
JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO
 

33ª VARA - RECIFE-PE

EDITAL Nº 11/2022

A MM. Juíza Federal ROBERTA WALMSLEY S. C. PORTO DE BARROS da 33ª Vara Federal,
Privativa de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, e o MM. Juiz
Federal substituto GUILHERME SOARES DINIZ, desta mesma Vara Federal, na forma da lei,
FAZEM SABER a todos quantos virem, ou dele tiverem conhecimento, que o leiloeiro nomeado
(art. 883 do CPC/2015), RUI DE ALMEIDA PEREIRA, JUCEPE nº 331, sítio eletrônico
www.almeidaleiloes.com.br, e-mails: ruileiloeiro@gmail.com ou
atendimento@aragaoleiloes.com.br, telefones (81) 3877-1001 ou (81) 99432-7547, depósito à
Rua 21 de Abril, 541, Afogados, Recife/PE - CEP 50820-000, devidamente autorizado por este
Juízo, promoverá a alienação judicial dos bens penhorados nos autos das Execuções
Fiscais/Cartas Precatórias/Cumprimentos de Sentença abaixo relacionados na forma prevista no
art. 879, II, do CPC/2015 e ainda autorizado a obter os débitos condominiais edilícios. A
primeira hasta pública será 29 de março de 2022, às 10h, somente na modalidade
eletrônica; e a segunda hasta pública será 31 de março de 2022 às 10h, nas modalidades
presencial e eletrônica, cujos lances serão recebidos exclusivamente por meio do site oficial do
leiloeiro nomeado, para alienação, por lanços iguais ou superiores às avaliações, atentando-se
para lances correspondentes a preço vil nos moldes do art. 891, parágrafo único, do Código de
Processo Civil/2015. Caso não haja licitante que ofereça preço igual ou superior ao da
avaliação/reavaliação, o bem será alienado a quem maior lanço oferecer no segundo leilão,
desde que por lances não inferiores a 50% (cinquenta por cento) ou percentual diferenciado
especificado no lote.

 

LOTE 01  

Processo nº 0821304-40.2021.4.05.8300S (CARTA
PRECATÓRIA CÍVEL)

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 003944600216-53)

Executado: ROBERTO WILLY HEIMPEL (CPF nº 069.082.848-91)

Bem(ens): Imóvel Comercial à Rua São Miguel, 1234, bairro
Afogados, Recife/PE, CPF: 50850-000, Matrícula
20328, com área total de 2.799,10 metros quadrados
em razoável estado de conservação.

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 20328

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos)

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 5.845.000,00 (cinco milhões, oitocentos e
quarenta e cinco mil reais)

http://www.almeidaleiloes.com.br
mailto:ruileiloeiro@gmail.com
mailto:atendimento@aragaoleiloes.com.br


Localização do(s) bem(ens): Rua São Miguel, 1234, Afogados, Recife/PE, CPF:
50850-000.

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 77.192.370,01 (setenta e sete milhões, cento e
noventa e dois mil, trezentos e setenta reais e um
centavo), em outubro de 2020.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 02  

Processo nº 0821304-40.2021.4.05.8300S (CARTA
PRECATÓRIA CÍVEL)

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 003944600216-53)

Executado: ROBERTO WILLY HEIMPEL (CPF nº 069.082.848-91)

Bem(ens): Rua Agenor Lopes, casa nº 70, Bairro Boa Viagem,
Recife/PE, CEP: 51021-110.

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 85683

Observações sobre o(s)
bem(ens):

Não há nenhuma construção, existindo apenas o
terreno.

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais), avaliado em 14 de Janeiro de 2022.

Localização do(s) bem(ens): Rua Agenor Lopes, casa nº 70, Bairro Boa Viagem,
Recife/PE, CEP: 51021-110.

 

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 77.192.370,01 (setenta e sete milhões, cento e
noventa e dois mil, trezentos e setenta reais e um
centavo), em outubro de 2020.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 03  

Processo nº 0003101-54.2007.4.05.8300T

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 003944600216-53)

Executado: VARZEA LOCACOES LTDA (CNPJ/CPF nº
00279525/0001-08)



Bem(ens): Imóvel de 1838,00m².

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 16.856.

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos) id. 4058300.19747755

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais)

Localização do(s) bem(ens): Rua General Polidoro, Iputinga, nº346, Recife/PE

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 2.779.338,35 (dois milhões e setecentos e setenta
e nove mil e trezentos e trinta e oito e trinta e cinco),
atualizado em 13/05/2021.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 04  

Processo nº 0013708-14.2016.4.05.8300T

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 003944600216-53)

Executado: NIAGARA INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS
LTDA (CNPJ/CPF nº 33.500.612/0000-45)

Bem(ens): Imóvel, edificado em terreno com área de 169,32m²
e contendo 738,00m² de área construída.

