
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA  FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
Seção Judiciária de Pernambuco 

16.ª Vara Federal                                                              
 

EDITAL DE LEILÃO Nº EDL.0016.000001-7/2009 
 

 

O Dr. FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Juiz Federal da 16ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Caruaru (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. 

 
I. DATAS 
 
 

1º Leilão: Dia 16/10/2009, às 12:00h, por preço acima do valor da avaliação. 
 
2º Leilão: Dia 29/10/2009, às 12:00h, por qualquer preço, desde que não seja vil, considerado como tal valor 
inferior a 50% (cinqüenta por cento) da avaliação. 
 

 
II. LOCAL 
 
 

Plenário do Júri do Fórum Dr. João Elísio Florêncio – Avenida Portugal, s/n, Bairro Universitário, 
Caruaru/PE 
 

 
III. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
 
Cassiano R. Dall´ago e Silva, matrícula JUCEPE n.º 036 
Fone: 0800-707-9272 
e-mail: leiloessp@leiloesjudiciais.com.br 
Internet: www.leiloesjudiciais.com.br 
 
IV. OBSERVAÇÕES 
 

1) Ficam intimados do presente Edital o(a/s) Sr(a/s). executado(a/s) e cônjuge(s), se casado(s) for(em), os 
credores hipotecários/fiduciários, caso não tenham sido encontrados para a intimação pessoal da 
penhora realizada e acerca do local, dia e hora dos leilões designados, bem como terceiros interessados. 

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

3) Nas ações de Execução Fiscal, em caso de arrematação, o exeqüente 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 Lei nº. 6.830/80). 

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

5) Excetuados os casos de nulidades previstas 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”). 
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V. BENS 
 

1) São os que constam deste Edital publicado no órgão oficial, disponível na Secretaria desta Vara Federal 
da Subseção Judiciária de Caruaru (PE) (Fórum Prof. Lourival Vilanova, Rua Professor Lourival 
Vilanova, 196, Universitário – Caruaru/PE, CEP 55.000-000, Caruaru (PE), com horário de 
atendimento de 08h às 16h, afixado no local de costume). 

2) Os bens móveis encontram-se em poder dos executados, conforme endereços constantes nos autos.       
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.               
Qualquer dúvida e/ou divergência na identificação/descrição do(s) bem(ns) deverá(ao) ser(em) 
dirimida(s) no ato do leilão. 

3) 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, além de alterar quaisquer documentos pertinentes à presente licitação. 

 
 
VI. VISITAÇÃO AOS BENS 
 

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

2) A visitação livre pode dar-se de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, e no sábado, de 9h às 12h. 

3) A visitação, em se tratando de bens imóveis, será deferida com acompanhamento por Oficial de Justiça, 
mas depende de prévia solicitação na Secretaria desta Vara Federal e serão atendidos na medida das 
possibilidades da Justiça Federal.  

 
 

VII. DÍVIDAS DOS BENS 
 

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). 

2) Quanto aos demais bens, todas as dívidas e ônus não serão transferidos ao arrematante. 

3) Dúvidas sobre os débitos ou ônus existentes quanto a determinado bem podem ser esclarecidas na 
Secretaria desta Vara Federal ou com o Leiloeiro Oficial. 

4) Nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, sub-rogam-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.  

 
VIII. PODEM ARREMATAR 
 

1) Todas as pessoas físicas capazes e as pessoas jurídicas regularmente constituídas podem participar do 
leilão. 

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

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

4) Todos poderão fazer-se representar por procurador com poderes específicos com devida identificação 
do outorgante. 

 

 



IX. NÃO PODEM ARREMATAR 
 

1) Os incapazes, o Juiz Federal ou Juiz Federal Substituto do feito, o(a) Diretor(a) de Secretaria e demais 
servidores desta Vara Federal, bem como, seus parentes até segundo grau (em linha reta, colateral e 
afim), o Depositário, o Avaliador e o Oficial de Justiça que tiver realizado diligências no feito, além 
daqueles que forem responsáveis pela administração dos bens leiloados. 

 

X. CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO 
 

1) A arrematação será feita, preferencialmente, à vista pela melhor oferta. 

2) Os exeqüentes poderão oferecer, por sua conta, condições diversas de pagamento, tais como 
parcelamento, estabelecendo suas condições, as quais constarão deste Edital. 

3) Quando a arrematação for à vista, o valor do lanço vencedor poderá ser depositado em dinheiro ou em 
cheque na Agência nº 3016-3 da Caixa Econômica Federal, ou no prazo de 03 (três) dias contados da 
data do leilão. Nesse caso, o arrematante, no ato da arrematação, a título de caução, deverá pagar a 
importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor do lanço. 

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) e aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
do lanço, além da proibição de participação em outros leilões ou praças (art. 695 do CPC). No caso de 
parcelamento do lanço vencedor, a multa rescisória está definida no item XIV abaixo. 

5) Não será aceita desistência da arrematação ou reclamação posterior sobre os bens. 
 

XI. ACRÉSCIMOS AO VALOR DO LANÇO 
 

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

 

1) Comissão do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) do valor do bem, que será paga no ato da arrematação, 
diretamente ao leiloeiro, mediante recibo assinado, em duas vias, por este e pelo arrematante, devendo 
ser juntada uma cópia aos autos em até 5 (cinco) dias. Ocorrendo a anulação do leilão, o valor dessa 
comissão retornará em favor do seu depositante; 

2) Custas judiciais de arrematação: 0,5% (meio por cento) do respectivo valor, sendo o mínimo de           
R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de R$ 1.915,38 (mil novecentos e quinze 
reais e trinta e oito centavos), as quais deverão ser depositadas no POSTO DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL NA JUSTIÇA FEDERAL EM CARUARU/PE ou na AGÊNCIA CAPITAL DO FORRÓ 
(agência n.º 3016), localizada na Av. Agamenon Magalhães, 1029, Maurício de Nassau, Caruaru/PE, no 
ato da arrematação. 

 

XII. RECEBIMENTO DOS BENS ARREMATADOS 
 

1) Caso não haja oposição de embargos, a expedição da Carta de Arrematação e/ou Mandado de Entrega 
dos bens arrematados será feita após o decurso dos prazos legais, efetivado o pagamento das custas 
judiciais. 

2) No caso de arrematação com parcelamento, será exigido o termo de parcelamento fornecido pelo credor 
para a entrega da Carta de Arrematação.  

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

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

XIII. TRANSPORTE E POSSE DEFINITIVA DOS BENS PENHORADOS 
 

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 (vide tópico Dívidas dos Bens). Todavia, a 
remoção de tal bem será de responsabilidade do próprio arrematante e correrá por sua conta e risco. 

2) A garantia judicial de apossamento não acontecerá caso haja posse de terceiro no imóvel por vínculo 
jurídico válido (locação, empréstimo etc.) existente à época da penhora (que não configure infidelidade 
do depósito). Nesse caso, o arrematante deverá garantir sua posse através dos meios apropriados, sub-
rogando-se em todos os direitos do antigo proprietário. 

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



 

XIV. CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO (restrito aos bens imóveis e veículos automotores) 
 

 
PARA OS PROCESSOS EM QUE É PARTE A UNIÃO, REPRESENTADA PELA 
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL: 

 

Parte do valor da arrematação de bens imóveis e veículos automotores poderá ser parcelado nas 
condições seguintes: 

1) O parcelamento observará o pagamento à vista de 30% do valor a ser parcelado e o restante em no 
máximo 59 (cinquenta e nove) prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo de           
R$ 200,00 (duzentos reais) cada uma;  

2) O arrematante passará a ser devedor da União, na hipótese de pagamento parcelado, quando o 
próprio bem arrematado passará a garantir o débito, através de hipoteca, para arrematação de bem 
imóvel, ou alienação fiduciária, para arrematação de veículos automotores; 

3) O pagamento das prestações a que ficará obrigado o arrematante será mensal e sucessivo, vencendo 
a primeira parcela no dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da assinatura do Auto de Arrematação; 

4) O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescida de juros equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, 
calculados a partir da data da arrematação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por 
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Fica o arrematante 
encarregado de atualizar o valor da parcela através das tabelas oficiais, constantes no sítio 
eletrônico da Receita Federal – www.receita.fazenda.gov.br; 

5) O valor a ser parcelado, nos termos do item 14.1, será limitado ao crédito objeto da execução e o 
valor excedente, nos casos de arrematação por valor maior que o da Dívida exequenda, será 
depositado à vista pelo arrematante, no ato da arrematação;  

6) Na hasta pública de bens imóveis, a Carta de Arrematação para pagamento parcelado será extraída 
com cláusula de hipoteca do bem arrematado em favor da União, a qual deverá, por obrigação do 
arrematante e às suas expensas, ser registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis; 

7) Na hasta pública de veículos automotores, a Carta de Arrematação para pagamento parcelado será 
extraída com cláusula de alienação fiduciária do bem arrematado em favor da União, a qual deverá, 
por obrigação do arrematante e às suas expensas, ser registrada no Órgão competente; 

8) Se o arrematante deixar de pagar no vencimento qualquer das prestações mensais, o parcelamento 
será rescindido, vencendo-se antecipadamente o saldo devedor remanescente, ao qual será 
acrescido o valor de 50% (cinquenta por cento) a título de multa rescisória; 

9) Em havendo a rescisão do parcelamento, o crédito será inscrito em dívida ativa e executado 
judicialmente, procedendo-se à imediata penhora do bem arrematado, ficando eleito competente o 
Foro Federal da Cidade de Caruaru, Pernambuco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XV. RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS 
 

 
 

BENS MÓVEIS  
 
 

 
LOTE 01 

PROCESSO 2004.83.02.004017-3 
CDA 40698005687-44 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO SOM BRASIL PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA 
CPF/CGC 08744930/0001-61 
DEPOSITÁRIO ANTONIO SEVERO DA SILVA, residente à Rua Gonçalves Ledo, 999, 

apto.402, Caruaru-PE 
VALOR DA DÍVIDA R$ 19.535,23 ( dezenove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e três 

centavos –  atualizada até 30/09/2009) 
 

AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

 
 

BEM PENHORADO: um veículo tipo ônibus, placa KJX-8904, RENAVAM: 189204923,  
CHASSI: 321919A0604157, ano/modelo 1961. O referido bem foi reformado e atualmente é utilizado 
para publicidade (ônibus tipo trio elétrico), consoante informação do representante legal da executada, 
o Sr. Antônio Severo da Silva. Este veículo encontra-se em manutenção e em razoável estado de 
conservação.  
 

