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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
Subseção Judiciária do Cabo de Santo Agostinho/PE 

 
LEILÃO 35ª VARA FEDERAL/PE 

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO Nº 000001/2022 

 
 

O MM. Juiz Federal da 35ª Vara, Dr. Rodrigo Vasconcelos Coêlho de Araújo, Juiz Federal 
titular da 35ª Vara Federal/PE, no uso de suas atribuições legais, etc. 

Faz saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que esta 
Vara Federal levará à alienação em arrematação pública, nas datas, local e sob as condições adiante 
descritas os bens penhorados nos autos das ações a seguir relacionadas. 

1. DATAS 

1.º Leilão: Dia 29/03/2022, aberto no período das 10:00 horas, somente na modalidade 
eletrônica, através do site oficial do leiloeiro, por preço igual ou acima do valor da avaliação. 

2.º Leilão: Dia 31/03/2022, aberto no período das 10:00 horas, nas modalidades presencial 
e eletrônica, por qualquer preço, desde que não seja vil, considerado como tal valor inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação. 

2. LOCAL 

Lances deverão ser realizados através do site oficial do leiloeiro abaixo nomeado e os lances 
presenciais no Auditório 1, localizado no 3º andar do prédio anexo à sede da Justiça Federal em 
Pernambuco na Av. Recife, 6.250, bairro do Jiquiá, Recife-PE. 

3. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 

RUI ALMEIDA, matrícula JUCEPE nº 331 
Fones: (81) 3877-1001; (81) 9 9432-7547 
Sítio eletrônico: www.almeidaleiloes.com.br   
E-mail: atendimento@aragaoleiloes.com.br     

4. ADVERTÊNCIAS 

4.1 Ficam as partes executadas abaixo identificadas devidamente intimadas das datas 
designadas para o leilão, caso não sejam encontradas para intimação pessoal. 

4.2 A simples oposição de embargos à arrematação por parte do executado (devedor) não 
é causa para desfazimento da arrematação. 

4.3 Em caso de arrematação, o exequente que não tenha se manifestado previamente 
poderá adjudicar os bens arrematados com preferência, em igualdade de condições 
com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 24, II, b, Lei nº 6.830/80). 

4.4 No caso de arrematação de veículos automotores, o arrematante deverá, no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da data da entrega do bem, efetuar a transferência de sua 
propriedade junto ao órgão competente de trânsito. 

http://www.almeidaleiloes.com.br/
mailto:atendimento@aragaoleiloes.com.br
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4.5 Excetuados os casos previstos em Lei, não serão aceitas desistências dos arrematantes 
ou alegações de desconhecimento das cláusulas deste Edital para se eximirem das 
obrigações geradas, inclusive aquelas de ordem criminal, na forma do art. 358 do 
Código Penal (“Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou 
multa, além da pena correspondente à violência”), devendo o Leiloeiro cientificar 
os potenciais interessados em adquirir o(s) bem(ns) levado(s) à hasta 
pública. 

4.6 Em caso de remição, pagamento ou parcelamento do débito, no período de 10 (dez) 
dias que antecedam ao leilão, a parte executada deverá pagar 3% (três por cento) 
sobre o valor atribuído ao(s) bem(ns) na avaliação/reavaliação ou sobre o valor 
atualizado da dívida, prevalecendo o menor, através de depósito judicial, a título de 
ressarcimento das despesas do leiloeiro, observado sempre o limite mínimo de R$ 
100,00 (cem reais) e máximo de a 5 (cinco) salários mínimos, devendo comprovar o 
pagamento em juízo enviando o comprovante para o e-mail da respectiva vara até o dia 
útil anterior ao leilão, sob pena de realização deste, com inclusão dos bens penhorados 
em garantia do débito supramencionado. 

4.7 Tratando-se de veículo automotor ou similar, ficará a parte executada obrigada, nos 
casos em que o veículo tenha sido removido (item 5.2), a ressarcir diretamente o 
leiloeiro dos custos de remoção e de estadia do veículo, devendo ser considerada a 
tabela por ele usualmente adotada, sempre observando o princípio da razoabilidade, 
sendo, nestes casos, liberado o bem apenas após o pagamento da quantia devida. 