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 38.473.

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos) id. 4058300.19431029

(logradouro servido por iluminação pública, rede de
esgoto e serviço público de transporte; mantém
fachada em arquitetura colonial, ano da construção:
1939; composto de três pavimentos, um térreo e dois
elevados.)

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais)

Localização do(s) bem(ens): Av. Rio Branco, nº 144, centro, no centro histórico da
cidade do Recife, Pernambuco.

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 418.735,57 (quatrocentos e dezoito mil e
setecentos e trinta e cinco e cinquenta e sete),
atualizado em 01/12/2020.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.



Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 05  

Processo nº 0010741-64.2014.4.05.8300

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 003944600216-53)

Executado: JOSE JORGE LEAO DE PAULA (CNPJ/CPF nº
032.897.884-15)

Bem(ens): Imóvel, Travessa do Forte, 64, São José, Recife/PE,
de 46,08m².

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 49.749.

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos) id. 4058300.18780428

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 230.400,00 (duzentos e trinta mil e quatrocentos
reais)

Localização do(s) bem(ens): Travessa do Forte, 64, São José, Recife/PE.

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 286.124,52 (duzentos e oitenta e seis mil e cento
e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos),
atualizado em 14/07/2021.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 06  

Processo nº 0011201-47.1900.4.05.8300T

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 003944600216-53)

Executado: FLAVIO CAVALCANTI DO MONTE (CNPJ/CPF nº
018.885.014-72) e ALMEIDA VEÍCULOS S.A
(CNPJ/CPF nº 10.919.645/0001-86)

Bem(ens): Casa Residencial, constituída de terreno e
benfeitorias existentes ao final da rua Tejipió – lado
direito com orientação de frente para o mar.

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 38870.

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos) id. 4058300.16828023

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil
reais).



Localização do(s) bem(ens): av. João Fonseca de Albuquerque, 12547 – Maria
Farinha – Paulista – PE.

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 2.152.136,79 (dois milhões e cento e cinquenta e
dois mil e cento e trinta e seis e setenta e nove),
atualizado em 20/12/2019.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 07  

Processo nº 0009247-96.2016.4.05.8300

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-53)

Executado: HOSPITAL ALFA S/A (CNPJ/CPF nº 03.337.575/0001-
92)

Bem(ens): Salas comerciais destinadas a consultório nºs 106,
107, 108, 109, 110, 111, 113, cada sala com
28,19m2 de área privativa, reavaliadas em R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a unidade.

Sala comercial nº 114 com 34,36m2 de área
privativa, avaliada em R$ 220.000,00 (duzentos e
vinte mil reais).

Sala comercial nº 115 com 24,64m2 de área
privativa, avaliada em R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais).

Todas as salas do Empreendimento Comercial do Tipo
Complexo Hospitalar, sob denominação de BOA
VIAGEM MEDICAL CENTER.

Matrícula RGI/Placa: 88.954, 88.955, 88.956, 88.957, 88.958, 88.959,
88.961, 88.962, e 88.963 do 1º Registro de Imóveis
de Recife-PE.

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos)

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 1.640.000,00 (um milhão, seiscentos e quarenta
mil reais)

Localização do(s) bem(ens): Av. Visconde de Jequitinhonha, 1144, Boa Viagem,
Recife-PE.

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 862.222,30 (oitocentos e sessenta e dois mil,
duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos),
atualizado em 02/2022.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.



Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 08  

Processo nº 0014090-51.2009.4.05.8300

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-53)

Executado: CENTRO CONSULT EMPRESARIAL LTDA (CNPJ/CPF nº
00.282.500/0001-63)

Bem(ens): Veículo VW/Gol 1.6, ano 2011, álcool/gasolina, placa
PER9243, prata, regular estado de conservação,
avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
Veículo VW/Novo Gol 1.6 highline, 2013/2014, prata,
álcool/gasolina, placa KII5888, regular estado de
conservação, avaliado em R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais). Veículo I/Kia Soul EX 1.6, placa KFU4515,
ano 2010, prata, gasolina, bom estado de
conservação, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três
mil reais).

Matrícula RGI/Placa: PER9243, KII5888, KFU4515.

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos)

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais). Veículos
avaliados em Agosto/2021.

Localização do(s) bem(ens): Depósito do leiloeiro.