 

ÔNUS: De acordo com consulta realizada através do Sistema DETRAN, implantado na Secretaria 
deste juízo, existem débitos referentes ao veículo, correspondentes à taxa de bombeiros, 
licenciamentos, IPVA e seguro obrigatório e multa, no valor de R$ 597,17 (quinhentos e noventa e 
sete reais e dezessete centavos), atualizados até 22/09/2009. 

 
 
 

LOTE 02 
PROCESSO 2004.83.02.005907-8 
CDA 35.778.628-9. 
EXEQUENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
EXECUTADO JOÃO LEANDRO SOBRINHO 
CPF 642.880.728-91 
DEPOSITÁRIO JOÃO LEANDRO SOBRINHO, residente à Rua Cortês, nº. 195, 

COHAB I, Caruaru-PE 
VALOR DA DÍVIDA R$ 51.247,16 (cinqüenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e 

dezesseis centavos – atualizada até 30/09/2009) 
 

AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

 

BEM PENHORADO: um veículo tipo automóvel, marca/mod.: GM/CHEVETTE, ano de fab./mod.: 
1982/1982, combustível: gasolina, cor branca, placa KFV-0388, RENAVAM: 187218323,  
CHASSI: 5C11BBC143982, em bom estado de conservação e funcionamento.  
 
 

ÔNUS: De acordo com consulta realizada através do Sistema DETRAN, implantado na Secretaria 
deste juízo, não existem débitos incidentes sobre o referido veículo, informação atualizada até 
22/09/2009.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LOTE 03 
PROCESSO 2001.83.00.007791-8 
CDA 35.326.969-7 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO EDVALDO MARIANO DA SILVA 
CPF 050.969.604.04 
DEPOSITÁRIO EDVALDO MARIANO DA SILVA, residente à Rua A-1, nº. 01, 

Vila Kennedy, Caruaru-PE 
VALOR DA DÍVIDA R$ 12.305,18 (doze mil, trezentos e cinco reais e dezoito centavos –  

atualizada até 11/01/2008) 
 

AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

 
BEM PENHORADO: um veículo tipo automóvel, marca/mod.: VW/GOL 1000, ano de fab./mod.: 
1993/1994, combustível: gasolina, cor branca, placa KHM-5339, RENAVAM: 190457309,  
CHASSI: 9BWZZZ30ZPT161645, em regular estado de conservação e em funcionamento. 
 

ÔNUS: De acordo com consulta realizada através do Sistema DETRAN, implantado na Secretaria 
deste juízo, não existem débitos incidentes sobre o referido veículo, informação atualizada até 
22/09/2009. 
 
 
 
 

LOTE 04 
PROCESSO 2007.83.02.001105-8 
CDA 40607000623-14 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO JOSÉ ROBERTO BRASIL 
CPF 128.973.104-72 
DEPOSITÁRIO JOSÉ ROBERTO BRASIL, residente à Rua Pe. Félix Barreto, nº. 233, 

Centro, Altinho-PE. 
VALOR DA DÍVIDA 84.793,87 (oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e 

sete centavos – atualizada até 30/09/2009) 
 

 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 
 

 

 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

 

BEM PENHORADO: um veículo tipo automóvel, marca/mod.: FIAT/UNO CS 1.5, ano de 
fab./mod.: 1992/1992, combustível: gasolina, cor: vermelha, placa KHQ-4670-PE, 
RENAVAM: 189849282,   CHASSI: 9BD146000N3878742. 
 
 

ÔNUS: De acordo com consulta realizada através do Sistema DETRAN, implantado na Secretaria 
deste juízo, existem débitos referentes ao veículo, correspondentes às taxas de bombeiros e de 
manutenção e conservação de vias públicas, licenciamentos, IPVA, seguros obrigatórios, 
no valor de R$ 775,24 (setecentos e setenta e cinco reais), atualizados até 22/09/2009. 
 

 
 
 
 
 
 



 
LOTE 05 

PROCESSO 2004.83.02.000659-1 
CDA 40602000796-09 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO ITAUNA VEICULOS E PEÇAS LTDA 
CGC 10084283/0001-50 
DEPOSITÁRIO GRACIETE COELHO DE MACEDO 
VALOR DA DÍVIDA R$ 343.222,47 ( trezentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois 

reais e quarenta e sete centavos – atualizada até 30/09/2009). 
 

AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) 

 

BEM PENHORADO: um veículo tipo automóvel, marca/mod.: FORD/CARGO 5031, ano de 
fab./mod.: 2005/2005, combustível: diesel, cor: branca, placa KKA-8199, RENAVAM: 865286361,  
CHASSI: 9BFZCELT95BB53787     
  
 

ÔNUS: De acordo com consulta realizada através do Sistema DETRAN, implantado na Secretaria 
deste juízo, existem débitos referentes ao veículo, correspondentes a multas, no valor de R$ 255,38 
(duzentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e oito centavos), excetuando-se as multas em efeito 
suspensivo e autuações em tramitação, atualizados até 22/09/2009. 
 

 
 
 LOTE 06 
PROCESSO 2004.83.02.000659-1 
CDA 40602000796-09 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO ITAÚNA VEÍCULOS E PEÇAS LIMITADA 
CPF/CGC 10084283/0001-50 
DEPOSITÁRIO GRACIETE COELHO DE MACÊDO, residente à Rua José Rodrigues da 

Silva, nº. 25, Maurício de Nassau-PE  
VALOR DA DÍVIDA R$ 343.222,47 (trezentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais 

e quarenta e sete centavos) 
 

AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

 

R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).    
 
 

 

BENS PENHORADOS: 
 

- 08 (oito) elevadores de automóveis marca Elevacar, modelo S2500, com as seguintes referências: 
1368; 14236; 14235; 14237; 14238; 14239; 8629; e 1790. Avalio em R$ 8.500,00 (oito mil e 
quinhentos reais) a unidade, perfazendo o total de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). 
 

- 04 (quatro) elevadores de automóveis, marca Elevacar, nos quais não constam as placas que 
indicam a referência. Avalio em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a unidade, perfazendo o total 
de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). 
 

- 01 (um) alinhador de veículos, marca SUN, modelo LP-400-E, nº de série 25A1032.  
Avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais). 
 

- 01 (um) balanciador de Pneus, marca SUN, modelo BAL-1000, nº de série 25B1520.  
Avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). 
 

- 01 (um) diagnose de injeção, marca FORD, modelo WDS, nº de série 9465919301.  
Avaliado em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 
 

- 01 (um) diagnose de injeção marca FORD, modelo FDS-2000, nº de série 907984.  
Avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
 
 

 AVALIAÇÃO TOTAL: 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).    
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 

 



 
 
 LOTE 07 
PROCESSO 2004.83.02.002613-9 
CDA 40698000583-80 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO SOCIEDADE EDUCACIONAL DE CARUARU LTDA 
CGC 111.920.77/0001-27 
DEPOSITÁRIO MANOEL MACIEL SANTOS, residente Av. Paulo Santos, 96, Bairro 

Universitário, Caruaru-PE.  
VALOR DA DÍVIDA R$ 8.662,92 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois 

centavos – atualizada até 30/09/2009). 
 

AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
 

 

BENS PENHORADOS: 
 

- 400 (quatrocentas) bancas escolares tipo universitária em madeira comum e com apoio para 
livros, reavaliadas em R$ 40,00 (quarenta reais) cada, perfazendo R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); 
 

- 100 (cem) bancas escolares tipo universitária em ipê com revestimento em fórmica, reavaliadas 
em R$ 80,00 (oitenta reais) cada, perfazendo R$ 8.000,00 (oito mil reais); 
 

- 100 (cem) bancas escolares tipo universitária com revestimento em tecido e estrutura em tubo de 
ferro pintado, R$ 60,00 (oitenta reais) cada, perfazendo R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 
 

 
 
 

 LOTE 08 
PROCESSO 2008.83.02.002226-6 
CDA 40208000272-44 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO CCM – CENTRO DE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA 
CPF/CGC 02.780.631/0001-04 
DEPOSITÁRIO SANDRO CORREIA DA SILVA, representante legal da empresa 

executada. 
RECURSO/ÔNUS INEXISTE NOS AUTOS 
VALOR DA DÍVIDA 2.784.830,77 (dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos  e 

trinta reais e setenta e sete centavos – atualizada até 30/09/2009). 
AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

R$ 162.665,57 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais e cinqüenta e sete centavos).  
 