5. BENS 

5.1 São os que constam deste Edital publicado no órgão oficial, disponível na Secretaria 
desta 35ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Cabo de Santo Agostinho/PE (Av. 
Mascarenhas de Moraes, 6211, Bloco A, Imbiribeira, Recife/PE), com horário de 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 12h00min às 17h00min. 

5.2 Os veículos automotores, antes da data aprazada para a realização do leilão, poderão 
ser removidos para o depósito do leiloeiro público oficial ou ficarem em poder dos 
depositários judiciais nomeados.  

5.3 Todos os bens serão alienados no estado de conservação que se encontrarem, não 
cabendo à Justiça Federal ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos, ou mesmo providências referentes à retirada, embalagens, 
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Sendo a arrematação 
judicial modo originário de aquisição de propriedade, não cabe alegação de evicção, 
sendo exclusiva atribuição dos licitantes/arrematantes verificarem o estado de 
conservação, situação de posse e especificações do(s) bem(ns) oferecido(s) no leilão. 

5.4 Qualquer dúvida e/ou divergência na identificação/descrição do(s) bem(ns) deverá(ao) 
ser dirimida(s) no ato do leilão. 

5.5 Fica reservado à Justiça Federal o direito de não alienar, no todo ou em parte, os bens 
cujos preços forem considerados inferiores ao preço de mercado, independente do valor 
do lanço inicial do arrematante, bem como alterar as condições deste Edital, suas 
especificações e quantidade dos bens passíveis de leilão. 
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6. VISITAÇÃO AOS BENS 

6.1   Antes dos dias marcados para o leilão, os interessados terão o direito de visitação dos 
bens nos locais em que se encontrarem. 

7. DÍVIDAS DOS BENS 

7.1 No caso de veículos automotores, o arrematante não arcará com os débitos de IPVA, 
seguro obrigatório, taxas de licenciamento do DETRAN, taxa do Corpo de Bombeiros e 
taxa de manutenção e conservação de vias públicas eventualmente existentes, nem 
com as multas pendentes, que são de responsabilidade pessoal do proprietário anterior 
(devedor). Excetuam-se, além das demais taxas não mencionadas neste rol, a taxa de 
inclusão/exclusão de reserva/alienação/arrendamento e a taxa de transferência de 
propriedade, que ficam a cargo do arrematante. 

7.2 Nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, subrogam-se 
no lanço ofertado os créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, 
o domínio útil ou a posse de bens imóveis, assim como os relativos a taxas pela 
prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria. 

7.3 Taxas condominiais em atraso, incidentes sobre os bens praceados, são de 
responsabilidade do arrematante. 

7.4 Dúvidas sobre os débitos ou ônus existentes quanto a determinado bem pode ser 
esclarecida na Secretaria das Varas participantes, com o Leiloeiro Oficial ou diretamente 
nos Cartórios de Registro de Imóveis. 

8. PODEM ARREMATAR (art. 890, do Código de Processo Civil) 

8.1 É admitido a lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus bens. 

8.2 A identificação das pessoas físicas será feita através de documento de identidade e do 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF). 

8.3 As pessoas jurídicas serão representadas por quem seus estatutos indicarem, devendo 
portar comprovante de CNPJ e cópia do referido ato estatutário atualizado. 

8.4 Todos poderão fazer-se representar por procurador, com poderes específicos, munido 
da devida identificação do outorgante, devendo ser o instrumento com poderes 
específicos apresentado ao Juízo junto com o auto de arrematação, para a juntada aos 
autos respectivos. 

9. NÃO PODEM ARREMATAR 

9.1 Os tutores, curadores, testamenteiros, administradores, síndicos ou liquidantes, quanto 
aos bens confiados à sua guarda e responsabilidade; 

9.2 Os mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam 
encarregados; 

9.3 O Juiz, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão e demais 
servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na 
localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. 

9.4 Os servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a 
que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta; 
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9.5 Os leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados; 

9.6 Os advogados de qualquer das partes. 

10. CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO 

10.1 A arrematação será feita à vista pela melhor oferta para bens móveis. 

10.2 No caso de imóveis, poderá o interessado adquirir o bem em prestações nos 
termos do art. 895 e seguintes do CPC/2015. 

10.3 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 à realização do leilão. Cada 
recolhimento deverá se processar em guia de depósito/documento de arrecadação 
específico e em códigos próprios. 