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 1.748.186,05 (um milhão e setecentos e quarenta
e oito mil e cento e oitenta e seis reais e cinco
centavos), atualizado em 02/2022.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 09  

Processo nº 0006600-32.1996.4.05.8300

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-53)

Executado: JOAO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR (CPF nº
042.597.934-20); CONCRET ENGENHARIA LTDA
(CNPJ nº 09.030.024/0001-68); e NORBERTO
BECHARA ASFORA (CPF nº 140.845.204-97)



Bem(ens):  
Sala 106, localizada no 1º pavimento do Centro
Empresarial Ernesto de Paula Santos.
 

Matrícula RGI/Placa:  

Matrícula 67.541 do 1º Cartório de Registro de
Imóveis do Recife/PE.

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos)

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

Localização do(s) bem(ens): Rua Ernesto de Paula Santos, nº 1368, Boa Viagem,
Recife/PE.

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 1.001.833,80 (um milhão e mil e oitocentos e
trinta e três reais e oitenta centavos), atualizado em
09/2021.

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

LOTE 10   

Processo nº 0010340-51.2003.4.05.8300  

Exequente: BANCO CENTRAL DO BRASIL (CNPJ nº
00.038.166/0001-05)

 

Executado: CAM COMERCIAL AGRICOLA MAORI LTDA – ME
(CNPJ nº 10.906.279/0001-20); PETRONIO DE
FARIA BARBOSA JUNIOR (CPF nº 053.384.924-15);
JOSE CARLOS DE MELO BARBOSA (CPF nº
073.468.404-53); e EDUARDO JORGE DE MELLO
BARBOSA (CPF nº 004.104.704-49)

 

Bem(ens): Cadeira perpétua n.645 QD do Santa Cruz Futebol
Clube, avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Cadeira cativa do Sport Club do Recife, avaliada em
R$ 9.000,00 (nove mil reais);
Título de sócio remido do Sport Club do Recife,
avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais); e
Cadeira cativa nº C-104163, localizada no Estádio
Adelmar da Costa Carvalho, avaliada em R$
9.200,00 (nove mil e duzentos reais).
 

 

Matrícula RGI/Placa: Não aplicável ao lote.  

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos)  



Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais)  

Localização do(s) bem(ens): Estádio do Santa Cruz Futebol Clube, na Av.
Beberibe, 1205, Arruda, Recife /PE; e no Estádio do
Sport Club do Recife, Praça da Bandeira, s/n, Ilha
do Retiro, Recife/PE.

 

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 335.244,11 (trezentos e trinta e cinco mil e
duzentos e quarenta e quatro reais e onze
centavos), atualizado em 08/09/2021.

 

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

 

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

 

LOTE 11   

Processo nº 0018790-17.2002.4.05.8300  

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-
53)

 

Executado: JUPITER CONSTRUTORA LTDA (CNPJ/CPF nº
24.400.814/0001-81); JAYLSON RODRIGUES DE
FREITAS (CPF nº 588.653.904-25); e FRANCISCO
DE ASSIS PINTO DE BARROS (CPF nº 214.228.934-
72)

 

Bem(ens): Imóvel de matrícula nº 4102: lote 5 da quadra K do
Loteamento Santa Ângela, em Nossa Senhora do Ó,
em Paulista/PE, medindo 12m de frente e de fundo,
30m de profundidade, totalizando a área privativa e
construída de 212,55m2 e área de terreno de
360m2.

 

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 4102.  

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos)  

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)  

Localização do(s) bem(ens): Rua Grécia, nº 301, Nossa Senhora do Ó,
Paulista/PE.

 

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 316.227,43 (trezentos e dezesseis mil, duzentos
e vinte e sete reais e quarenta e três centavos),
atualizado em Maio/2021.

 

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

 



Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

 

LOTE 12   

Processo nº 0002701-16.2002.4.05.8300  

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-
53)

 

Executado: SELMA SILEIDE PEREIRA (CNPJ/CPF nº
286.608.204-44) e outros

 

Bem(ens): Apartamento 1601, localizado no 16º pavimento
elevado, do Edifício Barão de Suassuna, composto
de varanda, sala de estar e jantar, WCB-banheiro
social, quatro quartos sociais, sendo dois suítes, das
quais uma suíte com WCB-banheiro social e uma
suíte com WCB-banheiro social e vestir, circulação,
cozinha, despensa, quarto e WCB de empregada,
área de serviço com lavanderia e três vagas de
garagem: 115, 166 e 117, com área privativa de
152,00 m2, área comum de 87,08 m2, área total de
239,08 m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de
0,0227 do terreno próprio, onde se assenta o
Edifício.

 

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 15.809, 6º CRI Recife.  

