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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 Fórum Des. Rodolfo Aureliano 

Av. Desembargador Guerra Barreto, 200, Ilha Joana Bezerra –  

Cep: 50.080-900 - Recife/PE
 

5ª Vara Cível da Comarca de Petrolina 
 
Processo Nº: 0004652-02.2021.8.17.3130
 
Natureza da Ação: Falência de Empresários, Sociedades Empresariais,
 
Autor: Joalina Transportes Ltda
 
Advogado(a): Priscilla Corsino Campello – OAB/PE37593
 
Advogado(A): Max Lima E Silva De Medeiros – OAB/PE 22993
 
Terceiro Interessado: Município de Petrolina
 
Terceiro Interessado: Procuradoria Regional Da Fazenda Nacional Em Pernambuco
 
Terceiro Interessado: PGE - 2ª procuradoria regional - Petrolina
 
Terceiro Interessado: Banco Central Do Brasil
 
Terceiro Interessado: Banco Bradesco S/A
 
Terceiro Interessado: BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa De Valores, Mercadorias E Futuros
 
Administrador Judicial: Marcio Henrik Silva Dos Santos - ME 
 
 
 
A Doutora LARISSA DA COSTA BARRETO, Juíza Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Petrolina,
Estado de Pernambuco, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que por este Juízo processam-se Falência e que foi designada a venda dos bens descritos
 abaixo, na modalidade de Leilão, nos termos da Lei 7.661/45 (antiga Lei de Falências), art. 117,
observando ainda a disciplina conferida ao pregão pela Lei n. 11.101/05 e de acordo com as regras
expostas (haverá a aplicação subsidiária do NCPC se for necessário) a seguir:  
  
1 – DATAS, HORÁRIOS, E MODALIDADE DA SESSÃO DE HASTA PÚBLICA:     
 
 
PRIMEIRA CHAMADA: Dia 28 de Junho de 2022, às 14:30, por preço igual ou superior ao da 
avaliação.
 
SEGUNDA CHAMADA: Dia 13 de Julho de 2022, às 14:30, por qualquer preço, desde que não seja 
vil (Art. 142, § 3º-A, III, da Lei 11.101/2015), considerado como tal, valor inferior a 50% do valor da
avaliação 
 
MODALIDADE DO LEILÃO: Presencial & Eletrônico 
 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: César Augusto Aragão Pereira – JUCEPE 384
 
TELEFONES: (81) 3877-1001 / 994327547 (Whatsapp)
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EMAIL: cesar@aragaoleiloes.com.br / atendimento@aragaoleiloes.com.br
 
LOCAL DO LEILÃO: Estrada das Ubaias, 20, Sala 401, Casa Amarela, Recife-PE.CEP 520070-013
(Auditório do Leiloeiro) 
 
SITE PARA VISUALIZAÇÃO DO EDITAL E RECEBIMENTO DE LANCES: www.aragaoleiloes.com.br    
 
OBS: O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de
novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense (art. 900 NCPC). E ainda, fica
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subseqüente ao ato, as mesmas horas, caso não haja 
expediente forense (feriado ou motivo de força maior) naquelas datas.
 
 
 
2 - DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) ARRECADADO(S):
 
 
 
LOTE 1 (COMPOSTO DOS ITENS 1.1 E 1.2)
 
 
 
1.1.  IMÓVEL SEDE DA FALIDA
VALOR DA AVALIAÇÃO (ITEM 1.1): R$ 16.901.190,00 (dezesseis milhões, novecentos e um mil, cento e
noventa reais) 
 
