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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO Nº 001/2022 

 
A Juíza Federal Dra. DANIELLE SOUZA DE ANDRADE E SILVA CAVALCANTI e o 

Juiz Federal Substituto Dr. ISAAC BATISTA DE CARVALHO NETO, ambos da 11ª Vara 

Federal, Privativa de Execuções Fiscais, da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, na 

forma da lei, FAZ SABER a todos quantos virem, ou dele tiverem conhecimento, que o 

leiloeiro nomeado (Art. 883 do CPC/2015), RUI ALMEIDA PEREIRA, inscrito na JUCEPE sob 

nº. 331, devidamente autorizado por este Juízo, promoverá o LEILÃO PRESENCIAL e 

ELETRÔNICO (on-line) (art. 879, II, do CPC/2015) dos bens abaixo listados, nos seguintes 

períodos: em 1ª praça no dia 29 de março de 2022 (a partir das 10h, somente na 

modalidade on-line) e em 2ª praça no dia 31 de março de 2022 (a partir das 10h, nas 

modalidades presencial e on-line), por valor que não seja considerado vil, nos moldes do 

art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. 

Os lances na modalidade ON-LINE deverão ser feitos exclusivamente através do site 

www.almeidaleiloes.com.br. E na modalidade PRESENCIAL, no auditório 1, localizado no 3º 

andar do prédio anexo ao edifício sede da Justiça Federal, situada na Av. Recife, 6.250, bairro 

do Jiquiá, Recife (PE). 

 

LOTE – 01  

Processo nº. 0804422-37.2020.4.05.8300T 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: JOSEBIAS DE ANDRADE VASCONCELOS 

Bem(ens): >>> 01 (uma) motocicleta marca/modelo SHINERAY XY 50 Q, 

49CC, cor preta, ano de fabricação/modelo 2013/2014, gasolina, 

de placa PED9662, avaliada em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 

reais); 

Localização do(s) 

bem(ens): 
Depósito do leiloeiro 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) 

Ônus / Restrições: - PENHORA - Processo nº 0804422-37.2020.4.05.8300T - 11ª 

Vara Federal/PE 

 

LOTE – 02  

Processo nº. 0006408-84.2005.4.05.8300S 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: MABEL DE HOLLANDA CALDAS 

Bem(ens): >>> Apartamento nº 701 do Edifício Betula, situado na Av. Boa 

Viagem, nº 2258, Boa Viagem, Recife/PE, com 3 (três) vagas de 

garagem, sendo 294,09m² de área privativa, cuja especificação, 

limites e confrontações estão descritos sob a matrícula 70.384 do 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Recife/PE, avaliado em R$ 

http://www.almeidaleiloes.com.br/
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2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). 

 

>>> Apartamento nº 602 do Edifício Rio Sena, situado na Rua 

Mamanguape, nº 687, Boa Viagem, Recife/PE, com 2 (duas) 

vagas de garagem e 103,65m² de área privativa, cuja 

especificação, limites e confrontações estão descritos sob a 

matrícula 71.808 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Recife/PE, avaliado em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil 

reais). 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 3.020.000,00 (três milhões e vinte mil reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 1.510.000,00 (um milhão quinhentos e dez mil reais) 

Ônus / Restrições: - PENHORA - Processo nº 0014159-39.2016.4.05.8300 - 11ª 

Vara Federal/PE 

- PENHORA - Processo nº 0006408-84.2005.4.05.8300 - 11ª 

Vara Federal/PE 

 

LOTE – 03  

Processo nº. 0026986-05.2004.4.05.8300T 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: GIREZE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

Bem(ens): >>> Imóvel localizado na Av. Caxangá, nº 4302, Iputinga, 

Recife/PE, com área total de 1.489,43m², cuja especificação, 

limites e confrontações estão descritos sob a matrícula 23.608 do 

4º Ofício de Registro de Imóveis de Recife/PE, avaliado em R$ 

2.571.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mil 

reais). 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 2.571.000,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e um 

mil reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 1.285.800,00 (um milhão duzentos e oitenta e cinco mil 

e oitocentos reais) 

