFE-PE, CEP: 51150-430. VALOR DA 

AVALIACAO: R$ 12.500,00. DATA DA PENHORA: 29/10/2019. FIEL 

DEPOSITARIO: EVERTON OLIVEIRA GUIMARAES - RG: 5.395.911 - SDS/PE 

- CPF: 025.142.344-17. RESTRICOES A ARREMATACAO: NADA CONSTA 

VALOR DA EXECUCAO: R$ 12.061,23 LEILOEIRO OFICIAL 

DESIGNADO: CESAR AUGUSTO ARAGAO PEREIRA SITE DO LEILOEIRO 

OFICIAL DESIGNADO: http: //www.aragaoleiloes.com.br ADVERTENCIA: Os 

litigantes, o conjuge do (a) executado (a) ou os titulares de onus sobre os bens 

que nao forem localizados para fins de intimacao pessoal, reputar-se-ao 

intimados com a publicacao do presente edital (Art. 207, inc. VI, do Prov. CR 

No. 02/2013). Devera (ao) o (s) destinatario (s) desta publicacao atentar para o 

disposto na Lei 11.419/06, bem como a regulamentacao da Resolucao N.º 

136/2014 do CSJT, do Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008 e do Ato TRT6-

GP N.º 443/2012.Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-

2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Publicas 

Brasileira - ICP-Brasil, e nos termos da Lei 11.419/2006, que instituiu o 

Processo Judicial Eletronico. O documento pode ser acessado no endereco 

eletronico 

"http://pje.trt6.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/list View.seam"

, informando-se a chave numerica abaixo. O presente edital segue assinado 

eletronicamente pelo (a) servidor (a) da Secretaria da Vara abaixo identificado 

(a) por ordem do Excelentissimo (a) Senhor (a) Juiz (iza) do Trabalho acima 

identificado (a). RECIFE/PE, 29 de abril de 2021. MARIA DE LOURDES 

FURTADO SOARES Diretor de Secretaria 

 

Data da Publicação:  12/05/2021  

Orgão (Secretaria):  20 Vara do Trabalho do Recife  

Processo:  0000.0000/000.0000  

0000 - Edital EDHPI-0020006922-2021 0000 - Processo N 
0000342-31.2018.5.06.0020 Processo N 00342/2018-020-06-00.5 Exequente 
MARCILENE GOMES DA SILVA Advogado(a) DORIVAL BORGES DE 
FREITAS FILHO 
Executado MEGATEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME Advogado(a) 
VITOR LOBO 
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MORAIS O(A) Excelentissimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ALBERTO CARLOS DE 
MENDONCA 
, Juiz(iza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO 20 DO RECIFE , na forma da 
lei, 
FAZ SABER a todos quantos este edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que o leiloeiro abaixo indicado, devidamente autorizado por este juizo, 
promovera a alienacao, por ARREMATACAO PUBLICA, apenas na modalidade 
online(por forca do Ato Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a encerrar-se 