Terreno de forma pentagonal irregular medindo 46,00m do lado leste, do lado norte 177,00 metros, do lado
oeste 57,60 metros e do lado sul em duas partes, a primeira medindo 39,90m e a segunda medindo
136,00 igual a 175,30 metros, limitando-se do lado norte com terrenos da compradora, do lado oeste com
várias casas de taiba, lado sul com dioclecio de oliveira, leste com a estrada de ferro, situada nesta cidade
na Av. Nilo Coelho, bairro Gercino Coelho. Conforme AV-01, consta no presente registro duas áreas de
terreno situadas na avenida da integração e das Nações, nesta Cidade, conforme descriminação: AREA
01: medindo 4.034,00m², limitando-se na frente sul para a Avenida da Integração, lado esquerdo,
limitando-se com Eurico de Sá Cavalcanti e parte com a área 02, lado direito oeste, limitando-se com a
Avenida Nilo Coelho, fundos norte, limitando-se com a área da Transnova. AREA 02: Situada na av. das
Nações, medindo 10.479,32m², limitando-se com a área da Transnova, lado direito sul, limitando-se com a
área de número 01. Conforme AV-19, foi retificado a AREA 01 medindo 2.718,0025m² e AREA 02
9.830,755m² de acordo com o Memorial descritivo do imóvel. Está registada na matrícula 20.566 do Livro
02 – Registro Geral, do Cartório do 1º Registro de Imóveis de Petrolina-PE. 
 
ÔNUS: Conforme certidões anexas ao Auto de Arrecadação, constam diversos ônus reais pairando sobre
o imóvel: AV-02 (Arrolamento), AV-28 (indisponibilidade), R-03, R-06, R-09, R-13, R-15, R-16, R-20, R-
21, R-23, R-25, R-26, R-27, R-29, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35, R-36, R-36, R-37, R-38, R-39, R-
40, R-41, R-42, R-43, R-44, R-45, R-46, R-47, R-48, R-49, R-50, R-51, R-52, R-53, R-54, R-55, R-56
(Penhora).   
 
1.2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA FALIDA 
VALOR DE AVALIAÇÃO (ITEM 1.2): R$ 78.040,00 (setenta e oito mil e quarenta reais). 
LOCAL: SETOR ADMINISTRATIVO   
SALA 01: Armário de aço (1), mesas de escritório (2), mesa de computador - danificada (1), cadeiras  em
péssimo estado (5), carcaça de desktop CPU (1), Monitor (1), teclado (1), Impressora matricial EPSON LX
300 (1), balcão de 3,00 x 1,5 metros (1), Quadro de Aviso (1), cortina tipo persiana (1) e estabilizador (1).
SALA 03: Cadeiras em péssimo estado (2), mesas de escritórios sucateadas (2), Ar condicionado de
janela 15.000 BTUs (1).
SALA 04: Armário de madeira (1), e Ar condicionado de janela 15.000 BTUs (1).
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SALA 06: Mesa (1) e banqueta (1) 
SALA 08: Mesas (8), cadeiras (4), armário prateleira em péssimo estado (1), balcão de aço (1) e sucatas
diversas de informática (vários) 
SALA 09: Armários de madeira (1)
SALA 10: Ar condicionado Philco Inverter 12.000 Btus (1), armário de aço ficheiro de 3 gavetas (1), mesas
para computador (3), mesas (3), armário de ferro 2 portas (1), cadeiras (2)
SALA 12: Ar condicionados Gree 9000 BTUs (1), retroprojetor (1), videoscassetes (2), cadeiras (2), mesa
de aço (1).
SALA 13: Mesas (3), Cadeiras (3), Gaveteiro em aço com duas gavetas (1) e switch (1). 
SALA 15: Ar condicionado Gree 13000 Btus (Split), cadeira (1) e mesa (1)
SALA 16: Armário Horizontal de Aço (1), mesas (3), Cadeiras (3), cofre (1) e ar condicionado Springer
12.500 BTUs (1)
SALA 17: Ar condicionado Springer 12.500 BTUs (1)
SALA 18: Ar condicionado Consul modelo janela (1), estante de aço (1) mesa de madeira, cadeiras (3),
banquete (1)
LOCAL: SETOR OPERACIONAL
SALA 20: Almoxarife de parabrisas diversos (30)
SALA 21: Sucatas diversas (várias), Armários de aço (1), mesas em péssimo estado (4)
LOCAL: SETOR OPERACIONAL
VEÍCULO 1: Carcaça de carro sem identificação
VEÍCULO 2: Carcaça de ônibus sucateada, placa KGF-1704
VEÍCULO 3: Caminhonete F1000 sucateada placa JMH-7799 (BA)
VEÍCULO 4: Sucata de ônibus placa NVC-2473 (PE)
VEÍCULO 5: Sucata de ônibus placa KJM-1358 (PE)
VEÍCULO 6: Carcaça de ônibus (socorro mecânico) sucateada, sem placa
VEÍCULO 8: Sucata de ônibus placa, placa KLR-8206 (PE)
VEÍCULO 9: Sucata de ônibus placa, placa JOC-0193 (PE)
VEÍCULO 10: Sucata de ônibus placa, placa JOC-0193 (PE)
VEÍCULO 11: Carcaça de ônibus sem identificação
VEÍCULO 12: Sucata de ônibus placa, placa KIA-6306 (PE)
VEÍCULO 13: Sucata de ônibus placa, placa NUT-8153 (PE)
VEÍCULO 14: Sucata de ônibus placa, placa KJM-1478 (PE)
VEÍCULO 15: Sucata de ônibus placa, placa KIC-4007 (PE)
VEÍCULO 16: Sucata de ônibus placa, placa KKM-7154 (PE)
VEÍCULO 17: Sucata de ônibus placa, placa JMH-6477 (BA)
VEÍCULO 18: Carcaça de ônibus sem identificação
VEÍCULO 19: Sucata de ônibus placa, placa KLR-8216 (PE)        
VEÍCULO 20: Sucata de ônibus placa, placa KLR-8256 (PE)
EQUIPAMENTOS: TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL (3) 
VALOR DE AVALIAÇÃO (LOTE 1): R$ 16.979.230,00 (Dezesseis Milhões, novecentos e setenta e
nove mil, duzentos e trinta reais)  
LOTE 2 (PRECATÓRIOS)
Créditos de Precatório no valor de R$ 6.928.215,30 (Seis Milhões, Novecentos e vinte e Oito Mil, duzentos
e quinze reais e trinta centavos), conforme ofício 048/21 de 29/07/2021, expedido pelo Núcleo de
Precatórios através do processo nº 8021657-12.2021.8.05.0000 (processo referência 0003237-
65.2009.8.05.0146 da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro-BA) 
 