Ônus / Restrições: - HIPOTECA em favor de DOWELLANCO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 

61.416.129/0001-70, com endereço à Rua Alexandre Dumas, nº 

1671, São Paulo-SP. (empresa baixada na Receita Federal) 

- PENHORA - Processo nº 0026986-05.2004.4.05.8300 - 11ª 

Vara Federal/PE 

 

LOTE – 04  

Processo nº. 0010313-87.2011.4.05.8300S 
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Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: LOURENCO NOVAES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI e outros 

Bem(ens): >>> Veículo Automotor, marca/modelo I/JAC J3, ano de 

fabricação/modelo 2011,2012, de placa PEF-3629 (PE), de cor 

cinza, em mau estado de conservação, com arranhões e marcas 

de colisão na parte lateral nos dois lados, apresentando ferrugem 

aparente em sua lataria, com revestimento dos bancos 

danificados e pneus "meia vida", avaliado em R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais). 

Localização do(s) 

bem(ens): 
Av. Santos Dumont, nº 576, Apt. 601, Bloco B, Encuzilhada, 

Recife/PE 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

Ônus / Restrições: - RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO - Processo nº 0010313-
87.2011.4.05.8300S - 11ª Vara Federal/PE 

- RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA - Processo nº 0015020-

57.2019.8.17.8201 - 23º Juizado Especial Cível e das Relações de 

Consumo da Capital - Turno Tarde 

 

LOTE – 05  

Processo nº. 0004106-19.2004.4.05.8300T 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: PEDRO MARIANO DE LUCENA 

Bem(ens): >>> Apartamento n° 101 do Edificio Daniel, localizado 

na Rua José Felipe Santiago, n° 135, Iputinga, Recife — 

PE, composto de varanda, sala de estar/jantar, 

circulação, dois quartos sociais, sendo uma suíte, WC 

social, cozinha, quarto reversível, WC e área de serviço, 

com 90,16m2 de área construída, 81,04m2 de área 

privativa e 9,12m2 de área comum. O imóvel localiza-

se em edifício do tipo "caixão", em rua asfaltada de 

área predominantemente residencial, com boa 

localização, frente para o norte, lateral esquerda para o 

oeste (onde recebe o sol da tarde), com demais 

confrontações para outras unidades habitacionais do 

Edificio Daniel. Imóvel avaliado em R$ 170.000,00 

(cento e setenta mil reais). 

Matrícula 20.354 - 4º Ofício de Registro de Imóveis de 

Recife/PE 

Valor da avaliação do(s) 

bem(ens)  
R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) 
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(1º Leilão): 

Valor do preço vil (70%) - Art. 

891, Par. único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 119.000,00 (cento e dezenovo mil reais) 

Ônus / Restrições: - HIPOTECA em favor da Caixa Econômica Federal 

 

LOTE – 06  

Processo nº. 0805812-42.2020.4.05.8300S - CARTA PRECATÓRIA 

Exequente: INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA 

Executado: AMAZON CATFISH LTDA 

Bem(ens): >>> APARTAMENTO 301, localizado no 3º pavimento elevado do 

"EDIFÍCIO TIPUANA" situado na Rua Afonso Celso, 182, no bairro 

da Tamarineira, nesta cidade, composto de varanda, sala, 

circulação, quatro quartos sociais, sendo um suíte, wc. banheiro 

social, cozinha, área de serviço, quarto e wc de empregada e 

uma vaga de garagem, com uma área privativa de 120,00m², 

área comum de 68,11m², totalizando uma área de 188,11m² e 

correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,03242 do terreno 

próprio onde assenta o Edifício que se confronta pela frente, com 

a Rua Afonso Celso; pelo lado direito, com o terreno da casa 196, 

da Rua Afonso Celso; pelo lado esquerdo, com o lote 34-A, da 

Rua Afonso Celso; e, pelos fundos, com o terreno do prédio 

2723, da Estrada do Arraial, avaliado em R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais). 