10.4 No caso de inadimplência do arrematante, submeter-se-á este às penalidades da Lei, 
que prevê responsabilidade criminal e execução judicial contra o mesmo, além da perda 
do valor da Comissão do Leiloeiro (art. 39 do Decreto nº 21.981/32). O inadimplente 
também perderá o valor da caução e não será admitido a participar de outros leilões ou 
praças, nos termos do art. 897 do CPC. 

10.5 A oferta de lanços poderá ser feita pela internet (por meio do sítio eletrônico 
www.almeidaleiloes.com.br). Para tanto, os interessados deverão efetuar 
cadastramento com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, no referido 
endereço eletrônico, confirmar os lances e recolher a quantia respectiva na data 
designada para a realização da praça e leilão, para fins de lavratura do termo próprio, 
ficando os arrematantes cientes que deverão garantir seu ato, com observância dos 
regramentos contidos no item 10.2. 

10.6 Ressalvados os casos previstos em Lei, não será aceita desistência da arrematação ou 
reclamação posterior sobre os bens. 

11. ACRÉSCIMOS AO VALOR DO LANÇO 

Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento dos seguintes acréscimos, 
incidentes sobre o valor do lanço: 

 

11.1 Comissão do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) do valor do lanço vencedor, que será paga 
mediante depósito judicial à ordem deste Juízo na Agência nº 1029 DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL. Ocorrendo a anulação do leilão, o valor dessa comissão 
retornará em favor do seu depositante. 

11.2 Custas judiciais de arrematação: 0,5% (meio por cento) do valor do lanço vencedor, 
sendo o mínimo de 10 UFIR [R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o 
máximo de 1.800 UFIR [R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze reais e trinta e oito 
centavos)], conforme Tabela Anexa III da Lei nº 9.286/96, a serem depositadas na 
Agência nº 1029 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  

12. RECEBIMENTO DOS BENS ARREMATADOS 

12.1 Caso não haja oposição de embargos ou adjudicação do(s) bem(ns), a expedição da 
Carta de Arrematação e/ou Mandado/Ordem de Entrega dos bens arrematados será 
feita após o decurso dos prazos legais, efetivado o pagamento das custas judiciais. 

http://www.almeidaleiloes.com.br/


 
 
 

Página 5 de 11 

12.2 Se por motivo alheio à vontade do licitante a arrematação não se confirmar, o valor 
total pago ser-lhe-á devolvido, devidamente corrigido. 

12.3 O pagamento das despesas relativas à transferência do(s) bem(ns) compete ao 
arrematante. 

12.4 No caso de bem imóvel, após decorridos os prazos legais sem manifestação dos 
interessados, será intimado o arrematante para que comprove o recolhimento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, a teor do art. 901, §2º do Código de 
Processo Civil, para posterior expedição da carta de arrematação.  

12.5 Tratando-se de bem imóvel vinculado a regime de condomínio, para recebimento da 
carta de arrematação respectiva, deverá o arrematante apresentar certidão/declaração 
de quitação das taxas condominiais. 

13. TRANSPORTE E POSSE DEFINITIVA DOS BENS PENHORADOS 

13.1 Este Juízo garantirá ao arrematante a posse do bem livre de quaisquer ônus que possa 
existir sobre ele antes da data do leilão conforme o elencado neste Edital (item 7 – 
Dívidas dos bens). Todavia, a remoção, o desmanche e a guarda de tal bem será de 
responsabilidade do próprio arrematante e correrão por sua conta e risco. 

13.2 A garantia judicial poderá ocorrer também através de imissão na posse nos casos em 
que o bem imóvel esteja ocupado com posse precária. 

14. RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS 

 
BENS IMÓVEIS 

 
 

Processo nº  0002122-12.2014.4.05.8312 (EXECUÇÃO FISCAL) 