 

BENS PENHORADOS:  
 

02 Gabinetes rorato classic 1.4 br , valor unitário R$ 596,63,total R$ 1.193,26       
02 gabinetes rorato maracanã 2,00 mt branco, valor unitário R$ 554,61 , total R$ 1.109,22 
02 gabinetes rorato maracanã 2,00 mt bege, valor unitário R$ 554,61, total R$1.109,22  
02 gabinetes rorato clássico 1,5 bege, valor unitário R$ 629,75, total R$ 1.259,50 
01 gabinete rorato sinhasinha 1,81 bege, valor unitário R$ 500,29 
02 gabinetes rorato clássico 2,00 mt bege, valor unitário R$ 829,47, total R$ 1.658,94 
05 gabinetes rorato sinhazinha 1,81 branco, valor unitário R$ 500,29, total R$ 2.501,45 
03 gabinetes união comp.035sv 0,60 bone, valor unitário R$ 219,56, total R$ 658,68 
05 gabinetes união cozinha versátil 1,36 branco, valor unitário R$ 245,82, total R$ 1.229,10 
01 gabinete rorato palmares WC c/ armário comp cinza, valor R$ 527,45 
01 gabinete rorato palmares WC c/ armário comp bege valor R$ 527,45 
02 gabinetes rorato palmares WC c/ armário comp branco valor unitário R$ 527,45, total R$ 1.054,90 



04 gabinetes rorato Itabuna WC c/ armário comp cinza valor unitário R$ 465,26, total R$ 1.861,04 
03 gabinetes rorato Itabuna WC c/ armário comp bege valor unitário R$ 465,26, total R$ 1.395,68 
01 gabinete rorato Itabuna WC c/ armário comp branco valor R$ 465,26 
260 forros tuboplas 6,00 x 0,20 louro claro valor unitário R$ 23,98, total R$ 6.234,80 
48 forros tuboplas 6,00 x 0,20 mogno valor unitário R$ 23,98, total R$ 1.151,04 
01 gabinete união comp. 035sv 0,60 caramelo valor 219,56 
70 forros tuboplas 6,00 x 0,10 branco valor unitário R$ 15,93, total R$ 1.115,10 
03 gabinetes rorato sublime 1,40 marfim valor unitário R$ 369,26, total R$ 1.107,78 
04 gabinetes união comp. 030s 0,60 bone valor unitário R$ 197,89, total R$ 791,56 
02 gabinetes união banh. Roma 0,76 bone valor unitário R$ 199,48, total R$ 398,96 
02 gabinetes uniao comp. 020p 0,60 pergamon valor unitário R$ 197,89, total R$ 395,78 
02 gabinetes rorato Valença WC c/arm comp cinza valor unitário R$ 303,02 total R$606,04 
04 gabinetes rorato Valença WC c/arm comp bege valor unitário R$ 303,02 total R$ 1.212,08 
05 gabinetes rorato Valença WC c/arm comp branco valor unitário R$ 303,02 total R$ 1.515,10 
01 gabinete rorato amazonas WC c/ arm comp cinza valor R$ 470,23 total  R$ 470,23  
04 gabinetes roarto amazonas WC c/ arm comp branco valor unitário R$ 470,23 total R$ 1.880,92 
03 gabinetes rorato vitória WC c/ arm comp cinza valor unitário R$ 405,39 total R$ 1.216,17 
01 gabinete rorato vitória WC c/ arm comp bege valor  R$ 405,39  total R$ 1.216,17 
03 gabinetes rorato vitória WC c/ arm comp branco valor unitário R$ 405,39 
02 gabinetes união banh. Parma 0,60 branco valor unitário R$ 210,26 total R$ 420,52 
02 gabinetes união banh 0,60 m cz vip valor unitário R$ 210,26  total R$ 420,52 
01 gabinete união banh Genova 0,80m cz prata valor unitário R$ 298,38 
03 gabinetes união banh Genova 0,80m cz vip valor unitário R$ 298,38   total R$ 895,14 
06 gabinetes união banh Genova 0,80 m branco valor unitário R$ 298,38  total R$ 1.790,28 
04 gabinetes união banh Turim 0,60 cz vip valor unitário R$ 199,48  total R$ 797,92 
05 gabinetes união banh turim 0,60 bone valor unitário R$ 199,48  total R$ 997,40 
01 gabinete união banh. Veneza 1,00m boné valor R$ 307,65 
01 gabinete união banh. Roma 1,00 m cz prata valor R$ 307,65 
01 gabinete união banh. Roma 1,00 m cz vip valor R$ 307,65 
02 gabinetes união banh. Roma 0,76 m cz vip valor unitário R$ 199,48 total R$ 398,96 
03 gabinetes união banh. Firenze 0,80 m branco valor unitário R$ 255,09 total R$ 765,27 
02 gabinetes união banh. Firenze 0,80 m cz prata valor unitário R$ 255,09 total R$ 510,18 
03 gabinetes rorato sublime 1,40 bege valor unitário R$ 369,26, total R$ 1.107,78 
03 gabinetes rorato sublime 1,40 branco valor unitário R$ 369,26, total R$ 1.107,78 
04 gabinetes rorato docelar 1,60 bege valor unitário R$ 431,47, total R$ 1.725,88 
02 gabinetes rorato docelar 1,60 branco valor unitário R$ 431,47 
01 gabinete rorato aconchego 1,20 bege valor R$ 282,85, total R$ 862,94 
02 gabinetes rorato 1,20 branco valor unitário R$ 282,85, total R$ 565,70 
03 gabinetes rorato supremo 1,20 branco valor unitário R$ 364,00, total R$ 1.092,00 
03 gabinetes rorato supremo 1,20 bege valor unitário R$ 364,00, total R$ 1.092,00 
03 gabinetes união banh Roma 0,76 m branco valor unitário R$ 199,48, total R$ 598,44 
03 gabinetes união banh. Roma 0,76 m cz prata valor unitário R4 199,48, total R$ 598,44 
09 gabinetes união comp. 030s 0,60 branco valor unitário R$ 197,89, total R$ 1.781,01 
06 gabinetes união comp. 030s 0,60 pergamon valor unitário R$ 197,89, total R$ 1.187,34 
02 gabinetes união comp. 030s 0,60 cz vip valor unitário R$ 197,89, total R$ 395,78 
03 gabinetes união comp. 030s 0,60 cz prata valor unitário R$ 197,89, total R$ 593,67 
02 gabinetes união comp. 020p 0,60 cz prata valor unitário R$ 197,89, total R4 395,78 
03 gabinetes união comp. 035sv 0,60 cz prata valor unitário R$ 219,56, total R$ 658,68 
03 armários união cozinha s/ vidro 1,44m branco valor unitário R$ 287,56, total R$ 862,68 
01 armário união cozinha s/ vidro 1,74 m branco valor R$ 315,38 
01 tinta resicolor esm. Sintético ¼ cz escuro valor R$ 7,07 
02 gabinetes união comp. 035sv 0360 pergamon valor unitário R$ 219,56, total R$ 439,12 
03 gabinetes união comp. 035sv 0,60 cz vip valor unitário R$ 219,56total R$ 658,68 
12 gabinetes união comp. 025pv 0,60 cz prata valor unitário R$ 219,56, total R$ 2.634,96 
06 gabinetes união comp. 0,25pv 0,60 cz prata valor unitário R$ 219,56, total R$ 1.317,48 
02 gabinetes união cozinha armony 1,36 m branco valor unitário R$ 347,86,total R$ 695,72 
02 gabinetes união cozinha armony 1,44 m branco valor unitário R$ 364,86, total R$ 729,72 
02 gabinetes união cozinha armony 1,74 m branco valor unitário R$ 394,26, total R$ 788,52 
01 gabinete união cozinha armony 1,16 m branco valor R$ 323,18 
192 forros medabil 6,00 x 0,20 branco dualita valor unitário R$ 19,98, total R$ 3.836,16 
30 forros medabil 6,00 x 0,10 branco dualita valor unitário R$ 18,98, total R$ 569,40 



17 pva branco gelo aroplast gl valor unitário R$ 42,73, total R$ 726,41 
02 esmaltes color preto resicolor- 3,6 l – valor unitário R$ 56,73, total R$113,46  
04 esmaltes color pêssego resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
04 esmaltes color colorado resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
04 esmaltes color marron resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total 64,96 
04 esmaltes color preto fosco resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
04 esmaltes color salmão resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
04 esmaltes color azul celeste n resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
04 esmaltes color azul Del Rey resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
04 esmaltes color laranja resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
06 fundos serralheiro vermelho resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 97,44 
03 esmaltes color marron conhaque resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 48,72 
03 esmaltes color vinho chassis resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 48,72 
03 esmaltes color azul mar resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 48,72 
02 esmaltes color gelo resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24total R$ 32,48 
01 esmalte color amarelo ouro resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24 
03 tintas alumínio resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 48,72 
02 esmaltes color azul frança resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 32,48 
02 esmaltes color vermelho resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 32,48 
01 zarcão misto resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24 
01 esmalte color areia resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24 
04 esmaltes color camurça resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
01 esmalte color marfim real resicolor – 900 ml- valor unitário R$ 16,24 
43 pva azul céu arcoplast  – 900 ml- valor unitário R$ 16,24, total R$ 698,32 
03 pva azul céu arcoplast  -3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 128,19 
04 tintas látex int. amarela vanila qualita -18 l valor unitário R$ 192,31, total R$ 769,24 
01 tinta látex int. verde piscina qualita – 3,6 l – valor unitáio R$ 42,73 
05 tintas látex int. palha qualita – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 213,65 
02 tintas látex int. areia qualita – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73,total R$ 85,46 
09 tintas látex int. flamingo qualita – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 384,57 
04 tintas látex int. azul arpoador qualita – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73 , total R$ 170,92 
01 latex pva BR ultra látex – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73 
03 latex pva camurça ultra látex – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 128,19 
01 latex pva areia – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73 
01 vinil acrílico areia acorplast– 3,6 l – valor unitário R$ 42,73 
15 reguladores de brilho pva decorama  – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 640,95 
09 pva palha arcoplast – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 384,57 
07 brilhantes verde glasurit – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 299,11 
02 tintas acrílica concreto sb – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 85,46 
01 vinil acrílico verde suave acorplast – 18 l –valor R$ 192,31 
01 marfim interior fixa interna -18 l – valor R$ 192,31 
13 tintas acrílicas branco sb arcoplast -3,6 l- valor unitário R$ 42,73, total R$ 555,49 
01 branco neve fixa interna -3,6 l – valor R$ 42,73 
02 verniz coral aqua line cedro – 3,6 l -, valor unitário R$ 36,72, total R$ 73,44 
02 seladores plásticos resicolor -3,6 l – valor unitário R$ 20,35, total R$ 40,70 
16 tintas acrílicas camurça resicolor sb – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 683,68 
01 resiplast branco resicolor – 3,6 l – valor R$ 42,73 
03 esmaltes sintéticos cinza claro resicolor– 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 128,19 
06 esmaltes sintéticos colorado resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 89,16 
05 esmaltes sintéticos vinho chassis resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86,total R$ 74,30 
06 esmaltes sintéticos cinza escuro resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 89,16 
06 esmaltes sintéticos marron resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 89,16 
05 esmaltes sintéticos amarelo resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 74,30 
06 esmaltes sintéticos azul Del rey resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 89,16 
05 esmaltes sintéticos marron tabaco resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 74,30 
06 esmaltes sintéticos laranja resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 89,16 
06 esmaltes sintéticos areia resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 89,16 
03 esmaltes sintéticos azul frança resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 44,58 
07 esmaltes sintéticos pêssego resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 104,02 
07 esmaltes sintéticos salmão resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 104,02 
04 esmaltes sintéticos brilhante vermelho resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 59,44 