Observações sobre o(s)
bem(ens):

Finalizado o leilão, com lavratura do auto de
arrematação devidamente assinado, o processo
ficará suspenso até julgamento de agravo de
instrumento n. 0810630-71.2021.4.05.0000. (Vide
Autos)

 

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais).  

Localização do(s) bem(ens): Avenida Dezessete de Agosto, n. 2413, Monteiro,
Recife/PE.

 

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 26.205.895,68 (vinte e seis milhões, duzentos e
cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
sessenta e oito centavos), atualizado em
22/02/2022.

 

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

 

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

 

LOTE 13   

Processo nº 0003413-40.2001.4.05.8300  



Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-
53)

 

Executado: COMERCIAL CONSTRUIR LTDA (CNPJ/CPF nº
12.800.79/0001-56)

 

Bem(ens): Lote de terreno próprio de nº 10, da quadra C, do
Loteamento denominado Jardim Ibura, na
Imbiribeira, Recife, de esquina com a Rua Doutor
Seabra, medindo 15,00m x 20,00m, com área total
de 300m2. Sob o lote de terreno foi construído um
galpão de alvenaria. O imóvel possui três
pavimentos, sendo composto por: 1º pavimento –
uma área de galpão, com uma sala, um depósito de
materiais e um banheiro; 2º pavimento – três salas
e um banheiro; 3º pavimento – um mezanino
(usado como depósito) com dois compartimentos
adjacentes. Imóvel localizado nas proximidades da
Av. Recife, Av. Mascarenhas de Moraes e Aeroporto

 

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 3111, 5º CRI Recife.  

Observações sobre o(s)
bem(ens):

(Vide Autos)  

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil
reais).

 

Localização do(s) bem(ens): Rua Barão de Monte Alto, n. 95, Imbiribeira, Recife.  

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$14.746.442,53 (quatorze milhões e setecentos e
quarenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e
dois reais e cinquenta e três centavos), atualizado
em 22/02/2022.

 

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

 

Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

 

LOTE 14   

Processo nº 0001213-46.1990.4.05.8300  

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-
53)

 

Executado: USINA MASSAUASSU SOCIEDADE ANONIMA
(CNPJ/CPF nº 10.204.733/0001-00)

 



Bem(ens): ENGENHO PIMENTEL, NO MUNICÍPIO DO CABO -
PE, cuja Memorial Descritivo é o seguinte Partido do
marco de canto divisório dos Engenhos Contra
Açude, Estivas e Arariba da Pedra ao lado Leste,
Próximo ao Açude Cotovelo situado no seu interior,
segue numa linha quebrada com pequenos ângulos
sempre à esquerda, até uma extensão de
1.595,00m, em direção ao sul; neste ponto um
ângulo interno de 114º51’ origina uma linha reta de
835,20m, que atinge terras do Engenho Ronca, até
então sempre à esquerda, ou seja, na parte Sul do
engenho estão, terras do Engenho Arariba da Pedra,
Ao fim da mencionada reta, mantendo a esquerda
parte Oeste as terras do Engenho Ronca numa linha
sinuosa com pequenos ângulos e na direção Norte
após o percurso de 2.130,00m, atinge o marco do
canto dos Engenhos Pimentel, Santa Rita e Ronca,
para numa inflexão acentuada, a direita ângulo
superior a 90º, encaminhar-se para o Este com
linha pouco movimentada e medindo 1.010,30m,
até o marco de canto de Santa Rita e Paris; daí
prossegue se limitando à esquerda com as terras
deste Engenho Paris num percurso de 1.651,30m,
até o marco final, fechando a poligonal nele iniciada
e que se constitui na área do Engenho Pimentel,
com 518,75ha. A propriedade possui plantação de
cana de açúcar e estradas canavieiras. Edificações:
Sede do Engenho Pimentel (casa grande), área de
180m2, ocupada pelo MST; Barracão, em condição
bastante deteriorada com área 152 m2; Igreja, com
252m2; Residência ao lado da igreja, com área de
84m2, ocupada por um antigo lavrador; Escola
Municipal Professora Maria José Sussuarana Lages
(sem detalhamento); Residência ao lado da escola,
com área de 66m2; duas residências afastadas da
sede, com 66m2, cada.

 

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 921, 1 CRI Cabo de Santo
Agostinho/PE.

 

Observações sobre o(s)
bem(ens):

Outros detalhes da avaliação no hash/PJe:
21120123134815300000021437252. (Vide Autos)

 

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 6.955.120,00 (seis milhões e novecentos e
cinquenta e cinco mil e cento e vinte reais).

 

Localização do(s) bem(ens): Engenho Pimentel. Zona Rural de Cabo do Santo
Agostinho/PE.