Matrícula 2.117 - 6º Ofício de Registro de Imóveis de Recife/PE 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 600.000,00 (trezentos mil reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Ônus / Restrições: - PENHORA - Processo nº 000341-77.2017.5.08.0003 - 7ª Vara 

do Trabalho de Belém/PA 

- PENHORA - Processo nº 000413-57.2018.5.06.0012 - 12ª Vara 

do Trabalho do Recife/PE 

- INDISPONIBILIDADE - Processo nº 000976-57.2014.5.08.0005 

- 5ª Vara do Trabalho de Belém/PA 

- PENHORA - Processo nº 0805812-42.2020.4.05.8300S - 11ª 

Vara Federal/PE 

- INDISPONIBILIDADE - Processo nº 0023684-

06.2012.4.01.3900 - 6ª Vara Federal/PA 

- INDISPONIBILIDADE - Processo nº 0006653-

31.2016.4.01.3900 - 6ª Vara Federal/PA 

 

LOTE – 07  
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Processo nº. 0011148-27.2001.4.05.8300S 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: AMORIM PRIMO SA e outros 

Bem(ens): >>> Prédio de nº 189 na Rua da Glória, Boa Vista, nesta cidade, 

edificado em terreno próprio e parte acrescido de marinha, com 

3,8m de frente, 9,25 de fundos, 23,4m de lado direito e 24,35, 

de comprimento do lado esquerdo, em péssimo estado de 

conservação e uso, avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais); 

Matrícula 30.718 - 2º Ofício de Registro de Imóveis do Recife/PE 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) 

Ônus / Restrições: -R-2: ARRESTO realizadoi no processo nº 1998.062412-7 da 2ª 

Vara dos Executivos Fiscais Municipais desta comarca (Recife/PE) 

-R-3: PENHORA realizada no processo nº 001.94.017.015-0 da 

1ª Vara Cível desta Comarca (Recife/PE) 

-R-4: ARRESTO realizado no processo nº 001.2000.062596-6 da 

1ª Vara dos Executivos Fiscais Municipais desta comarca 

(Recife/PE) 

-R-6: PENHORA realizada no processo nº 00821-2006-002-06-

00-0 da 2ª Vara do Trabalho de Recife/PE 

-R-8: PENHORA realizada no processo nº 0011148-

27.2001.4.05.8300 da 11ª Vara Federal/PE 

-R-10: PENHORA realizada no processo nº 0007240-

40.1993.4.05.8300 da 33ª Vara Federal/PE. 

 

LOTE – 08  

Processo nº. 0011466-10.2001.4.05.8300S 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: ANDRE LUIZ DE O.REIS 

Bem(ens): >>> Apartamento 05, localizado no térreo do Bloco A-05, do 

conjunto denominado Residencial Norte, situado na Av. Professor 

José dos Anjos, 1561, Mangabeira, Recife-PE, composto de sala, 

varanda, circulação, dois quartos sociais, WC social, cozinha e 

área de serviço, com 62,77m² de área total, sendo 55,25m² de 

área privativa e 7,52m² de área comum, correspondendo uma 

fração ideal do terreno próprio equivalente a 0,005392, 

confrontando-se, pela frente com a área verde e voltado para os 

apartamentos de terminação 06, do Bloco A-06; pelo lado direito, 

com os apartamentos de terminação 04, do Bloco A-5; pelo lado 

esquerdo, com a área verde e voltado para o terreno de 

terceiros; e pelos fundos, com apartamento de terminação 06, do 

bloco A-5, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
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reais); 

Matrícula 9.401 - 3º Ofício de Registro de Imóveis de Recife/PE 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

Valor do preço vil 

(75%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 112.500,00 (trezentos e oitenta mil reais) 

Ônus / Restrições: - HIPOTECA em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

- ARRESTO - Processo nº 0011466-10.2001.4.05.8300 - 11ª Vara 

Federal/PE 

- PENHORA - Processo nº 0005703-23.2004.4.05.8300 - 22ª 

Vara Federal/PE 

- PENHORA - Processo nº 0011479-09.2001.4.05.8300 - 22ª 

Vara Federal/PE 

- PENHORA - Processo nº 0094602-78.2003.8.26.0100 - 19ª 

Vara Cível de São Paulo/SP 

- PENHORA - Processo nº 0000658-68.2018.5.06.0012 - 12ª 

Vara do Trabalho do Recife/PE 

- PENHORA - Processo nº 0008288-46.2004.4.05.8300 - 11ª 

Vara Federal/PE 

 