Parte Exequente: FAZENDA NACIONAL  

Parte Executada: PLAGON PLASTICOS DO NORDESTE S/A 

Bem: - 01 (Uma) imóvel (Gleba Urbana), situado no Município do Cabo de 
Santo Agostinho/PE, às margens da antiga Rodovia BR 101, Km 34, com 
área de 4,3 hectares. MEMORIAL DESCRITIVO: Tomando no eixo da 
ponte do riacho  "CHARNECA", a partir de extremidade de esquerda em 
relação ao mesmo riacho a distância de 20 metros e deste ponto sobre a 
perpendicular a este eixo a distância de 20 metros encontrando-se o 
marco 1.00, marco 1 e, ainda sobre a mesma perpendicular, com a 
distância de 210 metros encontra-se o marco 2., com o marco, visando-se 
com o marco 1 e zero grau e com um angulo interno 77º00 encontra-se o 
marco 3 a 266,50m. Do marco 3, visando-se o marco 2, a zero graus e 
com um interno de 77º35, encontra-se o marco 4 e 180,00 metros. Do 
marco 4, visando-se o marco 3 e zero graus e com um ângulo interno de 
109º25 encontra-se o marco 1 a 180,50 metros. Cadastrado no MF - nº 
10.880.771/0001-74 e registrado na J.C. do Estado de Pernambuco, sob o 
nº 2003, conforme D.N.E.R. Escritura Pública sob o nº 3.362, fl. 95, no 
Livro 3- H, em 05-11-1967, Matrícula 1.436, no Livro 2 "E" do Registro 
Geral de Imóveis da Comarca do Cabo de Santo Agostinho. 

Situação do bem: Com construções, tipo prédio, galpões, etc. OBS: Conforme certificação 
do Oficial de Justiça, “...o imóvel está ocupado por invasores, 
observei também que o imóvel está dilapidado, sem portão, 
grades, esquadrias e telhas e possivelmente os bens que existiam 
dentro do imóvel... o imóvel foi invadido e dilapidado e furtado 
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todos os bens que existiam dentro do imóvel...” 
Ônus: De acordo com certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Cabo/PE, sobre 

o bem incidem registradas/averbadas (R-29-1436 a R-43-1436) entre 
hipoteca(s) e penhoras diversas, incidentes sobre o imóvel; Obs: Certidão de 
imóvel de agosto de 2019. 

Localização dos 
bens: 

Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. 

Avaliação do bem: R$ 15.052.716,20 (quinze milhões, cinquenta e dois mil, setecentos e 
dezesseis reais e vinte centavos).  

Depositário(a): João Carlos Cavalcanti de Rangel Moreira  

 

Processo nº  0001852-85.2014.4.05.8312 (EXECUÇÃO FISCAL) 

Parte Exequente: FAZENDA NACIONAL  

Parte Executada: PLAGON PLASTICOS DO NORDESTE S/A 

Bem:  - Área de terreno denominada Lote de terreno C-5, modificado e 
unificado ao Lote C-8, medindo 34.918m², situada no Distrito 
Industrial do Cabo de Santo Agostinho (Imóvel Matrícula 1604 - Lote de 
terreno C-5, modificado e unificado do distrito industrial do cabo), 
conforme registros lavrados no livro 2-F, às fls. 104, continuação às fls. 50 
do Livro 2-W e às fls. 72 do Livro 2-Z, na matrícula nº 1.604 do Cartório 
do 1º Ofício do Cabo de Santo Agostinho - PE (Registro Anterior: Registro 
nº 3.233, Livro 3-H, e nº Av.2, fls. 64, Livro 2-F, matrícula 1.603). 
Conforme dados colhidos junto à Prefeitura Municipal do Município do 
Cabo de Santo Agostinho e à executada, bem assim com base na vistoria 
realizada "in loco", trata-se de lote de terreno às margens da Rodovia PE 
37, Pirapama, Cabo de Santo Agostinho - PE, situado ao lado de outro 
imóvel onde se situam escritório e galpões da executada. Registro de 
matricula nº 1.604 do Registro Geral de Imóveis da Comarca do Cabo 
de Santo Agostinho.  

Situação do bem: Conforme certificação do Oficial de Justiça: “Conforme dados 
colhidos junto à Prefeitura Municipal do Município do Cabo de Santo 
Agostinho e à executada, bem assim com base na vistoria realizada "in 
loco", trata-se de lote de terreno às margens da Rodovia PE 37, Pirapama, 
Cabo de Santo Agostinho - PE, situado ao lado de outro imóvel onde se 
situam escritório e galpões da executada. No local, em vistoria externa, foi 
possível constatar que se trata de terreno vazio, isto é, sem construções, e 
aparentemente sem uso, estando a sua área coberta de vegetação/mato.” 
OBS: Conforme peticionamento da executada nos autos (id: 
4058312.21845033): “... o imóvel, desde o ano de 2021, vem sendo 
alvo de furtos e deteriorações de um grupo do qual ainda não se 
tem conhecimento.” 