 

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$ 207.419,66 (duzentos e sete mil, quatrocentos e
dezenove reais e sessenta e seis centavos),
atualizada em 22/02/2022.

 

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.

 



Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

 

LOTE 15   

Processo nº 0013141-32.2006.4.05.8300  

Exequente: FAZENDA NACIONAL (CNPJ nº 00.394.460/0216-
53)  

Executado: SALGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
(CNPJ/CPF nº 10.383.750/0001-43)

 

Bem(ens): Engenho Todos os Santos, localizado em Ipojuca,
com uma área com 902,08 ha (novecentos e dois
hectares e oito ares) com nua vegetação composta
de matas, pastos e canaviais; confrontando-se ao
Norte, com terras dos engenhos Santa rosa e
Pindoba, de propriedade da Usina Salgado S/A.; ao
Sul, com terras dos engenhos Jenipapo e São Paulo,
de propriedade da mesma Usina Salgado S/A; a
Leste com terras do engenho Caeté, de propriedade
da já citada Usina Salgado S/A., e a Oeste com
terras dos engenhos São Paulo e São Carlos, de
propriedade da Usina Salgado S/A., todos no
Município de Ipojuca.

Existem pequenas edificações, descritas como casas
de trabalhadores da Usina, uma igreja, uma escola
municipal e a sede do engenho. Esta última está
deteriorada e ocupada.

 

Matrícula RGI/Placa: Matrícula nº 660, Cartório Único de Registro de
Imóveis de Ipojuca/PE.

 

Observações sobre o(s)
bem(ens):

A propriedade encontra-se arrendada à Usina
Trapiche S/A (CNPJ n. 10.820.645/0001-24). (Vide
Autos)

 

Valor total da avaliação do(s)
bem(ens):

R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais).  

Localização do(s) bem(ens): Engenho Todos os Santos. Zona Rural de
Ipojuca/PE. Acesso pela rodovia PE-060; existe uma
parada de ônibus "todos os santos" localizado nas
imediações da sede do engenho; coordenadas -
8.494829, -35.092223).

 

Valor atualizado da(s)
Dívida(s) Exequenda(s):

R$6.976.554,91 (seis milhões e novecentos e
setenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e quatro
reais e noventa e um centavos), atualizado em
22/02/2022.

 

Valor do Preço vil em 2º
leilão:

Art. 891, Par. único, do CPC/2015: 50% do valor da
avaliação.  



Informações Adicionais: Eventuais penhoras/gravames, sobre o bem, não
impedem a venda judicial nesse processo. Tais ônus
cairão no caso de arrematação, após os devidos
pagamentos.

 

    
 

INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES

Fica, pelo presente, devidamente intimada à parte executada da designação supra, para,
querendo, acompanhá-la, se não tiver sido encontrada quando da realização da intimação
pessoal.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à
Justiça Federal e/ou aos leiloeiros quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos, ou
mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e
transportes dos bens arrematados.

Sendo a arrematação judicial modo originário de aquisição de propriedade, não cabe
alegação de evicção, sendo exclusiva atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do
estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão.
Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida antes
do leilão.

Os licitantes interessados ficam cientes de que serão observadas as seguintes
condições:

a) para arrematar por meio eletrônico, deverão acessar o sítio eletrônico indicado pelo leiloeiro
designado, com antecedência mínima de 72 horas da data de realização da respectiva praça, no
qual será identificado o leilão objeto do presente edital e a relação dos bens que serão
alienados. Em seguida, realizar o cadastramento, conforme as instruções ali disponibilizadas;

b) os interessados poderão oferecer seus lances até o horário de encerramento do lote;

c) no caso de venda à vista e parcelada, o arrematante deverá efetuar o depósito dos valores
referentes ao lanço, às custas de arrematação e à comissão do leiloeiro até o quinto dia útil
seguinte à realização do leilão nos termos das portarias nº 41/2020 e 43/2020, ambas da
Direção do Foro da Justiça Federal em Pernambuco, que tratam das medidas de prevenção
relativas ao Covid-19, no âmbito da Seção Judiciária de Pernambuco. Cada recolhimento deverá
se processar em guia de depósito/documento de arrecadação específico e em códigos próprios;

d) não se verificando tais depósitos, presumir-se-á a desistência, sofrendo o
arrematante/remitente as penalidades da lei, que prevê, no caso de inadimplência, o
processamento penal (art. 358 do Código Penal) e a execução judicial contra o faltoso, além do
pagamento da comissão do leiloeiro (art. 39 do Decreto 21.981/32) e da aplicação de multa
correspondente à perda da caução em favor do exequente, com o retorno do bem à nova hasta,
ficando, ainda, proibido de participar de novos leilões ou praças (art. 897 do CPC/2015);