LOTE – 09  

Processo nº. 0016548-12.2007.4.05.8300S 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: Francisco Manuel Madureira de Castro Teixeira e outros 

Bem(ens): >>> Apartamento 202 do Edifício Begônia, localizado na Rua 

Amaro Soares de Andrade, 212, Piedade, Jaboatão dos 

Guararapes/PE,  composto de sala de estar-jantar, varanda, 

circulação, 3 quartos sociais, sendo um suíte, 2 banheiros sociais, 

sendo um deles da suíte, cozinha, área de serviço, quarto e 

banheiro de empregada, com área total de construção de 148,79 

m² e sua fração ideal de 0,0553 do lote de terreno próprio sob o 

nº 6-A, da quadra O, do loteamento Jardim Piedade, ex-Sítio 

Pagiló, limitando-se na frente com a sobredita Rua; lado direito 

com a casa 213 , da mesma rua, pertencente a Hilmar T. 

Guerreira; lado esquerdo com o lote 03, pertencente a José G. de 

Azevedo e fundos com os lotes 21 e 22, pertencentes a Arthur 

Guilherme Gonçalves dos Santos e Outro , avaliado em R$ 

228.400,00 (duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais); 

Mat. 18.146 - 1º Serviço Registral de Jaboatão dos 

Guararapes/PE 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 228.400,00 (duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos 

reais) 

Valor do preço vil R$ 114.200,00 (cento e quatorze mil e duzentos reais) 
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(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

Ônus / Restrições: - PENHORA - Processo nº 0016548-12.2007.4.05.8300 - 11ª 
Vara Federal/PE 

- PENHORA - Processo nº 0015940-96.2016.4.05.8300 - 22ª 

Vara Federal/PE 

 

LOTE – 10  

Processo nº. 0004874-71.2006.4.05.8300S 

Exequente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Executado: SPORT CLUB DO RECIFE 

Bem(ens): >>> Veículo tipo ÔNIBUS, marca/modelo VW / 17230EOD 

NEOBUS SPEC, ano de fabricação/modelo 2011, cor 

predominante vermelha, de placa PGK2867-PE, avaliado em R$ 

139.000,00 (centro e trinta e nove mil reais). 

 

>>> Veículo de marca/modelo FIAT/MOBI LIKE, ano de 

fabricação/modelo 2019/2020, cor predominante preta, de placa 

RJJ0B89-PE, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 

 

>>> Veículo de marca/modelo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de 

fabricação/modelo 2012, cor predominante vermelha, de placa 

PFK2625-PE, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Localização do(s) 

bem(ens): 
Depósito do Leiloeiro 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais) 

Ônus / Restrições: - RESTRIÇÃO - Processo nº 1003027-07.2019.8.26.0099 - 4ª 

Vara de Bragança Paulista/SP 

- RESTRIÇÃO - Processo nº 0020296-04.2019.5.04.0014 - 14ª 

Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS 

- RESTRIÇÃO - Processo nº 0004874-71.2006.4.05.8300 - 11ª 

Vara Federal/PE 

- RESTRIÇÃO - Processo nº 0001214-57.2021.8.17.2001 - 32ª 

Vara Cível da Capital (Recife/PE) - Seção A 

- RESTRIÇÃO - Processo nº 0021720-25.2019.8.17.2001 - 1ª 

Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Capital (Recife/PE) 

- Seção A 

- RESTRIÇÃO - Processo nº 0803467-74.2018.4.05.8300 - 33ª 

Vara Federal/PE 

- RESTRIÇÃO - Processo nº 0000749-48.2019.5.06.0005 - 5ª 
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Vara do Trabalho de Recife/PE 

- RESTRIÇÃO - Processo nº 0000567-08.2019.5.06.0023 - 23ª 

Vara do Trabalho de Recife/PE 

 

LOTE – 11  

Processo nº. 0814401-91.2018.4.05.8300T 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: JANGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DOMESTICOS 

LTDA 

Bem(ens): >>> Lotes 1, 2, 6, 7 e 8 do loteamento Jardim Dois Irmãos, 

situado na ROD BR 101 - S/N KM 47,5, Cruz de Rebouças, 

Igarassu/PE, desmembrado do Engenho Desterro, com área total 

de 42.253,00 m² (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e 

três metros quadrados) avaliado em R$ 23.000.000,00 (vinte e 

três milhões de reais). 