05 esmaltes sintéticos camurça resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 74,30 
05 esmaltes sintéticos azul celeste resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 74,30 
01 esmalte sintéticos branco resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86 
01 esmalte sintéticos gelo resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86 
01 esmalte sintéticos platina resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86 
03 esmaltes sintéticos marfim  resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 44,58 
03 esmaltes sintéticos preto fosco resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 44,58 
07 esmaltes sintéticos marron conhaque resicolor – 225 ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 104,02 
02 tintas alumínio resicolor – 225ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 29,72 
06 esmaltes brilhantes verde primavera n resicolor – 225 ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 89,16  
06 esmaltes brilhantes azul mar resicolor – 225 ml – valor unitário R$ 14,86, total R$89,16  
05 esmaltes sintéticos azul mar resicolor – 0,1125 – valor unitário R$ 16,24, total R$ 81,20 
06 esmaltes brilhantes salmão resicolor – 225 ml – valor unitário R$ 14,86, total R$ 89,16 
05 esmaltes brilhantes colorado resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 81,20 
07 esmaltes brilhantes marron conhaque resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 113,68 
05 esmaltes brilhantes verde folha  resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 81,20 
06 esmaltes brilhantes camurça resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 89,16 
03 esmaltes brilhantes azul celeste resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 48,72 
12 esmaltes brilhantes marfim resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 194,88 
06 esmaltes brilhantes pessego resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 97,44 
05 esmaltes brilhantes marfim real resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 81,20 
01 esmalte brilhante alumínio resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24 
03 esmaltes brilhantes o resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 48,72 
03 esmaltes brilhantes vinho chassis resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 48,72 
04 esmaltes brilhantes areia resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
04 esmaltes brilhantes cz escuro resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 64,96 
01 esmalte brilhante vermelho resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24 
06 esmaltes brilhantes platina resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 97,44 
06 esmaltes brilhantesmarron resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 97,44 
05 esmaltes brilhantes verde primavera resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24 , total R$ 81,20 
17esmaltes brilhantes laranja resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 276,08 
05 esmaltes brilhantes creme resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 81,20 
06 esmaltes brilhantes gelo resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 97,44 
03 esmaltes brilhantes azul Del rey resicolor – 0,1125 l – valor unitário R$ 16,24, total R$ 48,72 
01 vinil acrílica resicolor  - 0,1125 – valor unitário R$ 16,24 
02 lacas seladoras nitro nigueira iquine – 18 l – valor unitário R$ 143,89, total R$ 287,78 
01 seladora nitro resicolor linha madeira – 3,6 l – valor R$ 28,78 
01 imbuia iquine verniz – 3,6 l – valor R$ 36,72 
01 esmalte color verde folha n resicolor – 3,6 l – valor R$ 42,73 
10 tintas acrílicas camurça sb – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 427,30 
01 vinil acrílico pêssego resicolor – 3,6 l – valor R$ 42,73 
03 vinil acrílico areia resicolor – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 128,19 
02 vinil acrílico palha resicolor – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 85,46 
03 vinil acrílico café resicolor – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 128,19 
01 acrilico Premium toque seda gua mar Suvinil -3,6 l – valor unitário R$ 42,73 
01 esmalte sintético metal preto fosco Suvinil – 3,6 l valor unitário R$ 42,73 
08 vernis coral acqua line incolor resicolor – 3,6 l – valor unitário R$ 42,73, total R$ 341,84 
02 colas sintéticas dicoplal DF 44288 iquine – 900 ml – valor unitário R$ 9,58, total R$ 19,16 
25 esmaltes color vermelho resicolor -3,6 l – valor unitário 36,72, total R$ 918,00 
04 esmaltes color preto resicolor -3,6 l – valor unitário 36,72, total R$ 146,88 
03 esmaltes color azul Del rey resicolor -3,6 l – valor unitário 36,72, total R$ 110,16 
12 esmaltes color verde folha n resicolor -3,6 l – valor unitário 36,72, total R$ 440,64 
02 fundos serralheiro cinza resicolor – 3,6 l – valor unitário R$ 37,91, total R$75,82 
09 esmaltes color cinza escuro resicolor – 3,6l – valor unitário R$ 36,72, total R$ 330,48 
20 esmaltes preto fosco resicolor -3,6 l – valor unitário R$ 36,72, total R$ 734,40 
01 zarcão misto resicolor – 3,6 l valor R$ 20,44 
07 fundos serralheiro vermelho resicolor – 3,6 l – valor unitário R$ 37,91, total R$ 265,37 
25 esmaltes color colorado resicolor – 3,6 l valor unitário R$ 36,72, total R$ 918,00 
08 esmaltes color pêssego resicolor – 3,6 l valor unitário R$ 36,72, total R$ 293,72 
09 esmaltes color marron  resicolor – 3,6 l valor unitário R$ 36,72, total R$ 330,48 
06 esmaltes color camurça resicolor – 3,6 l valor unitário R$ 36,72, total R$ 220,32 



01 bacia ideal Carina para acoplar silver 79 valor R$ 210,30 
01 bacia ideal p/ acoplar Carina amazonas valor R$ 210,30 
01 bacia ideal p/ acoplar Carina bone valor R$ 210,30 
04 bacia ideal p/ acoplar Carina branco valor unitário R$ 210,30, total R$ 841,20 
01 bacia ideal paris c/caixa cobalto -63- 2 valor R$ 103,80 
01 bacia ideal paris c/caixa -75- 2 valor R$ 103,80 
01 bacia ideal paris conv. Rosa valor R$ 18,06 
01 bacia ideal vitoria conv. Branco -89- 1 valor R$ 99,99 
02 col. Ideal Avalon silver -79- valor unitário R$ 186,30, total R$ 372,60 
19 col. Ideal paris silver v -79- valor unitário R$186,30, total R$ 3.539,70 
01 col. Ideal verde -75- valor R$ 186,30 
06 col. Ideal stand tivoli branca 89 R$ 186,30, total R$ 117,80 
01 col. Ideal tivoli Amazônia  valor R$ 188,10 
01 col. Ideal tivoli amêndoa   valor R$ 188,10 
01 col. Ideal tivoli cinza valor R$ 188,10 
01 col. Ideal tivoli verde 75  valor R$ 188,10 
01 lavatório ideal absolute branco -89- valor R$ 10,50 
03 lavatórios ideal absolute silver -79- 1 valor unitário R$ 25,29, total R$ 75,87  
01 lavatório ideal Avalon bermuda valor R$ 181,56 
06 lavatórios ideal Avalon branco valor unitário R$ 174,00, total R4 1.044,00 
01 lavatório ideal Avalon papaya valor R$ 181,56 
01 lavatório ideal Avalon preto valor R$ 196,50 
01 lavatório ideal Carina amêndoa  -61- valor 107,64 
01 lavatório ideal Carina ametista valor R$ 179,10 
02 lavatórios ideal Carina branco valor unitário R$ 103,50, total R$ 207,00 
01 lavatório ideal Carina boné valor R$ 179,10 
01 lavatório ideal paris ametista -58- valor R$ 215,10 
01 lavatório ideal paris cinza valor R$ 192,39 
02 lavatórios ideal paris cobalto – 63-  valor unitário R$ 192,06, total R$ 384,12 
02 lavatórios ideal paris preto -67-valor unitário R$ 237,75, total R$ 475,50 
01 lavatório ideal paris verde – 75-  valor unitário R$ 192,06 
01 lavatório ideal tivoli Amazônia valor R$ 36,00 
02 lavatórios ideal tivoli ametista valor unitário R$ 36,00, total R$ 72,00 
01 lavatório ideal tivoli cinza 80 valor R$ 36,00 
01 lavatório ideal tivoli cobalto valor R$ 36,00 
05 lavatórios ideal tivoli preto valor unitário  R$ 36,00, total R$ 180,00 
01 lavatório ideal tivoli silver valor R$ 36,00 
02 lavatórios ideal tivoli verde 75 valor R$ 36,00, total R$ 72,00 
01 bacia ideal stand paris c/ caixa cinza valor R$ 336,00 
01 bacia ideal stand paris c/ caixa branca valor R$ 336,00 
01 bacia ideal stand Avalon c/ caixa boné valor R$ 336,00 
02 lavatórios ideal stand absolut. Cinza valor unitário R$ 156,00, total R$ 312,00 
15 lavatórios ideal stand paris cinza claro valor unitário R$ 156,00, total R$ 2.340,00 
07 lavatórios ideal stand paris bone valor unitário R$ 156,00, total R$ 1.092,00 
16 lavatórios ideal stand paris branco valor unitário R$ 156,00, total R$ 2.496,00 
01 lavatório ideal stand paris papaia valor unitário R$ 156,00 
01 lavatório ideal stand Carina amêndoa valor R$ 234,00 
01 lavatório ideal stand oriane silver valor R$ 234,00 
02 lavatórios ideal stand absolut silver valor unitário R$ 156,00, total R$ 312,00 
01 lavatório ideal stand absolut cinza valor unitário R$ 156,00 
04 col. Ideal stand analon silver valor unitário R$ 149,00, total R4 596,00 
05 col. Ideal stand analon branco valor unitário R$ 149,00, total R$ 745,00 
01 col. Ideal stand analon cinza valor unitário R$ 149,00 
01 col. Ideal stand analon bermuda valor unitário R$ 149,00 
02 col. Ideal stand analon papaia valor unitário R$ 149,00, total R$ 298,00 
02 col. Ideal stand analon silver valor unitário R$ 149,00, total R$ 298,00 
03 col. Ideal stand analon branco valor unitário R$ 123,00, total R$ 369,00 
02 col. Ideal stand analon boné valor unitário R$ 123,00, total R$ 246,00 
02 Col. Ideal stand analon verde valor unitário R$ 123,00, total R$ 246,00 
01 col. Ideal stand paris verde valor R$ 45,00 
01 col. Ideal stand paris papaia valor R$ 45,00 