Ônus: De acordo com certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Cabo/PE, sobre 
o bem incidem registradas/averbadas (R-10-1604 a R-21-1604) entre 
hipoteca(s) e penhoras diversas, incidentes sobre o imóvel; Obs: Certidão de 
imóvel datada de agosto de 2019. Obs: Certidão de imóvel de junho de 2018. 

Localização dos 
bens: 

Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. 

Avaliação do bem R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais).  

Depositário(a): João Carlos Cavalcanti de Rangel Moreira Filho 

 

Processo nº  0000439-03.2015.4.05.8312 (EXECUÇÃO FISCAL) 

Parte Exequente: FAZENDA NACIONAL  

Parte Executada: SALGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 

Bem: - Engenho Todos os Santos, localizado município de Ipojuca/PE, com área 
de 902,08 ha (novecentos  dois hectares e oito ares) com nua vegetação 
composta de matas, pastos e canaviais; confrontando-se ao Norte, com terras 
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dos engenhos Santa rosa e Pindoba, de propriedade da Usina Salgado; 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, e a Oeste com terras dos São Paulo e São Carlos, de 
propriedade da Usina Salgado S.A, todos deste município. Registro de 
matricula nº 660 do Ofício Único de Cartório de Ipojuca/PE. 

Situação do bem: Conforme certificação do Oficial de Justiça - Observações quanto à 
ocupação e característica do terreno: “Como é a regra dos imóveis na região, 
ele possui topografia diversa, mas com predominância montanhosa. Nos 
trechos vistoriados, onde existe maior concentração de ocupações, existe 
energia elétrica, predominância do plantio de Cana-de-açúcar e verificou ser a 
propriedade cortada por estradas de canavieiras. No acesso principal, onde 
localiza-se a antiga Casa Grande, existe um pequeno povoado composto, em 
sua maioria, por trabalhadores da Usina. Há também uma igreja e uma escola 
municipal. Não foi possível mensurar com exatidão o quantitativo das 
benfeitorias existentes e suas qualidades. Além de não possuir conhecimento 
técnico especializado para essa avaliação, a empresa devedora, quando 
perguntada, também não soube informar. De qualquer forma, para fins da 
presente reavaliação foi considerado apenas o valor da terra nua. Por fim, é de 
extrema relevância mencionar que existem posseiros no imóvel, em sua 
maioria trabalhadores de usinas canavieiras e seus familiares.”  Observações de 
vistoria: “Como já registrado no Laudo de Vistoria, a propriedade encontra-se 
às margens da Rodovia PE-060, após a entrada de Porto de Galinhas (PE-009) 
do lado esquerdo da via. Atualmente, segundo declarações do patrono da 
empresa devedora, o imóvel encontra-se arrendado à Usina Trapiche S/A. Essa 
informação consta também da certidão cartorária - R-25. Em visita ao local, 
observei que as circunstâncias apresentadas quando das visitas anteriores 
permanecem. No que se refere às benfeitorias, na extensão da propriedade, 
principalmente no entorno da antiga sede, existem pequenas casas que 
pertencem aos trabalhadores da Usina, uma igreja e uma escola municipal.” 

Ônus: De acordo com certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Ipojuca/PE, 
sobre o bem incidem registradas/averbadas (R-06-660 a R-29-660) entre 
hipoteca(s), arrendamento e penhoras diversas, incidentes sobre o imóvel. 
Obs: Certidão de imóvel de dezembro de 2020. 

Localização do bem: Município de Ipojuca/PE. 

Avaliação do bem R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais).  

Depositário(a): Rui de Almeida Pereira - Leiloeiro. 

 

Processo nº  0000300-51.2015.4.05.8312 (EXECUÇÃO FISCAL) 

Parte Exequente: FAZENDA NACIONAL  

Parte Executada: SALGADO AGROPECUÁRIA S/A  

Bem:  - 01 (um) imóvel rural denominado “Engenho Cachoeira”, situado no 
municio de Ipojuca/PE, com área de 942,922 hectares, limitando-se ao 
norte com o Engenho Esperança e com o Engenho Piedade, da usina 
Ipojuca S/A; ao Sul com o Engenho Santa Rosa da Usina Salgado e com o 
Engenho Sibiró do Mato da Usina Ipojuca; a Leste com o Engenho Arimbí, 
de Maria Bernadete Dourado Guerra; e a Oeste com o Engenho Queluz de 
propriedade da Agro Pastoril Queluz S/A, inscrita no INCRA sob o nº 
232.092.001.406-4. Registro de matricula nº 882.  