Matrícula 383 - Cartório de Igarassu/PE 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais) 

Ônus / Restrições: - PENHORA - Processo nº 0001717-27.2017.8.17.2710 - 2ª Vara 

Cível da Comarca de Igarassu/PE 

- PENHORA - Processo nº 0001260-92.2017.8.17.2710 - 2ª Vara 

Cível da Comarca de Igarassu/PE 

- PENHORA - Processo nº 0001721-64.2017.8.17.2710 - 2ª Vara 

Cível da Comarca de Igarassu/PE 

- PENHORA - Processo nº 0814401-91.2018.4.05.8300 - 11ª 

Vara Federal/PE 

 

LOTE – 12  

Processo nº. 0804335-18.2019.4.05.8300T 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: HOTEL JARDIM LTDA 

Bem(ens): >>> 9 (nove) estantes metálicas estruturadas verticalmente em 

tudos redondos de 2,5 polegadas nas pontas, cada uma com três 

prateleiras em pefis U de 4'', com sustentações laterais no 

formato de treliça em tudos redondos de 1'', chapa na espessura 

de aproximadamente 3mm, e as seguintes dimensões: 3,20m de 

comprimento, 3m de altura e 1m de largura/profundidade, cada 

uma avaliada em R$ 4.000,00, perfazendo um total de R$ 

36.000,00 (trinta e seis mil reais). 

Localização do(s) 

bem(ens): 
Rua Doutor Valdir Pessoa, nº 120, 1º andar, B, Imbiribeira, 

Recife/PE 

Valor da avaliação R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) 
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do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

LOTE – 13  

Processo nº. 0005883-24.2013.4.05.8300S 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: ARINILCE LIMA DA VEIGA 

Bem(ens): >>> Veículo GM CELTA, 4P LIFE, de placa KFY9764, ano 

modelo/fabricação 2009/2010, na cor prata, chassi nº 

9BGRZ4810AG139315, em mau estado de conservação 

mecânica, sem funcionar, avaliado em R$ 14.000,00 (quartoze 

mil reais). 

Localização do(s) 

bem(ens): 
Rua do Banho, sn, Macaxeira, Recife/PE (com a executada) 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 14.000,00 (quartoze mil reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

Ônus / Restrições: - PENHORA - Processo nº 0005883-24.2013.4.05.8300S - 11ª 

Vara Federal/PE 

 

LOTE – 14  

Processo nº. 0003487-84.2007.4.05.8300S 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: DIARIO DE PERNAMBUCO SA 

Bem(ens): >>> Terreno próprio e os prédio nele edificados de nº 36 e 40, 

situado na Praça da Independência, freguesia de Santo Antônio, 

nesta cidade, cujo terreno mede 9m15 de frente, flanco direto 

21m50, flanco esquerdo 21m50 e fundos 9m35, confrontando-se 

pela frente com a Praça da Indepedência, à esquerda com o 

prédio 32, da mesma Praça e aos fundos com o prédio 125, da 

Rua Engenheiro Ubaldo Gomes de Matos, todos de propriedade 

do Diário de Pernambuco S/A, sendo o prédio 36, constituído de 

dois andares, o térreo com uma sala e dois banheiros e o 1º 

andar com uma sala e um banheiro e, o prédio 40 composto de 

andar térreo e sobre-loja, tendo o térreo duas salas e um 

banheiro e na sobre loja quatro salas, avaliado em R$ 

1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 

Matrícula nº 12.567 - 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Recife/PE 
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Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) 