02 col. Ideal stand paris ametista valor unitárioR$ 45,00total R$ 90,00 
02 col. Ideal stand paris cinza valor unitárioR$ 45,00, total R$ 90,00 
07 col. Ideal stand paris bone valor unitário R$ 45,00, total R$ 315,00 
12 col. Ideal stand paris branca valor unitário R$ 45,00, total R$ 369,00 
08 esmaltes brilhantes resicolor marron básico valor unitário R$ 36,72, total R$ 293,76 
04 esmaltes brilhantes resicolor ouro valor unitário R$ 36,72, total R$ 146,88 
01 esmalte brilhante resicolor branco valor unitário R$ 36,72 
08 esmaltes brilhantes resicolor cinza claro valor unitário R$ 36,72, total R$ 293,76 
04 esmaltes brilhantes resicolor azul frança valor unitário R$ 36,72, total R$ 146,88 
12 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil gelo valor unitário R$ 36,72, total R$ 440,64 
14 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil ouro valor unitário R4 36,72, total R$ 514,08 
23 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil azul valor unitário R$ 36,72, total R$ 844,56 
14 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil tabaco valor unitário R$ 36,72, total R$ 514,08 
29 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil platina valor unitário R$ 36,72, total R$ 1.064,88 
34 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil marron valor unitário R$ 36,72, total R$ 1.248,48 
35 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil verde folha valor unitário R$ 36,72, total R$ 1.285,20 
13 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil marron conhaque R$ 36,72, total R$ 477,36 
98 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil gelo valor unitário R$ 36,72, total R$ 3.598,56 
19 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil amarelo ouro valor unitário R$ 36,72 , total R$ 697,68 
37 esmaltes brilhantes madeira/metal Suvinil platina valor unitário R$ 36,72, total R$ 1.358,64 
28 esmaltes brilhantes Suvinil tabaco valor unitário R$ 36,72, total R$ 1.028,16 
 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 162.665,57 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais e cinqüenta e sete centavos).  
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 
 
 

 

 
 
 LOTE 09 
PROCESSO 2005.83.02.000825-7 
CDA’s 4 02 05 002681-14 

4 06 05 003917-72 
4 06 05 003918-53 
4 07 05 001331-18 

EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO UNEPE - UNIDADE ESPECIALIZADA DE PERNAMBUCO LTDA S/C 

E OUTRO  
CPF/CGC 08863581/0001-05 
DEPOSITÁRIO SUZANA LÚCIA DE OLIVEIRA FLORÊNCIO, residente à AV. 

Marcionilo Francisco da Silva, nº. 332, Maurício de Nassau, Caruaru-PE 
VALOR DA DÍVIDA  

R$ 22.281,26 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e seiss 
centavos) 

AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

 

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 



 

BENS PENHORADOS: 
 

- 01 (uma) geladeira Eletrolux/Prosdócimo R-26, cor branca. 
Em vistoria: constatei que referido bem se encontra com vários sinais de ferrugem, entretanto está em 
pleno funcionamento. 
Avaliação: avalio em R$ 100,00 (cem reais), considerando as atuais condições do equipamento e o 
valor de mercado. 
- 01 (um) birô de cerejeira com pernas de ferro na cor preta, medindo 1,30X0,80 metros com 
6 (seis) gavetas. 
Em vistoria: constatei que se encontra em regular estado de conservação. 
Avaliação: avalio em R$ 200,00 (duzentos reais), considerando o valor de mercado de móveis usados. 
- 01 (um) armário de aço com prateleiras, portas e fechadura, medindo 1,00X2,40 metros  
(de altura). 
Em vistoria: constatei que está em regular estado de conservação. 
Avaliação: avalio em R$ 80,00 (oitenta reais), considerando o valor de mercado de móveis usados. 
- 01(uma) mesa de cerejeira com pés de ferro na cor preta, medindo 1,10X3,00 metros. 
Em vistoria: constatei que está em regular estado de conservação. 
Avaliação: avalio em R$ 300,00 (trezentos reais), considerando o valor de mercado de móveis usados. 
- 01 (uma) cadeira giratória, estrutura em ferro preto, pés com rodas, braços de madeira 
cerejeira, encosto e assento em palha trançada. 
Em vistoria: verifiquei que a palha do encosto apresenta sinais de desgaste. 
Avaliação: avalio em R$ 100,00 (cem reais), considerando o valor de mercado de móveis usados. 
 

- 01 (uma) mesinha para mimeografo em madeira.  
Em vistoria: constatei que a madeira utilizada possui pouca resistência. 
Avaliação: avalio em R$ 40,00 (quarenta reais). 
- 01 (um) rack, medindo 1,20X1,00 com compartimento para CD, DVD, TV e SOM. 
Em vistoria: constatei que está em regular estado de conservação. 
Avaliação: avalio em R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), considerando o valor de mercado de móveis 
usados. 
- 01 (um) rack, medindo 1,10X1,66 com duas portas de vidro. 
Em vistoria: constatei que está em regular estado de conservação. 
Avaliação: avalio em R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), considerando o valor de mercado de 
móveis usados. 
- 01 (uma) máquina de costura Walita com móvel de madeira. 
Em vistoria: verifiquei tratar-se de uma máquina muito antiga. 
Avaliação: avalio em R$ 70,00 (setenta Reais), considerando apenas a funcionalidade do motor. 
- 01 (um) armário de aço medindo 1,60 de altura por 1,10 de largura com duas portas com 
fechadura. 
Em vistoria: constatei que apresenta vários sinais de ferrugem. 
Avaliação: avalio em R$ 30,00 (trinta reais), tem por base o valor de mercado de móveis usados. 
- 01 (um) armário de aço medindo 2,00 de altura por 1,10 de largura com duas portas com 
fechadura. 
Em vistoria: constatei que apresenta vários sinais de ferrugem. 
Avaliação: avalio em R$ 70,00 (setenta reais), tem por base o valor de mercado de móveis usados. 
 

 - 02 (duas) mesas de fórmica medindo 1,30 de largura por 1,00, na cor verde água com 
4 (quatro) cadeiras do mesmo material. 
Em vistoria: constatei tratar-se de mesa para escola. 
Avaliação: avalio em R$ 100,00 (cem reais) cada conjunto, considerando o material do mesmo, 
totalizando R$ 200,00 (duzentos reais). 
- 01 (uma) mesa de plástico com 4 (quatro) cadeiras de plástico com braço. 
Em vistoria: constatei que apresenta vários arranhões e sinais de desgaste. 
Avaliação: avalio em R$ 50,00 (cinqüenta reais), tem por base o valor de mercado de móveis usados. 
-  05 (cinco) mesas de madeira, medindo 1,00X1,00 pintadas em cores diversas 
Em vistoria: constatei que a madeira utilizada possui pouca resistência. 
Avaliação: avalio em R$ 30,00 (trinta reais) cada, totalizando R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais). 
- 03 (três) birôs de madeira, medindo cada 1,10 de largura por 0,60 de comprimento, pés em 
ferro preto. 
Em vistoria: encontram-se em regular estado de conservação. 
Avaliação: avalio em R$ 80,00 (oitenta reais) cada, totalizado R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). 
- 05 (cinco) estantes de aço com três prateleiras. 
Em vistoria: constatei que apresenta vários arranhões e sinais de ferrugem. 