Situação do bem: Conforme certificação do Oficial de Justiça - Observações quanto à 
ocupação e característica do terreno:” Como é a regra dos imóveis na região, 
o imóvel possui topografia diversa, mas com predominância montanhosa. 
Nos trechos vistoriados, onde existe maior concentração de ocupações, 
existe energia elétrica, predominância do plantio de Cana-de-açúcar e 
verificou ser a propriedade cortada por estradas de canavieiras. No acesso 
principal, onde localiza-se a antiga Casa Grande, próximo à Rod. PE-60, 
existe um pequeno povoado composto, em sua maioria, por trabalhadores 
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de Usina e posseiros. Há também igrejas, escolas e empreendimentos 
comerciais, inclusive turísticos. Não foi possível mensurar com exatidão o 
quantitativo das benfeitorias existentes e suas qualidades. Além de não 
possuir conhecimento técnico especializado para essa avaliação, a 
empresa devedora, quando perguntada, também não soube informar. Na 
citada Nota Técnica elaborada pela Autarquia Federal em 2018 há menção 
de que 60% da área do Engenho Cachoeira está ocupada por posseiros, 
parceleiros, arrendeiros e lotistas. De qualquer forma, para fins da 
presente reavaliação foi considerado apenas o valor da terra nua.” 
Observações de vistoria: “Como registrado no Laudo de Vistoria, o acesso à 
propriedade se dá pela Rod. PE-060, após a entrada de Porto de Galinhas 
(PE-009) do lado direito da via onde consta a placa “Cachoeira Eco 
Parque”. Existe também uma parada de ônibus com o nome Arimbi. Em 
visita ao local, observei que as circunstâncias apresentadas quando das 
visitas anteriores permanecem. Dirigi, principalmente, pelo perímetro mais 
povoado e até onde termina o pavimento da estrada, entre as Escolas 
Municipais Santa Mônica e Santo Cosme e Damião. No que se refere às 
benfeitorias, na extensão da propriedade em que pude avistar, existem 
casas que pertencem aos trabalhadores da Usina e posseiros, uma igreja, 
pequenos comércios e as citadas escolas. Informações mais detalhadas 
pertinentes à ocupação e características geográficas do engenho estão 
apontadas na Nota Técnica elaborada pelo Expert do INCRA 
(id.4058312.12793021).” 

Ônus: De acordo com certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Ipojuca/PE, 
sobre o bem incidem registradas/averbadas (R-1, R-2, R-3, AV-3, R-4, R-5, AV-
6, AV-7, R-8, R-9, R-12, R-13, AV-14) garantia hipotecária, penhoras, 
arrolamentos de bens e hipotecas. Obs: Certidão de imóvel datada de 25 de 
janeiro de 2017. 

Localização dos 
bens: 

Município de Ipojuca/PE. 

Avaliação do bem R$ 30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais).  

Depositário(a): Rui de Almeida Pereira - Leiloeiro. 

 

Processo nº  0000791-24.2016.4.05.8312 (EXECUÇÃO FISCAL) 

Parte Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Parte Executada: ACIGUA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP 

Bem: - 01 (um) Lote de terreno, medindo 4.395m², situado no distrito 
industrial do Cabo de Santo Agostinho/PE, conforme registro lavrado 
no livro 02A na matricula nº 149 do Cartório do 1º Ofício do Cabo 
(registro anterior nº 3928, livro 3-J, fls. 107). Trata-se de lote de terreno 
com área de 4.395m² e área total construída de 622,68m², de uso 
industrial, com estrutura de concreto, com pintura externa  plástica, com 
instalação elétrica embutida, com forro de laje, com esquadria de madeira 
padrão, com paredes de alvenaria, com revestimento interno de reboco, 
com piso de cimento e tijolo, com cobertura de cimento, com 
revestimento externo de reboco, com mais de uma instalação sanitária 
interna, com pintura interna plástica, com água encanada e sem rede de 
esgoto. Registro de matricula nº 149 (Registro anterior nº 3928, livro 3-
J, fls. 107) do Registro Geral de Imóveis da Comarca do Cabo de Santo 
Agostinho. 