e) verificando-se, no prazo legal, a remição dos bens, os valores depositados pelo arrematante,
devidamente corrigidos pelos índices oficiais, ser-lhe-ão devolvidos sem qualquer imputação de
penalidades, considerando-se a prerrogativa do remitente e a boa-fé do arrematante;

f) sobre o valor arrematado fica arbitrada a comissão de leiloeiro no percentual de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação;

g) os arrematantes recolherão, ainda, as custas judiciais a que alude o item “c”, no percentual
de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da arrematação (Lei n. 9.289/96);

h) quanto ao preço de arrematação, deve-se observar, no segundo leilão, que não serão
deferidos lanços inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação/reavaliação,



salvo exceção descrita no lote do bem;

i) o arrematante arcará com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da
arrematação (art. 130, parágrafo único, do CTN). O arrematante responderá por eventual dívida
de taxas condominiais, devendo se informar a respeito com o leiloeiro ou diretamente com o
síndico do condomínio;

j) para bens imóveis, a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação
de quitação do Imposto de Transmissão (ITBI), conforme dispõe o artigo 901, § 2º, do Código
de Processo Civil/2015;

k) ao arrematante caberá o encargo de fiel depositário do bem, quando houver parcelamento do
pagamento do preço;

l) em caso de arrematação de bem móvel, para expedição do mandado de entrega, deverá ser
efetivado o pagamento das custas de arrematação;

m) no caso de arrematação à vista/parcelada de veículos automotores, o Mandado de Entrega
do Bem/Carta de Arrematação não substitui o certificado de registro e licenciamento de veículo
(CRLV), devendo o arrematante proceder à transferência do bem para sua propriedade, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do termo de entrega do veículo lavrado pelo
leiloeiro oficial/oficial de justiça, momento este em que todas as restrições
judiciais/administrativas incidentes sobre o veículo já devem ter sido levantadas previamente a
requerimento do arrematante junto aos órgão competentes, sob pena de o arrematante sofrer
as penas previstas no vigente Código de Trânsito Brasileiro.

PARCELAMENTO DO PREÇO

A venda poderá ocorrer de forma parcelada, com os processos cuja exequente seja a
Fazenda Nacional, observando-se os seguintes parâmetros estabelecidos na PORTARIA PGFN
Nº 79, DE 03 FEVEREIRO DE 2014:

“ A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 10, inciso I, do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, e
dos incisos XIII e XVII do art. 72 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria nº 275, de 23 de junho de 2009, do
Ministro de Estado da Fazenda, e com fundamento no art.98 da Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, RESOLVE:

Art. 1º O parcelamento do valor correspondente à arrematação de bem em hasta
pública nas execuções fiscais promovidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) obedecerá ao disposto nesta Portaria.

Art. 2º Nas execuções fiscais promovidas pela PGFN, poderá o Procurador da
Fazenda Nacional responsável pelo feito requerer ao Juiz que seja realizada hasta
pública, na qual será admitido ao arrematante o pagamento parcelado do valor
da arrematação.

§1º No edital de leilão deverão constar todas as condições do parcelamento.

§2º A concessão, administração e controle do parcelamento deverão ser
realizados pela unidade da PGFN responsável pela execução fiscal em que
ocorreu a arrematação.

Art. 3º O parcelamento observará a quantidade máxima de 60 (sessenta)
prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00
(quinhentos reais) cada uma.

Parágrafo único. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será
acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, calculados a partir da



data da arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.

Art. 4º O parcelamento do valor da arrematação será limitado ao montante da
dívida ativa objeto da execução.

Parágrafo único. O parcelamento da arrematação de bem cujo valor supere a
dívida por ele garantida só será deferido quando o arrematante efetuar o
depósito à vista da diferença, no ato da arrematação, para levantamento pelo
executado.

Art. 5º Sendo o valor da arrematação suficiente para a quitação da dívida
exequenda, o Procurador da Fazenda Nacional responsável pela atuação nos
autos deverá solicitar a extinção do processo de execução.

Parágrafo único. A baixa da dívida nos sistemas da PGFN somente poderá ocorrer
após a expedição da carta de arrematação, sendo utilizado como referência o
valor da dívida na data da arrematação.

Art. 6º Caso o valor da arrematação se mostre insuficiente para liquidar o débito
em cobrança, a execução deverá prosseguir pelo saldo remanescente.

Art. 7º Nas hastas públicas de bens imóveis, após expedida a carta de
arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante
ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em
favor da União.