Ônus / Restrições: PENHORA - Processo nº 0012896-55.2005.4.05.8300 - 22ª Vara 

Federal/PE 

PENHORA - Processo nº 0014248-82.2004.4.05.8300 - 22ª Vara 

Federal/PE 

PENHORA - Processo nº 0003617-45.2005.4.05.8300 - 22ª Vara 

Federal/PE 

PENHORA - Processo nº 0014249-67.2004.4.05.8300 - 22ª Vara 

Federal/PE 

PENHORA - Processo nº 0000982-47.2016.5.06.0006 - 6ª Vara 

do Trabalho do Recife/PE 

PENHORA - Processo nº 0000355-60.2018.5.06.0010 - 10ª Vara 

do Trabalho do Recife/PE 

PENHORA - Processo nº 0000495-49.2017.5.06.0004 - 4ª Vara 

do Trabalho do Recife/PE 

PENHORA - Processo nº 0001123-76.2019.5.06.0001 - 1ª Vara 

do Trabalho do Recife/PE 

PENHORA - Processo nº 0000766-40.2017.5.06.0010 - 10ª Vara 

do Trabalho do Recife/PE 

PENHORA - Processo nº 0003487-84.2007.4.05.8300S - 11ª Vara 

Federal/PE 

 

LOTE – 15  

Processo nº. 0814230-37.2018.4.05.8300S 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: JOSE PINTEIRO DA COSTA NETO e outros 

Bem(ens): >>> Lote de terreno de marinha nº 4ª-A, da Quadra XV, do 

Loteamento Sítio Pina de Dentro, localizado na Avenida 

Engenheiro Domingos Ferreira, no Bairro de Boa Viagem, 

Recife/PE, resultante do remembramento dos lotes nº 4, 5 e 6, 

da mesma quadra e lote, medindo dito lote remembrado, 36,00m 

de frente, com um ângulo de 90º, confrontando-se com a 

Avenida Engenheiro Domingos Ferreira; 30,00 no flanco direito, 

com um ângulo de 90º, limitando-se com o imóvel nº 1.785, da 

mesma Avenida; 36,00m de fundo, com um ângulo de 90º, com 

os imóveis nº 1.712, 1.726 e parte do imóvel 1.740, todos da 

Avenida Conselheiro Aguiar; 30,00m no flanco esquerdo, com um 

ângulo de 90º, com o imóvel nº 1.811, da Avenida Engenheiro 

Domingos Ferreira, com uma área total de 1.080,00m², avaliado 

em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), registrado sob 

matrícula n o 79.605 perante o 1º Cartório de Registro de 

Imóveis do Recife/PE. 
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Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) 

Valor do preço vil 

(50%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 

Ônus / Restrições: - PENHORA - Processo nº 0001524-26.2016.4.05.8300 - 33ª 
Vara Federal/PE 

- PENHORA - Processo nº 0814230-37.2018.4.05.8300S - 11ª 
Vara Federal/PE 

- INDISPONIBILIDADE - Processo nº 0001074-40-

2017.5.06.0313 - 3ª Vara do Trabalho de Caruaru/PE 

 

LOTE – 16  

Processo nº. 0809614-53.2017.4.05.8300T 

Exequente: FAZENDA NACIONAL 

Executado: JOSE PINTEIRO DA COSTA NETO e outros 

Bem(ens): >>> Apartamento de nº 101, localizado no 1º andar da torre 01 

denominada EDIFÍCIO JOSÉ PINTEIRO, integrante do 

Empreendimento Imobiliário Via Parque, situano na Rua Amaro 

Albino Pimentel, nº 112, Boa Viagem, Recife/PE, com área 

privativa de 124,20m² e 02 (duas) vagas de garagem, avaliado 

em R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais); 

Matrícula 113.599 - 1º Ofício de Registro de Imóveis de Recife/PE 

 

>>> Apartamento de nº 201, localizado no 2º andar da torre 01 

denominada EDIFÍCIO JOSÉ PINTEIRO, integrante do 

Empreendimento Imobiliário Via Parque, situano na Rua Amaro 

Albino Pimentel, nº 112, Boa Viagem, Recife/PE, com área 

privativa de 124,20m² e 02 (duas) vagas de garagem, avaliado 

em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); 

Matrícula 113.601 - 1º Ofício de Registro de Imóveis de Recife/PE 

Valor da avaliação 

do(s) bem(ens)  

(1º Leilão): 

R$ 1.490.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa mil 

reais) 

Valor do preço vil 

(75%) - Art. 891, Par. 