 
 
3- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO
 
 

AVALIAÇÃO TOTAL (LOTES 1 e 2):  R$ 23.907.445,30 (vinte e três milhões e novecentos e sete mil
e quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)
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3.1 Para participar presencialmente, o interessado deverá comparecer ao local na data prevista com
antecedência de pelo menos 1 (uma) hora antes do horário previsto munido dos documentos de
identificação a seguir:
 
3.1.2 Pessoa Física: RG, CPF/CNH e Comprovante de endereço
 
3.1.3 Pessoa Jurídica: Contrato Social, CNPJ, RG do Sócio e Procuração do representante legal com
firma reconhecida, no caso de preposto. 
 
3.2 O interessado em participar de forma eletrônica deverá acessar o sítio eletrônico do leiloeiro (
www.aragaoleiloes.com.br) até 24 (vinte e quatro) horas antes do leilão para fazer seu cadastro e enviar
cópia de seus documentos citados acima e solicitar sua habilitação no respectivo leilão com seu login e
senha de acesso. 
 
3.3 Fica esclarecido que menores de 18 anos somente poderão adquirir algum bem se emancipados,
representados ou assistidos pelo responsável legal. Estrangeiros deverão comprovar sua permanência
legal e definitiva no País. 
 
 
 
4. DOS LANCES
 
 
 
4.1 É admitido a lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus bens, com exceção (art.
890 do CPC): 
 
I- dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos
bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade;
 
II - dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados;
 
III - do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria
e dos 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;
 
IV – dos 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; V - dos  leiloeiros  e  seus  prepostos,  quanto  
aos  bens  de  cuja  venda estejam  encarregados; VI  -  dos  advogados de qualquer das partes. 
 
4.2 Os lances serão livres, prevalecendo a maior oferta. Caso os lances oferecidos estejam abaixo
do valor mínimo previsto em edital, serão consignados pelo leiloeiro através de Ata e submetido para
 conhecimento do Juízo, Administrador Judicial, MP, credores e interessados.   
 
4.3 Os lances poderão ser recebidos a partir da publicação deste Edital e serão registrados no sítio
eletrônico do leiloeiro, devendo o interessado aguardar a abertura do leilão no dia e horário agendado
neste edital. 
 