Situação do bem: - 

Ônus: De acordo com certidão do Cartório de Registro de Imóveis do Cabo/PE, sobre 
o bem incide registrada (R-11-149) Registro de Penhora Judicial (Credor – 
Estado de Pernambuco); Obs: Certidão de imóvel de dezembro de 2017. 

Localização do(s) 
bem(ns): 

Município do Cabo de Santo Agostinho/PE. 
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Avaliação do bem  R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).  

Depositário(a): Fernando Alves Ferraz de Abreu Júnior. 

 
 

VEÍCULOS AUTOMOTORES E OUTROS 
 

Processo nº  0815736-82.2017.4.05.8300 (EXECUÇÃO FISCAL) 

Parte Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Parte Executada: SALGADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 

Bem(ns): - 01 (um) Caminhão, Marca MERCEDES/BENZ, Modelo L 2318, 
Ano/Modelo 1994/1994, Combustível DIESEL, Placa KFF-4516 (PE), Cor 
BRANCA, Chassi 9BM386364RB006084. (Avaliação R$ 25.000,00 – 
vinte e cinco mil reais); Obs: O veículo encontra-se parado (sem motor) 
há bastante tempo, acoplado existe uma gaiola em aço para transporte de 
cana, com capacidade de armazenar, mais ou menos, 18 (dezoito) 
toneladas; 
 
- 01 (um) Caminhão, Marca MERCEDES/BENZ, Modelo L 2213, 
Ano/Modelo 1985/1985, Combustível DIESEL, Placa KHD-3740 (PE), Cor 
Amarela e Vermelha, Chassi 34540312689709. (Avaliação R$ 
100.000,00 – cem mil reais); Obs: O veículo é antigo e por isso 
apresenta danos de funilaria e avarias decorrentes do uso na atividade 
rural. Na parte interior da cabine também é possível constatar 
depreciações. Importante apontar que o caminhão foi adaptado para 
combate à incêndio – carro-bombeiro/pipa;  
 
- 01 (um) Caminhão, Marca MERCEDES/BENZ, Modelo 2418, 
Ano/Modelo 1994/1994, Combustível DIESEL, Placa KFF-4590 (PE), Cor 
BRANCA, Chassi 9BM682318RB033256. Obs: veículo de combate a 
incêndio, adaptado para bombeiro. Na carroceria existe um tanque de 
água com capacidade para 15 (quinze) mil litros. (Avaliação R$ 
50.000,00 – cinquenta mil reais); Obs: O caminhão encontra-se 
parado para manutenção e não apresenta boas condições de conservação; 
 
 - 01 (um) Reboque R/M. GONÇALVES RAC 15, Ano/Modelo 
2006/2006, Placa KJX-8354 (PE), Cor AMARELA, Chassi 
9A9RAC15261CL6014. (Avaliação R$ 10.000,00 – dez mil reais); Obs: 
Trata-se de reboque canavieiro, com capacidade para armazenamento de 
aproximadamente dezoito toneladas. O veículo encontra-se abandonado 
no pátio da Usina, sem pneus, molas e parte elétrica;  
 
- 01 (um) Reboque R/M. GONÇALVES RAC 15, Ano/Modelo 
2006/2006, Placa KKB-2634 (PE), Cor AMARELA, Chassi 
9A9RAC15261CL6016. (Avaliação R$ 25.000,00 – vinte e cinco mil 
reais); Obs: O veículo encontra-se em bom estado de funcionamento, 
com avarias e danos normas decorrentes do uso rural; 
 
- 01 (um) Reboque R/M. GONÇALVES RAC 15, Ano/Modelo 
2003/2003, Placa KJX-7994 (PE), Cor AMARELA, Chassi 
9A9RAC15261CL6013. (Avaliação R$ 10.000,00 – dez mil reais); Obs: 
Trata-se de reboque canavieiro, com capacidade para armazenamento de 
aproximadamente dezoito toneladas. O veículo encontra-se abandonado 
no pátio da Usina, sem pneus, molas e parte elétrica; 
 
- 01 (um) Reboque R/M. GONÇALVES RAC 15, Ano/Modelo 
2003/2003, Placa KIZ-1008 (PE), Cor AMARELA, Chassi 
9A9RAC15231CL6628. (Avaliação R$ 10.000,00 – dez mil reais) Obs: 
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O veículo encontra-se abandonado no pátio da Usina, sem pneus, molas e 
parte elétrica; 

Localização Total 
do(s) bem(ns): 

Sede da Empresa – Engenho Salgado; Todos os veículos estão localizados 
no parque industrial da empresa executada, com acesso por meio da Rod. 
PE-009 no município de Ipojuca/PE 

Situação dos bens: Verificar situação dos bens junto ao leiloeiro oficial 

Avaliação Total: R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).  