em 
sessao virtual a ser realizada no dia 15/6/2021 , as 09:00 (horario local) 
com transmissao em tempo real, disponivel no site(2) de responsabilidade do 
leiloeiro designado, em primeiro leilao, do(s) bem(ns) abaixo especificados e 
penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior lanco. Caso nao haja 
licitante ou de-se indeferimento do lanco vencedor, o(s) bem(ns) sera(ao) 
alienado(s) em segundo leilao designado para encerrar-se em sessao virtual a 
ser realizada no dia 15/7/2021 no mesmo horario acima especificado, 
novamente 
pelo maior lanco ofertado, devendo o arrematante efetuar, com diligencia, o 
pagamento dos valores integrais do lanco e da comissao do leiloeiro a titulo 
de 5% (cinco por cento) obtido sobre o valor da arrematacao, na forma 
determinada pelo juizo competente, desde que, excepcionalmente, comprove 
todos os pagamentos devidos em ate 5 dias uteis. O(s) bem(ns) penhorado(s) 
nos presentes autos podera(ao) ser alienado(s) em primeira praca pelo lanco 
minimo de 40% e em segunda praca pelo lanco minimo de 20%, calculados 
sobre o 
valor da avaliacao do(s) mesmo(s). Os percentuais de lanco minimo nao 
vinculam ou pressupoem o deferimento do lanco apresentado, ainda que 
superem 
o valor estabelecido. A oferta de lancos, exclusivamente eletronicos, devera 
observar o dispositivo normativo especifico (Resolucao 
Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a substitui-lo ou reforma-lo. 
Descricao do bem: 01 (um) aparelho de ar condicionado, SPLIT, usado, 
instalado, capacidade de 60.000 BTU's, com controle remoto, funcionado 
perfeitamente, avaliado em R$ 3.500,00. Data da Avaliacao: 15/02/2021; Valor 
da Execucao: R$ 3.278,00 (tres mil, duzentos e setenta e oito reais); Local 
do Bem: RUA YOLANDA, N 83, JORDAO, RECIFE/PE - CEP: 51250-050. 
Advogada da 
Executada MEGATEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME: Victor Lobo 
Morais - CPF: 
103.588.554-97 (OAB:PE 46765); Fiel Depositario: EVERTON OLIVEIRA 
GUIMARAES, 
Leiloeiro Oficial Designado: CESAR ARAGAO. Site do Leiloeiro Oficial 
designado: www.aragaoleiloes.com.br. O leilao transcorrerao unicamente na 
modalidade "on line", integralmente sob responsabilidade do Leiloeiro acima 
designado, por meio da ferramenta eletronica (site) desse Leiloeiro. . 
Localizacao do bem: RUA YOLANDA, 83, JORDAO, RECIFE, PE, 
CEP:51250050. Valor 
da Avaliacao: R$ 3.500,00. Data da Penhora: 15/02/2021. Fiel Depositario: 
EVERTON OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 025.142.344-17. Valor da 
Execucao: R$ 