único, do CPC/2015 

(2º Leilão): 

R$ 1.117.500,00 (um milhão cento e dezessete mil e 

quinhentos reais) 

Ônus / Restrições: Processo nº 0025407-64.2017.8.17.0001 - Vara dos Crimes 

contra a Administração Pública e Ordem Tributária 

Processo nº 0020016-79.2016.8.17.2001 - 2ª Vara de Execução 

de Títulos Extrajudiciais da Capital/PE (seção A) 
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Processo nº 0000547-80.2019.5.06.0002 - 2ª Vara do Trabalho 

de Recife/PE 

Processo nº 0130915-24.2015.5.13.0003 - 3ª Vara do Trabalho 

de João Pessoa/PB 

Processo nº 0001074-40.2017.5.06.0313 - 3ª Vara do Trabalho 

de Caruaru/PE 

Processo nº 0002160-98.2016.4.05.8200 - 5ª Vara Federal/PB 

Processo nº 0018114-59.2008.4.05.8300 - 11ª Vara Federal/PE 

Processo nº 0801870-07.2017.4.05.8300 - 11ª Vara Federal/PE 

Processo nº 0809614-53.2017.4.05.8300 - 11ª Vara Federal/PE 

Processo nº 0018110-22.2008.4.05.8300 - 33ª Vara Federal/PE 

Processo nº 0804045-71.2017.4.05.8300 - 33ª Vara Federal/PE 

Processo nº 0000202-53.2015.5.06.0003 - 3ª Vara do Trabalho 

de Recife/PE 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS E INTIMAÇÕES 

 

 

Fica, pelo presente, devidamente intimada a parte executada das datas designadas para o 

leilão, caso não tenha ciência por outra forma (art. 889, I, do CPC/2015), para, querendo, 

acompanhar o leilão. 

O presente edital também tem como finalidade a intimação do devedor, nas hipóteses do 

art. 889, parágrafo único, do CPC/2015, caso frustrado outro tipo de intimação. 

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 no 

ato 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, para 

que o público presente na hasta tradicional, quando houver, tenha conhecimento e possa 

concorrer em total igualdade de condições; 

c) no caso de venda à vista, 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 (art. 23, § 2º, da Lei das Execuções Fiscais). 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, a 

denúncia criminal e a execução judicial contra o faltoso, além do pagamento da comissão do 
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leiloeiro (art. 24 do Decreto 21.981/32) e aplicação de multa processual a ser fixada sobre o 

valor do lanço, ficando, ainda, vedado de participar na nova alienação do imóvel, conforme 

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 deverá ser observado como preço vil, no segundo leilão, 

na forma do art. 891, parágrafo único, do CPC/2015, o valor indicado na descrição de cada 

bem deste edital; excepcionalmente, serão admitidos lances em valor inferior ao valor 

indicado como vil, desde que o arrematante justifique concretamente a proposta de 

diminuição do valor do bem, alegando fatos e condições negativas não citados na avaliação 

do oficial de justiça, cabendo ao juiz avaliar com razoabilidade a nova proposta;  

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 a 

comprovação de quitação do Imposto de Transmissão, 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 

efetuar o pagamento das custas de arrematação; 

 

PARCELAMENTO DO PREÇO 

 

A venda poderá ocorrer de forma parcelada, observando-se os seguintes 
parâmetros e a norma do art. 895, § 1º, do CPC/2015: 
a) o parcelamento observará o máximo de 30 (trinta) prestações iguais, mensais e 

sucessivas, devendo ser pago à vista o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do preço, 

imediatamente após a arrematação; o valor das parcelas não será inferior a R$ 2.000,00 

(dois mil reais) (art. 885 do CPC/2015); 

b) o saldo restante será parcelado nas seguintes condições: 

 

BENS IMÓVEIS 

VALORES A PARCELAR (R$) TOTAL DE PARCELAS 

Até 200.000,00 Até 20 parcelas mensais 

Acima de 200.000,00 Até 30 parcelas mensais 

 

BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) 

VALORES A PARCELAR (R$) TOTAL DE PARCELAS 

Até 40.000,00 À vista 

Acima de 40.000,00 até 

150.000,00 
Até 10 parcelas mensais 

Acima de 150.000,00 Até 15 parcelas mensais 
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BENS MÓVEIS (OUTROS) 

VALORES A PARCELAR (R$) TOTAL DE PARCELAS 

Até 20.000,00 À vista 

Acima de 20.000,00 até 

150.000,00 
Até 10 parcelas mensais 

Acima de 150.000,00 Até 15 parcelas mensais 

 

c) 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 (Lei 9.250/95, art. 39, 

§ 4º), acumulada mensalmente, calculados a partir da arrematação até o último dia do mês 

anterior ao do pagamento, ficando o arrematante encarregado de atualizar o valor da parcela 

através das tabelas oficiais, como, por exemplo, no site da Fazenda Nacional – 

www.receita.fazenda.gov.br ; 

d) em caso de pagamento parcelado, sendo arrematado veículo, o arrematante será 

designado fiel depositário do referido bem e a comunicação da arrematação será levada ao 

respectivo órgão competente para registro da alienação fiduciária em favor do exequente 

através de ofício expedido pela Secretaria do Juízo, ou então será feita a transferência ao 

arrematante, mantendo-se a restrição judicial antes cadastrada (penhora). Sendo o bem 

arrematado um bem imóvel, deverá assumir o exequente a condição de credor hipotecário, 

devendo-se fazer constar na matrícula do referido imóvel a anotação desta restrição, até a 

quitação da última parcela, ou, eventualmente, então poderá ser expedida carta de 

arrematação, mantendo-se, entretanto, a penhora em favor da exequente até o pagamento 

final do preço, o que deve ser especificado no documento translativo da propriedade; 

e) levada a efeito a arrematação, o valor parcelado constituir-se-á débito do arrematante; 

f) o valor da primeira prestação deverá ser depositado até o dia 05 (cinco) do mês 

subsequente à arrematação, vencendo-se as posteriores sempre no dia 05 (cinco) dos meses 

seguintes; 

g) se o arrematante deixar de pagar de forma injustificada no vencimento qualquer das 

prestações mensais, o acordo de parcelamento respectivo poderá ser rescindido, vencendo-

se antecipadamente o saldo devedor remanescente, ao qual será acrescido de multa 

rescisória de até 30% (trinta por cento); excepcionalmente, no caso de atraso devidamente 

justificado e provado de uma ou mais parcelas, poderá haver a purgação da mora, a critério 

exclusivo do Juiz e desde que concorde a Fazenda Nacional, sujeitando-se o arrematante ao 

pagamento de multa de até 20% do valor das parcelas e de atualização monetária das 

mesmas.  

h) em havendo a rescisão do acordo de parcelamento, o crédito poderá ser executado nos 

próprios autos executivos ou, se assim pedir a Fazenda Nacional, será inscrito o saldo em 

Dívida Ativa da União, prosseguindo-se com novo leilão (art. 897 do CPC/2015), inclusive 

com possibilidade de inscrição do nome do arrematante no CADIN. 

 

E para que chegue o presente EDITAL ao conhecimento dos executados e de terceiros 

interessados, a fim de que não possam, no futuro, alegar ignorância, serão publicados na 

forma da lei e afixados no local de costume editais de igual teor ao EXPEDIDO nesta cidade 

do Recife (PE), em 1 de março de 2022. Eu, Anderson Thiago de Freitas Gonzaga, Técnico 

Judiciário, digitei, eu, Edison Ribeiro de Vasconcelos, Diretor de Secretaria, conferi o presente 

edital, o qual será subscrito pela MMª. Juíza Federal Titular. 

 

 

DANIELLE SOUZA DE ANDRADE E SILVA CAVALCANTI  

Juíza Federal da 11ª Vara/PE 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
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ISAAC BATISTA DE CARVALHO NETO 

Juiz Federal Substituto da 11ª Vara/PE 