Avaliação: avalio em R$ 30,00 (trinta reais), tem por base o valor de mercado de móveis usados, 
totalizando R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais). 
- 01 (uma) TV CCE 14” colorida. 
Em vistoria: constatei que referido equipamento encontra-se em perfeito estado de funcionamento. 
Avaliação: avalio em R$ 100,00 (cem reais), considerando o valor de mercado. 
- 01 (uma) mesa em madeira cerejeira, medindo 2,30X1,10, estrutura de ferro preto com 6 (seis) 
cadeiras em cromado e estofado em veludo marrom. 
Em vistoria: constatei que o cromado encontra-se com ferrugem e a mesa com vários arranhões. 
Avaliação: avalio em R$ 400,00 (quatrocentos reais), considerando o valor de mercado. 
 - 01 (uma) mesa para filtro em madeira. 
Em vistoria: constatei que a madeira utilizada possui pouca resistência. 
Avaliação: avalio em R$ 20,00 (vinte reais). 
- 01 (uma) mesa de computador branca com estrutura de ferro preto. 
Em vistoria: constatei que a madeira utilizada possui pouca resistência. 
Avaliação: avalio em R$ 20,00 (vinte reais). 
- 01 (um) armário de madeira branco para pastas suspensas com 04 (quatro) gavetas e 
fechadura. 
Em vistoria: constatei que a madeira utilizada possui pouca resistência. 
Avaliação: avalio em R$ 30,00 (trinta reais). 
- 01 (um) mimeografo a álcool. 
Em vistoria: verifiquei que está em pleno estado de funcionamento. 
Avaliação: avalio em R$ 50,00 (cinqüenta reais) 
 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 
 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 
 
 

 
 
 

 LOTE 10 
PROCESSO 2006.83.02.000463-3 
CDA FGPE200600018 
EXEQUENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADO NORDESTE MOSQUITEIROS E CONFECÇÕES LTDA 
CGC 24.462.541/0001-08 
DEPOSITÁRIO MARIA DA PAZ, residente à Rua Madalena, 305, Petrópolis, Caruaru-PE 
VALOR DA DÍVIDA R$ 8.645,81 (oito mil, seiscentos e quarenta e cinco mil e oitenta e um 

centavos –  atualizada até 15/08/2008). 
AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

 

R$ 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais)  

 

BENS PENHORADOS: 
 

- 340 (trezentos e quarenta) mosquiteiros telinha casal. Avaliados em R$ 15,00 (quinze reais) a 
unidade, perfazendo o total de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais); 
- 215 (duzentos e quinze) mosquiteiros filó casal. Avaliados em R$ 12,00 (doze reais) a unidade, 
perfazendo o total de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais); 
- 81 (oitenta e um) mosquiteiros do tipo filó casal. Avaliados em R$12,00 (doze reais), perfazendo o 
total de R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais); 
 

AVALIAÇÃO TOTAL: 8.652,00 (oito mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais)    
 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 LOTE 11 
PROCESSO 2004.83.02.003633-9 
CDA 32.193.887-9 
EXEQUENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
EXECUTADO TAPEÇAS TABOSA PEÇAS LTDA 
CGC 11.239.651/0001-33 
DEPOSITÁRIO RUTH ROMAN PORTO DE FARIAS 
VALOR DA DÍVIDA R$ 7.689,48 (sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos –   atualizada até 04/07/2008). 
AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

 

R$ 8.100,00 (cinco mil e cem reais)  

 

BENS PENHORADOS: 
 
 

- 100 (cem) lanternas traseiras Mercedes Bens. Reavaliadas cada lanterna em R$ 40,00 (quarenta reais) 
perfazendo um total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
 

- 100 (cem) buchas de bronze. Reavaliadas cada peça em R$ 11,00 (onze reais) perfazendo um total de 
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); 
 

 - 02 conjuntos de coroa e pião – referência 7 x 48, Maria kl, para engrenagem de caminhão,  
avaliado cada conjunto por R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). 
  

 

AVALIAÇÃO TOTAL: 8.100,00 (cinco mil e cem reais) 
 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 
 

 
 
 

 
 
 LOTE 12 
PROCESSO 2008.83.02.001193-2         
EXEQUENTE UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
EXECUTADO A NOVA LOJA LTDA 
DEPOSITÁRIO ADOLFO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR 
VALOR DA DÍVIDA R$ 4.004,75 (QUATRO MIL E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO 

CENTAVOS) 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

R$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) 

BEM PENHORADO:  
- 1 (uma) central de condicionador de ar, marca Carrier, número de série 4796E 14791, modelo 
38CKB060500, avaliada em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 LOTE 13 
PROCESSO 2008.83.02.000523-3 
EXEQUENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
EXECUTADO MIRELY DE MORAIS TABOSA 
CPF/CGC 099.760.194-91 
DEPOSITÁRIO MIRELY DE MORAIS TABOSA 
RECURSO/ÔNUS INEXISTE NOS AUTOS 
VALOR DA DÍVIDA R$ 24.556,91 
AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

R$ 2.910,00 (DOIS MIL REAIS, NOVECENTOS E DEZ CENTAVOS) 

BENS PENHORADOS: 
- 01 (uma) placa luminosa com armação de ferro, medindo 2,00 x 3,00m, em regular estado de 
conservação, avaliada em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); 
- 01 (um) fichário de aço com três gavetas para pasta suspensa, marca Pandin, avaliado em R$ 100,00 
(cem reais); 
- 01 (um) fichário de aço com quatro gavetas para pasta suspensa, marca Pandin, avaliado em R$ 130,00 
(cento e trinta reais); 
 - 01 (um) birô de madeira, medindo 1,20 x 0,40m com três gavetas, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais). 
 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.910,00 (dois mil reais, novecentos e dez centavos) 
  
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 
 

 
 
 
 LOTE 14 
PROCESSO 2007.83.02.001695-0 
EXEQUENTE COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
EXECUTADO AGIR AGRESTE INDÚSTRIA DE RAFIA S/A 
CPF/CGC 024.118.009/0002-30 
DEPOSITÁRIO FERNANDO ANTÔNIO PORPINO ESTRUC 
VALOR DA DÍVIDA R$ 64.460,62  
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS) 

BEM PENHORADO: 
- 01 (uma) máquina de corte de tecido de rafia, marca Hece, referência SC - 700 - R, em bom estado de 
conservação, avaliada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 LOTE 15 
PROCESSO 2004.83.02.003862-2 
EXEQUENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
EXECUTADO CURTUME EMELSON RAFAEL LTDA 
CPF/CGC 09.990.946/0001-17 
DEPOSITÁRIO EMYRTES RAFAEL VIEGAS 
RECURSO/ÔNUS INEXISTE NOS AUTOS 
VALOR DA DÍVIDA R$ 1.073,84 (atualizado até 31/03/2007) 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) 

 

BENS PENHORADOS: 
- 30 (trinta) metros de couro, tipo vaqueta tingida, cor preta, avaliado em R$ 40,00 (quarenta reais) cada 
metro, perfazendo o total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 
  
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 

 
 
 
 

 LOTE 16 
PROCESSO 2004.83.02.001543-9 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO ESPÓLIO  DE JOÃO TEIXEIRA  DE  BARROS 
CPF/CGC 09.990.946/0001-17 
DEPOSITÁRIO JOÃO TEIXEIRA DE BARROS FILHO 
RECURSO/ÔNUS INEXISTE NOS AUTOS 
VALOR DA DÍVIDA R$ 1.073,84 (atualizado até 31/03/2007) 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 90.000,00 (noventa mil reais) 
 

BENS PENHORADOS: 
 

- 01 (uma) balança, modelo 3117017, Filizola Balanças Ind. AS, com carga máxima de 59.990 kg, em 
bom estado de conservação e funcionamento. Avaliado por R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 
 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BENS IMÓVEIS 

 
 
 

LOTE 01 
PROCESSO 2004.83.02.002507-0 
CDA 31.552.895-8 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO JOSÉ FERNANDES DE FREITAS 
CPF/CGC 10.102.945/0001-78 
DEPOSITÁRIO JOSÉ FERNANDES DE FREITAS, residente à Rua Visconde de Ouro Preto, 

45, Centro, Caruaru-PE  
VALOR DA DÍVIDA R$ 3.936,92 (três mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois 

centavos – atualizada até 15/01/2008). 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – OBS.: EXPEDIDO MANDADO 
REAVALIAÇÃO – COLOCADO NOVO VALOR – OFICIAL PAULO 

 

BEM PENHORADO: 
 

- um imóvel residencial registrado no Cartório de Registro Gerais de Imóveis deste município, sob a 
MATRÍCULA 11.971, LIVRO AA, fl.54, de 05/09/1981, situado na Travessa 14 de Julho, nº. 43, 
Centro, Caruaru-PE, com a seguinte descrição: construída em terreno próprio, contendo uma porta e 
uma janela de frente, uma sala de visitas, copa-cozinha, três quartos, quintal, lavanderia e gabinete 
sanitário e banheiro, instalada de água e energia elétrica; limitando-se ao NORTE com o alinhamento da 
Travessa 14 de Julho; ao SUL com um terreno de propriedade do Sr. Nilton Fernandes; ao Leste com a 
casa nº. 39 da Travessa 14 de Julho; e ao Oeste com a casa de nº. 47 da Travessa 14 de Julho. 
O terreno do referido imóvel medindo 4,80m de frente por 14,00m de avançamento, perfazendo uma área 

de 67,20 m
2
 . Área construída de 54,20 m

2  
e área coberta de 59,62 m

2 
. 

 

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 

 
 
 LOTE 02 
PROCESSO 2004.83.02.000659-1  
CDA 40602000796-09 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO ITAÚNA VEÍCULOS E PEÇAS LIMITADA 
CPF/CGC 10084283/0001-50 
DEPOSITÁRIO GRACIETE COELHO DE MACÊDO, residente à Rua José Rodrigues da 

Silva, nº. 25, Maurício de Nassau-PE  
VALOR DA DÍVIDA R$ 361.076,25 (trezentos e sessenta e um mil e setenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos – atualizada até 30/09/2009). 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 

 

BENS PENHORADOS: 
 

- um terreno de cultura e criação, registrado no Cartório de Registro e Imóveis de Caruaru-PE, 
sob nº. R-13.7830, Livro 2-BM, fl. 274 (novo registro: nº. R1-24.108, LIVRO Nº.02), situado nos 
lugares denominados Campos, Cipó, Sítio Encanto e Alto do Moura, 1º Distrito do município de 
Caruaru-PE, medindo 6,0 (seis) hectares.  
 
