
 

 
AVISO IMPORTANTE  

 
5ª VARA CÍVEL DE PETROLINA-PE 

Nº PROCESSO: 0004652-02.2021.8.17.3130  
NATUREZA DA AÇÃO: FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS 

AUTOR: JOALINA TRANSPORTES LTDA 

  
CESAR AUGUSTO ARAGÃO PEREIRA Leiloeiro Público Oficial nomeado nos autos do processo 
falimentar nº 0004652-02.2021.8.17.3130, em tramitação na 5ª Vara Cível de Petrolina-PE, 
cuja 2ª CHAMADA do leilão será realizada em 13/07/2022, às 14h30min, na qualidade de 
auxiliar do juízo universal, FAZ SABER a quem possa interessar os seguintes esclarecimentos 
acerca do imóvel objeto desta alienação:  
 

1. Conforme AUTO DE ARRECADAÇÃO constante nos Autos, o perito nomeado avaliou o 
imóvel sede da falida JOALINA TRANSPORTES, matriculada no 1ª Cartório de Registro 
de Imóveis de Petrolina-PE, o qual apresentou um laudo imobiliário e uma planta que 
constava uma área total de 9.389,55m².  

2. Ocorre que na Certidão Imobiliária de Inteiro Teor constante nos autos, a referida área 
foi retificada em razão do Memorial descritivo averbado sob o nº AV-19-20-566 que 
constou a AREA 01 medindo 2.718,0025m², com perímetro de 216,567m e a AREA 02 
medindo 9.830,55m², com perímetro de 442,613m. Dessa forma, somando as duas 
áreas compreendidas, a área total encontrada foi de 12.548,5525m².  

3. Cumpre dizer que no Edital de Hasta Pública constou no item 5.5 que os bens serão 
arrematados 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 conta do Arrematante.  
 

Feito os devidos esclarecimentos, o leiloeiro em razão do seu múnus público e do poder 
delegado pelo Juízo Universal para conduzir o leilão e dirimir eventuais questionamentos 
acerca do certamente, CERTIFICOU E DEU FÉ que as informações acima apresentadas são 
verídicas nos termos da lei.  
 

Recife, 8 de julho de 2022 
 

CESAR AUGUSTO ARAGÃO PEREIRA 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 

JUCEPE 384 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PLANTA APRESENTADA PELO PERITO AVALIADOR NO AUTO DE ARRECADAÇÃO.  
 

 
 

 
 
 
 