4.4 O interessado fica ciente de que deverá se informar no sítio eletrônico do leiloeiro a dinâmica a ser
utilizada na condução do leilão, inclusive quanto a definição de incrementos de lances bem como o tempo
de cronômetro. Fica registrado que o leiloeiro terá autonomia para definir tais parâmetros. 
 
 
 
5 CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO
 
5.1 A alienação dos bens será, preferencialmente, realizada em bloco, observada a seguinte ordem de
preferência prevista no Art 140 (LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005):
 
 
5.2 o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas
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obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as
decorrentes de acidentes de trabalho, com exceção (Art. 141, II, § 1º e 2º, da LEI Nº 11.101, DE 9 DE
FEVEREIRO DE 2005):
 
5.2.1 I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II – parente, em linha reta ou
colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou III –
identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
 
5.2.2 § 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos
contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
 
5.3. O valor da arrematação deverá ser garantido a partir de um sinal de 25% (vinte e cinco) no prazo de 3
(três) dias úteis através de depósito judicial vinculado ao processo, devendo o restante ser
complementado em até 30 (trinta) dias corridos após o leilão na mesma conta. 
 
5.3.1 O não pagamento do complemento do valor da arrematação em até 30 (trinta) dias ao vencimento
será caracterizado como desistência da arrematação, cabendo ao licitante desistente, ser penalizado com
a perda do sinal até então depositado, além das cominações legais previstas na legislação vigente e no
artigo 358 do Código Penal Brasileiro. 
 
5.4 Ao arrematante caberá o encargo de fiel depositário do bem a partir do momento em que tomar posse
do bem arrematado; 
 
5.5 O(s) bem(ns) IMÓVEL(IS) será(ão) vendido(s) em caráter AD CORPUS- (Art. 500 § 3º do Código
Civil), não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de
preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar na descrição do imóvel e a
realidade existente, cabendo eventuais regularizações e despesas por sua própria conta. 
 
5.6 O(s) bem(ns) MÓVEL(IS) será(ão) vendido(s) no estado de conservação em que se encontrarem, não
 cabendo à Justiça Estadual e/ou ao leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos 
ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes dos 
bens arrematados. 
 
5.7. Sendo a arrematação judicial modo originária de aquisição de propriedade, não cabe alegação de
evicção, sendo exclusiva atribuição dos licitantes/arrematantes verificarem o estado de conservação, 
situação de posse, especificações dos bens oferecidos e eventuais ações de terceiros que questionem a
posse ou propriedade do bem.
 
 
 
6. PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO DO VALOR ARREMATADO E DA COMISSÃO DO LEILOEIRO
 
 
 
6.1 Em caso de arrematação, a comissão será de 3% (três) sobre o valor da aquisição dos bens, a ser 
paga pelo arrematante. Havendo adjudicação, acordo ou remição, também será devido o pagamento de 
3% sobre o valor deste. 
 
6.2 O pagamento da comissão do Leiloeiro será feito diretamente ao profissional, por meio de
depósito em conta corrente de sua titularidade, até o segundo dia útil de expediente bancário,
subsequente ao leilão público, cujos respectivos dados bancários serão informados, pelo leiloeiro,
na data do leilão, ao arrematante. 
 
6.1 O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetivado através de guia específica de
depósito judicial, vinculado ao processo e a respectiva Vara, junto à Caixa Econômica Federal. 
 
6.2 Para fins de operacionalizar o referido depósito judicial, fica estabelecido prazo para a sua
comprovação, nos seguintes termos: 
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a) O arrematante recolherá, até o terceiro dia útil de expediente bancário, subsequente ao leilão
público, a título de sinal e como garantia, parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte por cento) do
valor do lanço, cabendo ao arrematante apresentar a documentação comprobatória, diretamente, ao
leiloeiro no referido prazo;
 
b) Reputa-se dia útil, para fins de realização do depósito judicial do lance vencedor, aquele onde há
expediente bancário, independentemente da existência ou não de expediente forense;  
 
c)  integralização do total do lanço deverá ser feita na mesma conta judicial até o 30 (trinta) dias
corridos após o leilão, sob pena de perda do sinal. 
 