http://www.aragaoleiloes.com.br/


3.278,00. Leiloeiro Oficial Designado: CESAR AUGUSTO ARAGAO PEREIRA. 
Site do 
Leiloeiro Oficial Designado(2): http://www.aragaoleiloes.com.br. 
ADVERTENCIA: 
Os litigantes, o conjuge do(a) executado(a) ou os titulares de onus sobre os 
bens que nao forem localizados para fins de intimacao pessoal, reputar-se-ao 
intimados com a publicacao do presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR 
No. 02/2013). O presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a) 
servidor(a) da Secretaria da Vara abaixo identificado(a), por ordem do 
Excelentissimo(a) Senhor(a) Juiz(iza) do Trabalho acima identificado. 
Notificacao 

 

 

ata da Publicação:  12/05/2021  

Orgão (Secretaria):  20 Vara do Trabalho do Recife  

Processo:  0000.0000/000.0000  

0000 - Edital EDHPI-0020006922-2021 0000 - Processo N 
0000342-31.2018.5.06.0020 Processo N 00342/2018-020-06-00.5 Exequente 
MARCILENE GOMES DA SILVA Advogado(a) DORIVAL BORGES DE 
FREITAS FILHO 
Executado MEGATEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME Advogado(a) 
VITOR LOBO 
MORAIS O(A) Excelentissimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ALBERTO CARLOS DE 
MENDONCA 
, Juiz(iza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO 20 DO RECIFE , na forma da 
lei, 
FAZ SABER a todos quantos este edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que o leiloeiro abaixo indicado, devidamente autorizado por este juizo, 
promovera a alienacao, por ARREMATACAO PUBLICA, apenas na modalidade 
online(por forca do Ato Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a encerrar-se 
em 
sessao virtual a ser realizada no dia 15/6/2021 , as 09:00 (horario local) 
com transmissao em tempo real, disponivel no site(2) de responsabilidade do 
leiloeiro designado, em primeiro leilao, do(s) bem(ns) abaixo especificados e 
penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer maior lanco. Caso nao haja 
licitante ou de-se indeferimento do lanco vencedor, o(s) bem(ns) sera(ao) 
alienado(s) em segundo leilao designado para encerrar-se em sessao virtual a 
ser realizada no dia 15/7/2021 no mesmo horario acima especificado, 
novamente 
pelo maior lanco ofertado, devendo o arrematante efetuar, com diligencia, o 
pagamento dos valores integrais do lanco e da comissao do leiloeiro a titulo 
de 5% (cinco por cento) obtido sobre o valor da arrematacao, na forma 
determinada pelo juizo competente, desde que, excepcionalmente, comprove 
todos os pagamentos devidos em ate 5 dias uteis. O(s) bem(ns) penhorado(s) 
nos presentes autos podera(ao) ser alienado(s) em primeira praca pelo lanco 
minimo de 40% e em segunda praca pelo lanco minimo de 20%, calculados 
sobre o 
valor da avaliacao do(s) mesmo(s). Os percentuais de lanco minimo nao 
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vinculam ou pressupoem o deferimento do lanco apresentado, ainda que 
superem 
o valor estabelecido. A oferta de lancos, exclusivamente eletronicos, devera 
observar o dispositivo normativo especifico (Resolucao 
Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a substitui-lo ou reforma-lo. 
Descricao do bem: 01 (um) aparelho de ar condicionado, SPLIT, usado, 
instalado, capacidade de 60.000 BTU's, com controle remoto, funcionado 
perfeitamente, avaliado em R$ 3.500,00. Data da Avaliacao: 15/02/2021; Valor 
da Execucao: R$ 3.278,00 (tres mil, duzentos e setenta e oito reais); Local 
do Bem: RUA YOLANDA, N 83, JORDAO, RECIFE/PE - CEP: 51250-050. 
Advogada da 
Executada MEGATEX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME: Victor Lobo 
Morais - CPF: 
103.588.554-97 (OAB:PE 46765); Fiel Depositario: EVERTON OLIVEIRA 
GUIMARAES, 
Leiloeiro Oficial Designado: CESAR ARAGAO. Site do Leiloeiro Oficial 
designado: www.aragaoleiloes.com.br. O leilao transcorrerao unicamente na 
modalidade "on line", integralmente sob responsabilidade do Leiloeiro acima 
designado, por meio da ferramenta eletronica (site) desse Leiloeiro. . 
Localizacao do bem: RUA YOLANDA, 83, JORDAO, RECIFE, PE, 
CEP:51250050. Valor 
da Avaliacao: R$ 3.500,00. Data da Penhora: 15/02/2021. Fiel Depositario: 
EVERTON OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 025.142.344-17. Valor da 
Execucao: R$ 
3.278,00. Leiloeiro Oficial Designado: CESAR AUGUSTO ARAGAO PEREIRA. 
Site do 
Leiloeiro Oficial Designado(2): http://www.aragaoleiloes.com.br. 
ADVERTENCIA: 
Os litigantes, o conjuge do(a) executado(a) ou os titulares de onus sobre os 
bens que nao forem localizados para fins de intimacao pessoal, reputar-se-ao 
intimados com a publicacao do presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR 
No. 02/2013). O presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a) 
servidor(a) da Secretaria da Vara abaixo identificado(a), por ordem do 
Excelentissimo(a) Senhor(a) Juiz(iza) do Trabalho acima identificado. 
Notificacao 

 

 
Data da Publicação:  