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL : R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 
     
 

ÔNUS: EXISTENTE NOS AUTOS 

 
 



 

LOTE 03 
PROCESSO 2004.83.02.003135-4 
CDA 40202000055-50 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO TRANSPORTADORA BEZERRA LOPES LTDA E OUTRO 
CPF/CGC 11195419/0001-62 
DEPOSITÁRIO FLORISVALDO BEZERRA LOPES, residente na Fazenda Sumaré, Sítio 

Campo Novo, Caruaru-PE 
VALOR DA DÍVIDA R$ 37.336,02 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e dois centavos – 

atualizada até 30/09/2009) 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
 

 

BEM PENHORADO: 
 

 - Uma propriedade denominada Fazenda Sumaré, situada no município de Caruaru-PE, matriculada no 
Cartório de Registro de Imóveis neste município sob nº. R-2 5503, do Livro 2-S às fl.111, com 
aproximadamente 12 ha  (doze hectares), contendo como benfeitorias: uma casa grande, duas casas 
para morador, dois galpões para criação de galinha, um armazém, uma pocilga, uma cocheira, 
dois currais, um açude, plantação de palma, capim e diversas fruteiras, todo cercado de madeira, arame e 
aveloz.  
 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), considerando o valor de mercado e as 
benfeitorias existentes.   
 

ÔNUS: EXISTENTE NOS AUTOS 
 

 
 
 
 

 LOTE 04  
PROCESSO 2004.83.02.003177-9 
CDA 55.714.754-9 
EXEQÜENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO LOPES SILVA LTDA E OUTROS 
CPF/CGC 70.238.506/0001-19 
DEPOSITÁRIO LUCIENE PIMENTEL SILVA LOPES, residente à Rua Marcionilo 

Francisco da Silva, 118, apto.402, Caruaru-PE 
VALOR DA DÍVIDA R$ 51.065,47 (cinqüenta e um mil e sessenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos – atualizada até 26/11/2008). 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
 

BEM PENHORADO: 
 

- 01 (uma) casa situada à Rua Joaquim Távora, nº. 230, Caruaru-PE, registrada no Cartório de Registro 
e Imóveis de Caruaru-PE sob o nº. R.2-5496, fl.104, Livro 2-S, contendo 01 (uma) sala, 
01 (uma) cozinha, 02 (dois) banheiros, 03 (três) quartos, 01 (um) quintal, 02 (dois) quartos pequenos nos 
fundos.  
 

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL :R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), considerando sua localização, o 
estado de conservação e o padrão de acabamento do referido bem. 
      
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 LOTE 05 
PROCESSO 2004.83.02.003554-2 
CDA 55.751.035-0 
EXEQUENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO ESPÓLIO DE LOURIVAL JOSÉ DA SILVA 
CPF/ CGC 10.083.046/0001-75 
DEPOSITÁRIO EDMILSON LOURIVAL DA SILVA, residente à Rua Ernesto de Paula 

Santos, nº. 275, apto. 602, Boa Viagem, Recife-PE 
VALOR DA DÍVIDA 

 

2.123.312,42 (dois milhões, cento e vinte e três mil, trezentos e doze reais e 
quarenta e dois centavos –  atualizada até 15/09/2008). 
 

 

AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

 
 

R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). 
 

 
 

BENS PENHORADOS: 
 
 

- 01 (um) imóvel, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº 47071, 
fl. 77, do livro 3-DI, possuindo as seguintes características: um prédio na Rua dos Guararapes, nº 26, 
nesta cidade, construído de tijolo e cal, coberto de telhas, com quatro pavimentos, inclusive um salão 
comercial, banheiro e aparelho sanitário, nos andares superiores, oito quartos em cada andar, banheiro e 
aparelho sanitário, edificado em terreno próprio. Descrição conforme Auto de Penhora, Avaliação e 
Depósito de fls. 180/181 dos autos. Em vistoria, foi constatado que o referido imóvel encontra-se em 
razoável estado de conservação. 
 

Avaliação: avalio o bem acima descrito em R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), 
considerando o atual valor de mercado fornecido por uma imobiliária que atua na cidade de Caruaru/PE. 
 

- 02 (dois) imóveis, matriculados no Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o  
nº 27873, fl. 48, livro 3BB, possuindo as seguintes descrições: duas casas, sitas nesta cidade, à Rua do 
Convento, números 55 e 61, construídas de tijolo e cal, cobertas de telhas, contendo cada uma 1 (uma) 
porta e 1(uma) janela de frente, três quartos, duas salas, cozinha, quintal murado com portão de saída, 
edificadas em terreno próprio.  
Atualmente, os referidos imóveis possuem as seguintes características: o imóvel nº 55 foi dividido para 
formação de dois imóveis independentes, um de nº 55-A e outro de nº 55-B. O nº 55-A é formado por um 
grande vão de aproximadamente 8,00 X 4,00 metros, um escritório e um WC, no qual funciona a  
Oficina Vivi Som. Em razoável estado de conservação. O nº 55-B também é formado por um grande 
galpão, e encontra-se atualmente desocupado. Em péssimo estado de conservação. Avaliação do imóvel 
nº 55-A em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o imóvel nº 55-B em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de 
modo que o imóvel nº 55, como um todo, fica avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).  
 
O imóvel de nº 61 é constituído de uma porta de madeira com vidro na fachada principal, um portão de 
ferro com acesso para uma garagem e para dois grandes galpões que são interligados por um pátio em 
comum e que, neste, há um outro portão de ferro com acesso para a rua posterior. Na Parte inferior onde 
existem os galpões há três pequenos quartos e uma escada com acesso para o piso nivelado com a fachada 
principal. Neste piso há uma sala, um grande corredor com 5 (cinco) escritórios, um WC e um outro 
escritório com WC integrado. Descrição conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito de fls. 
180/181. Este imóvel encontra-se atualmente desocupado. Não pude proceder à vistoria no interior deste 
imóvel porque o encontrei fechado. Avaliação deste bem em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), 
considerando sua localização e as informações constantes do Auto de Penhora, Avaliação e Depósito de 
fls. 180/181 dos autos. 
 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). 
 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 
 

 
 
 
 
 
 



LOTE 06 
PROCESSO 2004.83.02.006033-0 
CDA 31.998.691-8 
EXEQÜENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  - INSS 
EXECUTADO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES TORRIAN LTDA 
CPF/CGC 11.404.142/0001-30 
DEPOSITÁRIO ANTONIO AMÂNCIO DA SILVA, residente à Rua Armindo Moura,      nº. 

28, Maurício de Nassau, Caruaru-PE.  
VALOR DA DÍVIDA R$ 9.597,28 (nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e oito 

centavos – atualizada até 11/07/2007). 
AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 

 

BENS PENHORADOS: 
 

- um terreno urbano, próprio para construção, lote nº. 21, quadra AD, medindo 8,00x22,50 metros, 
área superficial de 180 m² , na Rua Projetada, R-3, bairro Cedro - Caruaru-PE, registrado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. 14.572, do Livro 2-BA, fl.295, possuindo as 
seguintes confrontações: ao Norte com o lote nº. 20 da mesma rua; ao Sul com o lote nº. 22 da mesma rua; 
ao Nascente com o leito da Rua Projetada, R-3, e ao Poente com o lote nº. 14 da Rua Projetada R-2. Em 
vistoria foi constatado que existe sobre o terreno uma casa de nº. 229 construída de alvenaria, coberta de 
telhas, com 2 (duas) salas, 2 (dois) quartos, 1 (uma) cozinha, 1 (um) banheiro, um terreno nos fundos. 
Avaliado o terreno por R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a casa por R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
 
 

ÔNUS: EXISTENTE NOS AUTOS 
 

] 
 

 LOTE 07 
PROCESSO 204.83.02.002779-0 
CDA 40203001651-92 
EXEQÜENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO CARUARU TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 
CPF/CGC 11400330/0001-90 
DEPOSITÁRIO WALMIR LEON DA SILVA, residente à Rua Armindo Moura, nº. 459, 

Maurício de Nassau, Caruaru-PE 
VALOR DA DÍVIDA R$ 190.386,29 (cento e noventa mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e 

nove centavos – atualizada até 30/09/2009). 
AVALIAÇÃO DOS 
BENS 

 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

 

BENS PENHORADOS: 
 

O imóvel sede/garagem da empresa executada, sito à Travessa Cônego Júlio Cabral, nº. 138/146, 
Universitário, composto de 15 lotes de terrenos, edificações e a seguinte descrição no Cartório de 
Imóveis deste Município de Caruaru-PE: 
 - um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 05, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x22 metros, matrícula R.3-8530, fl.149, Livro 2AD; 
- um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 06, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x22 metros, matrícula R.3-8531, fl.150, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 07, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x22 metros, matrícula R.3-8532, fl.151, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 08, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x22 metros, matrícula R.3-8533, fl.152, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 09, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x22 metros, matrícula R.3-8534, fl.153, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 10, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x22 metros, matrícula R.3-8535, fl.154, Livro 2AD; 
-  um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 11, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x17 metros, matrícula R.3-8536, fl.155, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 12, quadra C, na Rua 