Art. 8º Nas hastas públicas de bens móveis, após expedida a carta de
arrematação para pagamento parcelado, será constituído penhor do bem
arrematado em favor da União, quando for o caso, o qual será registrado na
repartição competente mediante requerimento do arrematante.

Parágrafo Único. Não será concedido o parcelamento da arrematação de bens
consumíveis.

Art. 9º É vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de
concurso de penhora com credor privilegiado.

Art. 10. Tratando-se o bem arrematado de veículo, o prazo máximo do
parcelamento será de 04 (quatro) anos, em razão do disposto no art. 1.466 da
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Art. 11. Levada a efeito a arrematação, o valor parcelado constituir-se-á débito
do arrematante.

§1º O valor da primeira prestação deverá ser depositado no ato de arrematação
e será considerado como pagamento parcial, devendo o saldo ser dividido pelo
número de meses restantes, nos termos do art. 3º da presente Portaria.

§2º Até a expedição da carta de arrematação, o arrematante deverá continuar
depositando, mensalmente, as parcelas que vierem a se vencer, mediante
Documento de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais (DJE), utilizando o código de
receita nº 4396.

§3º Os valores depositados por meio de DJE permanecerão à disposição do juízo
até que seja expedida a carta de arrematação, quando então deve ser solicitada
a transformação em pagamento definitivo.

§4º Após a emissão da carta de arrematação, os valores deverão ser
recolhidos por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF),
utilizando o código de receita nº 7739.



Art. 12. O parcelamento do valor da arrematação será formalizado
mediante processo eletrônico, no sistema E-processo, devendo constar no
requerimento, cujo modelo consta do Anexo Único, o nome do arrematante, sua
inscrição no CPF/CNPJ, o endereço para correspondência, o número de
prestações, a data da arrematação e o valor a ser parcelado, bem como a
quantidade e o valor de prestações pagas a título de antecipação.

§1º O requerimento de parcelamento deve conter o comprovante de
protocolo do registro exigido nos termos dos arts. 7º e/ou 8º desta Portaria.

§2º No processo referente ao parcelamento da arrematação devem
constar, ainda, a identificação do executado, o montante da dívida quitada com a
indicação dos respectivos números das inscrições em dívida ativa, bem como as
cópias da avaliação judicial do bem leiloado, do resultado da hasta pública e da
carta de arrematação.

Art. 13. Se o arrematante deixar de pagar no vencimento quaisquer das
prestações mensais, o parcelamento será rescindido, vencendo-se
antecipadamente o saldo devedor, ao qual será acrescido o valor de 50%
(cinquenta por cento), a título de multa de mora, conforme §6º do art. 98 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Art. 14. Ocorrendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em
dívida ativa e executado, se for o caso, indicando-se à penhora o imóvel
hipotecado ou o bem móvel dado em garantia.

§1º A inscrição em dívida ativa do débito decorrente do saldo
remanescente do parcelamento não quitado será de responsabilidade da unidade
da PGFN correspondente ao domicílio do arrematante.

§2º A unidade da PGFN responsável pela administração do parcelamento
da arrematação deverá, em caso de descumprimento das parcelas do acordo,
encaminhar à unidade da PGFN do domicílio do arrematante, por meio do E-
processo, o processo administrativo de controle e acompanhamento do
parcelamento da arrematação, instruído com todas as informações relativas à
arrematação, aos pagamentos e à caracterização da inadimplência.

Art. 15. Ao parcelamento disciplinado por esta Portaria aplica-se,
subsidiariamente, o disposto nos atos normativos internos que regulamentam o
parcelamento previsto nos arts. 10 a 13 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.

Art. 16. Os parcelamentos autorizados anteriormente à vigência desta
Portaria permanecem sujeitos às condições sob as quais foram concedidos.

Art. 17. A presente Portaria não se aplica às execuções fiscais que têm
como fundamento a cobrança de débitos devidos ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 19. Revoga-se a Portaria PGFN nº 262, de 11 de junho de 2002. ”
(ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO – Procuradora-Geral da Fazenda Nacional)

Registre-se que as condições de parcelamento SUPRA poderão ser adotadas em
processos com credores diversos da Fazenda Nacional (CEF, INSS, autarquias em
geral, conselhos de fiscalização etc.).