13/05/2021  

Orgão (Secretaria):  20 Vara do Trabalho do Recife  

Processo:  0000.0000/000.0000  

0000 - Edital EDHPI-0020006962-2021 0000 - Processo N 
0000635-64.2019.5.06.0020 Processo N 00635/2019-020-06-00.5 Exequente 
GIVANIA FERREIRA LEITE Advogado(a) HARMETH ABDON RALIME 
BARBOSA(OAB: 37200) 
Executado HOSPITAL DE AVILA LTDA Advogado(a) SANDRO MARZO DE 
LUCENA 
ARAGAO(OAB: 18116) O(A) Excelentissimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ALBERTO 
CARLOS 
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DE MENDONCA , Juiz(iza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO 20 DO 
RECIFE , na 
forma da lei, FAZ SABER a todos quantos este edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que o leiloeiro abaixo indicado, devidamente autorizado por 
este juizo, promovera a alienacao, por ARREMATACAO PUBLICA, apenas na 
modalidade online(por forca do Ato Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a 
encerrar-se em sessao virtual a ser realizada no dia 15/6/2021 , as 09:00 
(horario local) com transmissao em tempo real, disponivel no site(2) de 
responsabilidade do leiloeiro designado, em primeiro leilao, do(s) bem(ns) 
abaixo especificados e penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer 
maior lanco. Caso nao haja licitante ou de-se indeferimento do lanco 
vencedor, o(s) bem(ns) sera(ao) alienado(s) em segundo leilao designado para 
encerrar-se em sessao virtual a ser realizada no dia 15/7/2021 no mesmo 
horario acima especificado, novamente pelo maior lanco ofertado, devendo o 
arrematante efetuar, com diligencia, o pagamento dos valores integrais do 
lanco e da comissao do leiloeiro a titulo de 5% (cinco por cento) obtido 
sobre o valor da arrematacao, na forma determinada pelo juizo competente, 
desde que, excepcionalmente, comprove todos os pagamentos devidos em ate 
5 
dias uteis. O(s) bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos podera(ao) ser 
alienado(s) em primeira praca pelo lanco minimo de 40% e em segunda praca 
pelo lanco minimo de 20%, calculados sobre o valor da avaliacao do(s) 
mesmo(s). Os percentuais de lanco minimo nao vinculam ou pressupoem o 
deferimento do lanco apresentado, ainda que superem o valor estabelecido. A 
oferta de lancos, exclusivamente eletronicos, devera observar o dispositivo 
normativo especifico (Resolucao Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a 
substitui-lo ou reforma-lo. Descricao do bem: 1) 03 (tres) incubadoras 
neonatal, marca FANEM, em bom estado de conservacao, avaliadas em R$ 
18.000,00; cada uma; 2) 04 (quatro) bercos esmaltados neonatal comuns, 
marca 
FANEM, em bom estado, avaliado em R$ 1.000,00, cada um. Total da 
Avaliacao: 
R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais). Valor da Execucao: 23.298,00 
(vinte e tres mil, duzentos e noventa e oito reais). Local do Bem: AVENIDA DE 
VISCONDE ALBUQUERQUE, N 681, MADALENA, RECIFE/PE - CEP: 50610- 
090. Advogada 
da Executada HOSPITAL DE AVILA LTDA: Sandro Marzo de Lucena Aragao - 
CPF: 
963.292.464-91 (OAB:PE 18116); Fiel Depositario: NEIARA VIANA DE SOUZA 
- CPF: 
473.596.334- 00; Leiloeiro Oficial Designado: CESAR ARAGAO. Site do 
Leiloeiro 
Oficial designado: www.aragaoleiloes.com.br. O leilao transcorrerao 
unicamente na modalidade "on line", integralmente sob responsabilidade do 
Leiloeiro acima designado, por meio da ferramenta eletronica (site) desse 
Leiloeiro. . Localizacao do bem: AVENIDA DE VISCONDE ALBUQUERQUE, 
681, 
MADALENA, RECIFE, AL, CEP:50610090. Valor da Avaliacao: R$ 58.000,00. 
Data da 
Penhora: 10/12/2020. Fiel Depositario: NEIARA VIANA DE SOUZA - CPF: 

http://www.aragaoleiloes.com.br/


473.596.334-00. Valor da Execucao: R$ 23.298,00. Leiloeiro Oficial Designado: 
CESAR AUGUSTO ARAGAO PEREIRA. Site do Leiloeiro Oficial Designado(2): 
http://www.aragaoleiloes.com.br. ADVERTENCIA: Os litigantes, o conjuge do(a) 
executado(a) ou os titulares de onus sobre os bens que nao forem localizados 
para fins de intimacao pessoal, reputar-se-ao intimados com a publicacao do 
presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR No. 02/2013). O presente 
edital segue assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a) da Secretaria da 
Vara abaixo identificado(a), por ordem do Excelentissimo(a) Senhor(a) 
Juiz(iza) do Trabalho acima identificado. 

 

 

 

 

 

