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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
1ª VARA DO TRABALHO DE PALMARES 

 ATOrd 0000599-29.2012.5.06.0291
RECLAMANTE: MANOEL MISSIAS LEAO 
RECLAMADO: UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL E 
OUTROS (2) 

Executado(s):

UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,
CNPJ: 40.830.648/0001-00; 

Paulo Fernando de Miranda (ADVOGADO)
(CPF: 126.699.894-20)
(OAB: PE25894)
(E-mail: paulofernandodemiranda@gmail.com)

 

AGROPECUARIA JAVARI LTDA, CNPJ: 24.383.614/0001-68

Fernanda Lucchesi Carneiro Leao (ADVOGADO)
(CPF: 293.114.464-91)
(OAB: PE10894)
(E-mail: fernanda_lucchesi@hotmail.com)
Paulo Fernando de Miranda (ADVOGADO)
(CPF: 126.699.894-20)
(OAB: PE25894)
(E-mail: paulofernandodemiranda@gmail.com)

 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (EDHPI)

LEILÃO EXCLUSIVAMENTE ONLINE*

 

O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) MARIA JOSÉ DE
 Juiz(íza) do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Palmares, na forma da lei, FAZSOUZA,

SABER a todos quantos este edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que o leiloeiro
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abaixo indicado, devidamente autorizado por este juízo, promoverá a alienação, por
ARREMATAÇÃO PÚBLICA, unicamente na modalidade online (*por força do Ato
Conjunto TRT6-GP/GVP/GCR-06/2020), a encerrar-se em sessão virtual a ser realizada
no dia , às    (horário local) com transmissão em tempo real, disponível23/09/2021 15h
no site (abaixo informado) de responsabilidade do leiloeiro designado, em praça única
(LEILÃO NACIONAL 2021), do(s) bem(ns) abaixo especificado(s) e penhorado(s) nos
presentes autos, a quem oferecer maior lanço; devendo o arrematante efetuar, com
diligência, o pagamento dos valores integrais do lanço e da comissão do leiloeiro a
título de 5% (cinco por cento) obtido sobre o valor da arrematação, na forma
determinada pelo juízo competente, desde que, excepcionalmente, comprove todos os
pagamentos devidos em até 5 dias úteis. O(s) bem(ns) penhorado(s) nos presentes
autos poderá(ao) ser alienado(s) pelo lanço mínimo de  , calculado sobre o valor da60%
avaliação do(s) mesmo(s). Os percentuais de lanço mínimo não vinculam ou
pressupõem o deferimento do lanço apresentado, ainda que superem o valor mínimo
pré-estabelecido. A oferta de lanços, , deverá observar oexclusivamente eletrônicos
dispositivo normativo específico (Resolução Administrativa-026/2017) ou aquele que
vier a substituí-lo ou reformá-lo.   O arrematante/alienante ficará isento dos créditos
tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou
a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados e Municípios e
Distrito Federal, salvo quando conste do título a prova de sua quitação, seja em hasta
pública ou em alienação particular, estejam ou não inscritos na dívida ativa (art. 130,
parágrafo único do CTN), em conformidade com o art. 78 da Consolidação dos
Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.

 