Depositário(a): Rui Almeida Pereira – Leiloeiro 

 

Processo nº  0800056-16.2020.4.05.8312 (EXECUÇÃO FISCAL) 

Parte Autora: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA 

Parte Executada: FLAVIO SOARES DA SILVA 

Bem: - 01 (uma) motocicleta Placa PDH 9D48/PE (Antiga PDH 9348) 
Marca/Modelo I/SHINERAY XY 50 Q, cor vermelha, Ano Modelo 
2014/2015, Combustível gasolina, Chassi LXYXCBL0XF0221755. Obs: Não 
removido. 

Localização do bem: Rua dos Pescadores, s/n, Rio Formoso/PE, Cep: 55570-000. Obs: veículo 
na posse do executado que consta como depositário. 

Situação dos bens: Conforme certificação Oficial de Justiça, “Estado sofrível de conservação” 
Avaliação Total: R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).  

Depositário(a): Flavio Soares da Silva 

 

Processo nº  0001340-05.2014.4.05.8312 (EXECUÇÃOFISCAL) 

Parte Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Parte Executada: PETROIL DO BRASIL S A 

Bem: - 01 (um) motocicleta SHINERAY XY 250 5 de placa KLG-
7469/PE, cor vermelha, Chassi LXYPDNL0690273192, Ano/Modelo 2009, 
odômetro registra 828.9 Km. Obs: Não removido. 

Localização do bem: Estrada TDR Norte, 3005, Distrito Industrial, Cabo de Santo Agostinho/PE. 
Obs: veículo na posse da executada com nomeação de 
depositário. 

Situação do bem: - 

Avaliação Total: R$ 6.000,00 (seis mil reais).  

Depositário(a): George dos Santos da Mota 

 

Processo nº  0001658-85.2014.4.05.8312 (EXECUÇÃO FISCAL) 

Parte Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Parte Executada: JCS TRANSPORTES LTDA 

Bem: - 01 (um) caminhão, Marca/Modelo FORD CARGO 1317 E, 
Combustível DIESEL, Ano/Modelo 2006/2006, Placa KJX-2947, 
Cor prata, Chassi 9BXCE2U16BB77200. Obs: Não removido. 

Localização do bem: Rodovia BR 101, Nº 990, Sul, Km 97,3, Sala 04, Distrito Industrial, Cabo 
de Santo Agostinho/PE, Cep: 54590-000. Obs: veículo na posse da 
executada com nomeação de depositário. 

Situação dos bens: Conforme certificação Oficial de Justiça, “O veículo encontra-se em 
irregular estado de conservação e, atualmente, está estacionado na 
garagem da empresa, localizada no logradouro fornecido neste mandado. 
De fato, junto ao caminhão existe uma gaiola de gás da marca GUERRA, 
reavaliada concomitante ao veículo, segundo o auto de reavaliação e 
constatado por este meirinho "in loco". Assim, procedi com a constatação 
do bem descrito no auto da reavaliação, tendo observado que o mesmo 
apresenta um precário estado de conservação (conforme o informado pelo 
responsável, este veículo tem ficado parado no endereço da empresa) e, 
aparenta não está sendo utilizado pelo executado (informação essa 
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confirmada pelo depositário).” 
Avaliação Total dos 
bens: 

R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). 

Depositário(a): João Felipe Cândido de Aguiar 
 

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e de possíveis credores, 

passou-se o presente edital, aos 09 de março de 2022, nesta cidade de Cabo de Santo Agostinho/ 
PE, que vai publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no local de costume. Eu,  
__________ Leandro Henrique Cajaseiras de Gusmão, Diretor de Secretaria na 35ª Vara Federal/PE, 
conferi e subscrevi. O Edital segue devidamente assinado pela Juiz Federal. 

 
 

RODRIGO VASCONCELOS COÊLHO DE ARAÚJO 
Juiz Federal Titular da 35ª Vara/PE 