Data da Publicação:  13/05/2021  

Orgão (Secretaria):  20 Vara do Trabalho do Recife  

Processo:  0000.0000/000.0000  

0000 - Edital EDHPI-0020006963-2021 0000 - Processo N 
0000145-13.2017.5.06.0020 Processo N 00145/2017-020-06-00.5 Exequente 
MARCELO CESAR RIBEIRO Advogado(a) EVELLYNN LUANN PEREIRA DE 
OLIVEIRA(OAB: 
38041) Executado ELKER VENANCIO DE LIMA - ME Advogado(a) FLAVIO 
GUSTAVO DA 
SILVA(OAB: 45061) O(A) Excelentissimo(a) Senhor(a) Doutor(a) ALBERTO 
CARLOS 
DE MENDONCA , Juiz(iza) do Trabalho da VARA DO TRABALHO 20 DO 
RECIFE , na 
forma da lei, FAZ SABER a todos quantos este edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que o leiloeiro abaixo indicado, devidamente autorizado por 
este juizo, promovera a alienacao, por ARREMATACAO PUBLICA, apenas na 
modalidade online(por forca do Ato Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a 
encerrar-se em sessao virtual a ser realizada no dia 15/6/2021 , as 09:00 
(horario local) com transmissao em tempo real, disponivel no site(2) de 
responsabilidade do leiloeiro designado, em primeiro leilao, do(s) bem(ns) 
abaixo especificados e penhorado(s) nos presentes autos, a quem oferecer 
maior lanco. Caso nao haja licitante ou de-se indeferimento do lanco 
vencedor, o(s) bem(ns) sera(ao) alienado(s) em segundo leilao designado para 
encerrar-se em sessao virtual a ser realizada no dia 15/7/2021 no mesmo 
horario acima especificado, novamente pelo maior lanco ofertado, devendo o 
arrematante efetuar, com diligencia, o pagamento dos valores integrais do 
lanco e da comissao do leiloeiro a titulo de 5% (cinco por cento) obtido 
sobre o valor da arrematacao, na forma determinada pelo juizo competente, 
desde que, excepcionalmente, comprove todos os pagamentos devidos em ate 
5 
dias uteis. O(s) bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos podera(ao) ser 
alienado(s) em primeira praca pelo lanco minimo de 40% e em segunda praca 
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pelo lanco minimo de 20%, calculados sobre o valor da avaliacao do(s) 
mesmo(s). Os percentuais de lanco minimo nao vinculam ou pressupoem o 
deferimento do lanco apresentado, ainda que superem o valor estabelecido. A 
oferta de lancos, exclusivamente eletronicos, devera observar o dispositivo 
normativo especifico (Resolucao Administrativa-026/2017) ou aquele que vier a 
substitui-lo ou reforma-lo. Descricao do bem: 01 (um) Balcao Refrigerado 
vidro curvo (Expositor de Frios), medindo aproximadamente 1,50 cm X 35 cm X 
1,20 cm, marca LUDMEC, 2 prateleiras, avaliado em R$ 3.500,00 (tres mil e 
quinhentos reais). Valor da Execucao: R$ 2.078,67 (dois mil, setenta e oito 
reais e sessenta e sete centavos). Local do Bem: AVENIDA DOUTOR JOSE 
RUFINO, 
N 724, ESTANCIA, RECIFE/PE - CEP: 50865-000. Advogado da Executada 
ELKER 
VENANCIO DE LIMA - ME: Flavio Gustavo da Silva - CPF: 846.463.734-91 
(OAB:PE 
020229-D); Fiel Depositario: AMELIA CRISTINA DE LIMA - CPF: 487.250.214-
00; 
Leiloeiro Oficial Designado: CESAR ARAGAO. Site do Leiloeiro Oficial 
designado: www.aragaoleiloes.com.br. O leilao transcorrerao unicamente na 
modalidade "on line", integralmente sob responsabilidade do Leiloeiro acima 
designado, por meio da ferramenta eletronica (site) desse Leiloeiro. . 
Localizacao do bem: AVENIDA DOUTOR JOSE RUFINO, 724, ESTANCIA, 
RECIFE, PE, 
CEP:50865000. Valor da Avaliacao: R$ 3.500,00. Data da Penhora: 
29/04/2021. 
Fiel Depositario: AMELIA CRISTINA DE LIMA - CPF: 487.250.214-00. Valor da 
Execucao: R$ 2.078,67. Leiloeiro Oficial Designado: CESAR AUGUSTO 
ARAGAO 
PEREIRA. Site do Leiloeiro Oficial Designado(2): 
http://www.aragaoleiloes.com.br. ADVERTENCIA: Os litigantes, o conjuge do(a) 
executado(a) ou os titulares de onus sobre os bens que nao forem localizados 
para fins de intimacao pessoal, reputar-se-ao intimados com a publicacao do 
presente edital (art. 207, inc. VI, do Prov. CR No. 02/2013). O presente 
edital segue assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a) da Secretaria da 
Vara abaixo identificado(a), por ordem do Excelentissimo(a) Senhor(a) 
Juiz(iza) do Trabalho acima identificado. Notificacao 
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