6.3 Após a realização dos pagamentos, os comprovantes deverão ser enviados para o leiloeiro para
juntada nos autos do processo. 
 
6.4 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 n.º 21.981/32). 
 
6.5 Os pagamentos não efetuados no prazo implicarão ao(s) arrematante(s) faltoso(s) ou seu fiador as
penalidades da lei, especialmente a perda, em favor do Exequente, do sinal dado em garantia (art.
897 do CPC), além da perda também do valor da comissão paga ao leiloeiro, ressalvada a hipótese
prevista no art. 903, §5º do CPC. Fica(m) ainda proibido(s) de participar(em) de novos leilões (art. 23,
§2º, da Lei das Execuções Fiscais e art. 897, do CPC/15).
 
 
 
7. PROCEDIMENTOS PÓS-ARREMATAÇÃO
 
 
 
7.1 No caso de lance válido, o leiloeiro lavrará de imediato o respectivo auto de arrematação (art. 901,
CPC), constando, ainda, se houver, o nome do segundo colocado.  
 
7.2 Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada
a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. 
 
7.3 Considerar-se-á para fins de contagem do prazo do art. 903, §2º do CPC a data do protocolo do auto
de arrematação lavrado pelo leiloeiro.   
 
7.4 Poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério
Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, hipótese em que os autos serão
conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá sobre as impugnações e, julgando-as
improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as condições estabelecidas no
edital. (Art. 143, da LEI Nº 11.101, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005). 
 
7.5 Caso não haja oposição de embargos, a expedição da Carta de Arrematação e mandados de
imissões na posse serão feitos após o decurso dos prazos legais, efetivados os pagamentos das
arrematações, comissão de leiloeiro, eventuais custas judiciais, comprovado ainda o pagamento dos
tributos relativos à transmissão da propriedade do bem imóvel (art. 901, §1º, CPC).  
 
7.6 O Arrematante deverá também pagar à custas cartorárias, condição necessária à expedição da Carta
de Arrematação; 
 
7.7 Uma vez recebida a Carta de Arrematação, caberá ao arrematante comunicar ao juízo sobre
quaisquer eventuais obstáculos em relação ao registro do lote arrematado bem como adotar todas as

Num. 105864739 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: LARISSA DA COSTA BARRETO - 20/05/2022 08:06:33
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052008063346000000103529428
Número do documento: 22052008063346000000103529428



providências necessárias para regularidade da transferência de propriedade.
 
 
 
8. INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES:
 
 
 
8.1 Ficam, pelo presente EDITAL, devidamente intimados a empresa falida, o administrador, seus
advogados, representantes do ministério público, credores trabalhistas e seus advogados, credores fiscais,
inss, fazenda nacional, fazenda estadual, fazenda municipal, credores fiduciários, hipotecários, credores
quirografários e outros credores, nas pessoas de seus representantes legais e demais advogados da 
designação dos leilões e respectivas datas, para, querendo, acompanhá-los, se não tiverem sido 
encontrados quando da realização da intimação pessoal.  Intimados, ainda, credores com garantia real ou
com penhora anteriormente averbada, os senhorios diretos, bem como, os alienantes fiduciários (caso
existam), caso não tenham sido encontrados para a intimação pessoal da penhora, reavaliação ou
constatação realizada e acerca da data dos LEILOES designados. 
 
8.2 O Leiloeiro ficará autorizado desde já a visitar o(s) bem(ns) objeto(s) desta alienação para verificar
suas condições de conservação, tirar fotos, levantar informações e levar eventuais interessados durante a
vistoria. 
 
8.3 Excetuados os casos previstos na legislação, 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”). 
 
8.4 Eventuais informações ausentes neste Edital poderão ser dirimidas pelo leiloeiro em consulta ao juízo
para serem esclarecidas até a abertura da Sessão de Hasta Pública ou no sítio eletrônico do leiloeiro, o
qual serve como extensão das informações contidas em Edital. 
 
8.5 E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-
se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei, na sede do Órgão, bem publicado na
íntegra no sítio eletrônico:  www.aragaoleiloes.com.br. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de 
Petrolina, Estado de Pernambuco. 
 

Petrolina, 19 de maio de 2022. 
 

Larissa da Costa Barreto
 

Juíza de Direito
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