 

OUTRAS ORIENTAÇÕES DECORRENTES DAS PORTARIAS Nº 41/2020 E 43/2020



Considerando as Portarias nº 41/2020 e 43/2020, ambas da Direção do Foro da Justiça
Federal em Pernambuco, que tratam das medidas de prevenção relativas ao COVID-19, no
âmbito da Seção Judiciária de Pernambuco, deverão ser observadas as seguintes observações
acerca dos procedimentos do leilão:

1. Formalização da Arrematação

1.1.É vedado ao leiloeiro comparecer à Vara para entrega dos autos de arrematação;

1.2.Os autos de arrematação deverão ser enviados por e-mail para as respectivas Varas
com a assinatura eletrônica ou digitalizada do leiloeiro e arrematante, quando for o caso;

1.3.O auto de arrematação deverá conter o endereço eletrônico do arrematante, que
servirá para entrega da carta de arrematação;

1.4.As Varas deverão providenciar a submissão a(o) magistrado(a) dos autos de
arrematação para coleta da assinatura eletrônica ou digitalizada;

1.5.Após a assinatura dos autos de arrematação pelo(a) magistrado(a), o(a) próprio
servidor(a) da vara deverá providenciar a juntada ao sistema PJe;

1.6.A assinatura eletrônica do servidor no auto de arrematação anexado ao sistema PJe
servirá de comprovação da autenticidade da assinatura do(a)magistrado(a), quando for o caso;

2.Abertura das contas judiciais

2.1.É vedado ao arrematante comparecer à agência da Caixa Econômica Federal (PAB
Justiça Federal) para abertura das contas judiciais decorrentes do leilão;

2.2.Competirá ao leiloeiro, ou pessoa por ele designada, comparecer à agência da Caixa
Econômica Federal (PAB Justiça Federal) para providenciar a abertura de todas as contas
judiciais necessárias para depósito dos valores decorrentes das arrematações efetuadas;

2.3.Ficará a cargo do leiloeiro, ou pessoa por ele designada, a entrega das guias de
depósito aos respectivos arrematantes;

 

3.Comprovação do depósito judicial dos valores da arrematação

3.1.É vedado ao arrematante comparecer à Vara para entregar os comprovantes dos
depósitos judiciais dos valores da arrematação, comissão do leiloeiro e custas da arrematação;

3.2.O arrematante disporá do prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetuar, nas contas
judiciais abertas pelo leiloeiro, os depósitos indicados no item 3.1, contados da realização do
leilão;

3.3.Os comprovantes dos depósitos indicados no item 3.1 deverão ser anexados pelo
leiloeiro diretamente no próprio processo judicial eletrônico (PJE) pertinente, com a devida
descrição do anexo;

3.4.No caso de arrematação parcelada, somente será necessário o envio do comprovante
de depósito da primeira parcela. Quando necessário, os depósitos das parcelas seguintes serão
acompanhados pela Vara mediante consulta ao extrato das contas judiciais no sistema da Caixa
Econômica Federal ou meio equivalente enquanto tramita a expedição da carta de
arrematação/mandado de entrega de bens.

4.Entrega do auto ao arrematante

4.1.É vedado ao arrematante comparecer à Vara para recebimento do auto de
arrematação;

4.2.Caberá ao leiloeiro providenciar o envio dos autos de arrematação por e-mail aos
arrematantes.



5.Em caso de arrematação de bem imóvel

5.1.É vedado ao arrematante comparecer à Vara para entregar o comprovante de
recolhimento do ITBI;

5.2.O comprovante de recolhimento do ITBI deverá ser enviado para o e-mail
direcao33@jfpe.jus.br (vara onde tramita o processo),

6.Entrega da carta de arrematação

6.1.É vedado ao arrematante comparecer à Vara para recebimento da carta de
arrematação;

6.2.A carta de arrematação (expediente assinado pelo(a) juiz(íza) no próprio PJe) será
enviada por e-mail para o arrematante, após decurso do prazo legal;

 

7.Esclarecimentos adicionais

7.1.Quaisquer esclarecimentos adicionais devem ser obtidos mediante contato pelo
telefone (81) 3213-6810 ou e-mail direcao33@jfpe.jus.br, (vara onde tramita o processo do
bem levado à leilão), sendo vedado o comparecimento à Vara para tal finalidade.

Por fim, ficam revogadas quaisquer disposições contrárias ao presente Edital e para que
este chegue ao conhecimento dos executados e de terceiros interessados, a fim de que não
possam, no futuro, alegar ignorância, será publicado na forma da lei e publicizado nos veículos
de comunicação de grande circulação, nesta cidade do Recife (PE), 03 de março de 2022.
Eu, Luzinete de Arruda Melo (Técnica Judiciária), disponibilizei para a secretaria da vara o
presente edital virtual com tabela de lotes em branco, para preenchimento pelos servidores
responsáveis; Eu, Solange Maria Bastos Marinho (Diretora de Secretaria), conferi o presente
edital, o qual será subscrito pelo magistrado.

 

 

 

GUILHERME SOARES DINIZ

Juiz Federal Substituto da 33ª Vara Federal/PE
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