DESCRIÇÃO DO BEM: 01(Um) Imóvel rural denominado
ENGENHO TAMATIÃO, localizado no município de Água Preta- PE, com área
remanescente de 902,85ha(novecentos e dois hectares e oitenta e cinco ares),
conforme certidão do Perito topógrafo, ID da1d217, de propriedade da Usina Santa
Terezinha S.A., cadastrado no INCRA sob o número 11.01.001.500-71, com seus
arruados, matas, cercados e benfeitorias. No engenho há dois arruados: um
denominado Arruado da Primeira Casa, que consiste no primeiro arruado encontrado
na Rua da Oliveira(Google.maps) à partir do acesso através do Povoado Santa
Terezinha, neste arruado passa um córrego(riacho) entre a primeira e segunda casa; e
outro denominado Arruado da Fruta Pão, que consiste no segundo arruado
encontrado na rua da Oliveira(Googlge.maps), à partir do acesso através do Povoado
Santa Terezinha).   Os dois arruados juntos totalizam aproximadamente 30 casas, a
maioria das casas tem moradores, mas não se sabe a que títulos eles ocupam estas
casas, sendo que partes das casas do segundo arruado estão abandonadas e sem
qualquer morador. Há ainda um curral-vacaria atualmente inativo e mal conservado. A
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penhora recai sobre a terra nua excluindo-se pastos e plantações. O engenho tem as
seguintes confrontações: Ao Norte com terras dos Engenhos Curupaiti e Corrientes; Ao
Sul com águas do rio Jacuípe; Ao leste com as terras dos engenhos Bom Conselho e
Gabinete; Ao Oeste, com as terras dos engenhos Curupaiti, Mãozinha e Santa Tereza. O
engenho possui relevo irregular com montes, mas tem também area que corresponde
a um vale, apresenta um córrego-riacho, (conforme foto em anexo) e confronta-se ao
sul com o Rio Jacuípe, de modo com relação á água possui situação confortável e
privilegiada, que acrescida a extensão de suas terras, torna o engenho propicio a
atividades agropecuárias diversas. Observação em registro topógrafo feito pelo perito
Marcos Jose de Araújo Costa em outros processos desta justiça especializada, ele fez
constar a existência de duas barragens-acudes, nas terras do Engenho Tamatião.
Localização e acesso não obstante ao Engenho Tamatião esteja localizado na Zona
Rural de Água Preta- PE, o seu melhor acesso se dar a partir da cidade de Xexéu-PE,
estando o referido engenho distante aproximadamente 32 km, da cidade de Palmares-
PE(principal cidade da mata sul pernambucana). Para se chegar ao referido engenho,
partindo da cidade de Palmares, toma-se a rodovia BR 101, até o centro da cidade de
Xexéu-PE(18,8 km aproximadamente), daí entra na travessa da Boa vista, cuja
continuação é uma estrada rodovia asfaltada que termina no povoado Santa Terezinha,
(trecho de 11 km aproximadamente), e por fim a partir deste povoado acessa-se a Zona
Rural em estrada de barro que o google.masp recebe o nome de Rua da Oliveira(trecho
com pouco mais de 02km). A avaliação geral do imóvel levou em consideração as
benfeitorias nele encontradas e foi feita com base em pesquisa de campo, bem como
em informações colhida em estudos do INCRA, ficando a avaliação do hectare em R$
7.500,00. Imóvel sob matrícula 517, livro nr  02, Registro Geral  Ficha nº 01 Liv. 2-F fls 63,
do serviço notarial e registral- Comarca de Água Preta.

OBSERVAÇÃO: 1- Sobre o bem pesam ônus descritos na certidão
cartorária já anexada aos autos.

2- Penhora comum nos processos conforme relação anexa. 

 

Conforme auto de penhora de   995a0f4 e Certidão Cartorária no
processo.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Município de Água Preta- PE 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 6.771.375,00(Seis milhões setecentos
e setenta e um ml, trezentos e setenta e cinco reais)

DATA DA PENHORA: 17/10/2018

FIEL DEPOSITÁRIO: --
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OBSERVAÇÃO: Com fotos nos autos e no site do leiloeiro.

VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 1.028.357,72(Um milhão e vinte e oito
mil,  trezentos e cinqüenta e sete reais e setenta e dois centavos)

LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: César Augusto Aragão Pereira 

SITE DO LEILOEIRO OFICIAL DESIGNADO: http://www.
aragaoleiloes.com.br

 

ADVERTÊNCIA: Os litigantes, o cônjuge do(a) executado(a) ou os
titulares de ônus sobre os bens que não forem localizados para fins de intimação
pessoal, reputar-se-ão intimados com a publicação do presente edital (Art. 207, inc. VI,
do Prov. CR No. 02/2013).

O presente edital segue assinado eletronicamente pelo(a)
servidor(a) da Secretaria da Vara abaixo identificado(a) por ordem do Excelentíssimo(a)
Senhor(a) Juiz(íza) do Trabalho acima identificado(a).

PALMARES/PE, 20 de agosto de 2021.

JANIA MARIA FARIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Secretaria
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