Rocha Pombo, medindo 5x17 metros, matrícula R.3-8537, fl.156, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 13, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x17 metros, matrícula R.3-8538, fl.157, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 14, quadra C, na Rua 
Rocha Pombo, medindo 5x17 metros, matrícula R.3-8539, fl.158, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 15, quadra C, na Rua 
Padre Roma, medindo 5x20 metros, matrícula R.3-8540, fl.159, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 16, quadra C, na Rua 
Padre Roma, medindo 5x20 metros, matrícula R.3-8541, fl.160, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 17, quadra C, na Rua 
Padre Roma, medindo 5x20 metros, matrícula R.3-8542, fl.161, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 18, quadra C, na Rua 
Padre Roma, medindo 5x20 metros, matrícula R.3-8543, fl.162, Livro 2AD; 
-   um lote de terreno próprio para construção, no municio de Caruaru-PE, de nº. 19, quadra C, na Rua 
Padre Roma, medindo 6,25x20 metros, matrícula R.3-8544, fl.163, Livro 2AD; 
 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), considerando a excelente localização do 
imóvel, seu ponto comercial, estado de conservação, enfim o atual valor de mercado. Não foi procedida à 
penhora separadamente dos referidos lotes porque eles fazem parte de um todo, reunidos, compondo a 
sede da empresa. 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 

 
 

 LOTE 08 
PROCESSO 2004.83.02.002543-3 
CDA 40 7 01 000085-53 
EXEQÜENTE FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO AGRESTE VEÍCULOS LTDA 
CPF/CGC 10093607/0001-17 
DEPOSITÁRIO JOSÉ NEVES BORBA 
VALOR DA DÍVIDA R$ 606.213,91 (seiscentos e seis mil, duzentos e treze reais e noventa e um 

centavos –  atualizada até 30/09/2009) 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

 

BEM PENHORADO: 
 

 - Lote 01, quadra Q, Rua Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, 
bairro Petrópolis, medindo 12,00X25,00 metros, com área superficial de 300,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. 2566, Livro 2H, fl. 166; 
Avaliação: R$20.000,00 (vinte mil reais); 
 

- Lote 02, quadra Q, Rua Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, 
bairro São Francisco, medindo 12,00X25,00 metros, com área superficial de 300,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. 15118, Livro 2BD fl.06;      Avaliação: 
R$20.000,00 (vinte mil reais); 
 

- Lote 05, quadra Q, Rua Monte Pascoal, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, 
bairro São Francisco, medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. 15122, Livro 2BD, fl.11, Avaliação: 
R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 06, quadra Q, Rua Monte Pascoal, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis,  
bairro São Francisco, medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. 15123, Livro 2BD, fl.12, Avaliação: 
R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 07, quadra Q, Rua Monte Pascoal, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis,  
bairro São Francisco, medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. 15124, Livro 2BD, fl.13, Avaliação: 
R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 08, quadra Q, Rua Monte Pascoal, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis,  



bairro São Francisco, medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. 15125, Livro 2BD, fl.14, Avaliação: 
R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 09, quadra Q, Rua Monte Pascoal, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis,  
bairro São Francisco, medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. 15126, Livro 2BD, fl.15, Avaliação: 
R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 10, quadra Q, Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro São Francisco, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 23629, Livro 2; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 11, quadra Q, Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro São Francisco, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 23630, Livro 2; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 12, quadra Q, Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro São Francisco, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 23631, Livro 2; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 13, quadra Q, Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro São Francisco, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 23632, Livro 2; 
 

Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 14, quadra Q, Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro São Francisco, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 23633, Livro 2; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 15, quadra Q, Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro São Francisco, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 23634, Livro 2. 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 16, quadra Q, Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro São Francisco, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 23635, Livro 2; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 17, quadra Q, Avenida Eurico José Amorim Ribeiro de Souza, bairro São Francisco, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 23636, Livro 2; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 18, quadra Q, Rua Amélia Maria da Conceição, bairro São Francisco, medindo 12,00X25,00 
metros, com área superficial de 300,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis deste 
município sob o nº. 23637, Livro 2; 
Avaliação: R$20.000,00 (vinte mil reais); 
 

- Lote 19, quadra Q, Rua Amélia Maria da Conceição, bairro São Francisco, medindo 12,00X25,00 
metros, com área superficial de 300,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis deste 
município sob o nº. 23638, Livro 2; 
Avaliação: R$20.000,00 (vinte mil reais); 
 

- Lote 20, quadra Q, Rua Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis,  
bairro Petrópolis, medindo 12,00X25,00 metros, com área superficial de 300,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. R.5-2455, Livro 2H; fl.55; 
Avaliação: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
 

- Lote 21, quadra Q, Rua Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis,  
bairro Petrópolis, medindo 12,00X25,00 metros, com área superficial de 300,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. R.3-2456, Livro 2H; fl.56; 
Avaliação: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
 
 

- Lote 22, quadra Q, Rua Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, 
bairro Petrópolis, medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no 



Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. R.3-2453, Livro 2H; fl.53; 
Avaliação: R$20.000,00 (vinte mil reais); 
 

- Lote 23, quadra Q, Rua Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis,  
bairro Petrópolis, medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis deste município sob o nº. R.3-2454, Livro 2H; fl.54; 
Avaliação: R$20.000,00 (vinte mil reais); 
 

-  Lote 26, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2567, Livro 2H, fl.167; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

-  Lote 27, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2568, Livro 2H, fl.168; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 28, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2569, Livro 2H, fl.169; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 29, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2570, Livro 2H, fl.170; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 
 

- Lote 30, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2571, Livro 2H, fl.171; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 31, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2572, Livro 2H, fl.172; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 32, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2573, Livro 2H, fl.173; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 33, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2574, Livro 2H, fl.174; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 

- Lote 34, quadra Q, Projetada, Loteamento Parque Residencial Pinheirópolis, bairro Petrópolis, 
medindo 10,00X24,00 metros, com área superficial de 240,00 m2, matriculado no Cartório de Registro de 
Imóveis deste município sob o nº. 2575, Livro 2H, fl.175; 
Avaliação: R$15.000,00 (quinze mil reais); 
 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 
 
ÔNUS: EXISTENTE NOS AUTOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LOTE 09 
PROCESSO 2007.83.02.001703-6 
EXEQUENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
EXECUTADO PRESSA PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSOCIADOS LTDA 
CNPJ 08097909/0001-11 
DEPOSITÁRIO ROSILDA COELHO VERAS DE SOUZA 
VALOR DA DÍVIDA R$ 25.988,96 (atualizado até 28/12/2001) 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

R$ 129.000,00 (CENTO E VINTE NOVE MIL REAIS) 

 

BENS PENHORADOS: 
 

- 01 (um) Lote de Terreno, número 21, localizado na Rua Antônio de Pádua, Quadra C, Bairro 
Maurício de Nassau, Caruaru/PE, matrícula 9.993, do Cartório de Registros Gerais de Imóveis dessa 
cidade, avaliado em R$ 43.000,00 (quarenta e três mil); 
- 01 (um) Lote de Terreno, número 22, localizado na Rua Antônio de Pádua, Quadra C, Bairro 
Maurício de Nassau, Caruaru/PE, matrícula 9.994, do Cartório de Registros Gerais de Imóveis dessa 
cidade, avaliado em R$ 43.000,00 (quarenta e três mil);  
- 01 (um) Lote de Terreno, número 23, localizado na Rua Antônio de Pádua, Quadra C, Bairro 
Maurício de Nassau, Caruaru/PE, matrícula 19.443, do Cartório de Registros Gerais de Imóveis dessa 
cidade, avaliado em R$ 43.000,00 (quarenta e três mil). 
 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 129.000,00 (cento e vinte nove mil reais) 
 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 

 
 
 
 
 LOTE 10 
PROCESSO 2009.83.02.000553-5 
EXEQUENTE UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
EXECUTADO L G LIMA LTDA e LIMA MÓVEIS E CONFECÇÕES LTDA 
CNPJ´s 12.849.162/000-88 e 11.301.058/0001-91 
DEPOSITÁRIO MARCOS LUIZ MARIANO DE LIMA 
VALOR DA DÍVIDA R$ 2.759,06 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

 

BEM PENHORADO: 
 

- 01(um) lote de terreno, localizado na Quadra 51, Lote 12, loteamento Parque Residência A 
Pequena de Ouro, Caruaru/PE, com 10m de frente e 25m de fundos, com registro imobiliário nº AV-1-
12158, livro 2-AQ, fls. 242, em 28/12/1982, no Cartório de Registro de Imóveis de Caruaru/PE. 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LOTE 11 
PROCESSO 2004.83.02.006034-2 
CDA 31.998.691-8 
EXEQUENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
EXECUTADO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES TORRIAN LTDA 
CGC 11.404.142/0001-30 
DEPOSITÁRIO ANTÔNIO AMÂNCIO DA SILVA 
VALOR DA DÍVIDA R$ 1.920,63 (atualizado até 17/01/2008) 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 

 

BEM PENHORADO: 
 

- 01 (um) terreno urbano, próprio para construção, lote nº 21, quadra AD, medindo 8m x 22,50 m, área 
superficial de 180m², na Rua Projetada, R-3, Cedro, neste município de Caruaru/PE, possuindo as 
seguintes confrontações: ao norte, com o lote nº 20 da mesma rua, ao sul, com o lote nº 22 da mesma rua; 
ao nascente com o leito da Rua Projetada, R-3; e, ao poente, com o lote nº 14 da Rua Projetada R-2. 
Referido bem se encontra matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desde município sob o nº 
14.572, do Livro 2-BA, fls. 295. Existe, sob o tal lote, uma casa de nº 229, construída em alvenaria, 
coberta de telhas, contendo duas salas, dois quartos, uma cozinha, um banheiro e um terreno nos fundos. 
Terreno avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a casa avaliada em 10.000,00 (dez mil reais), 
perfazendo um total de R$ 20.000,00. 
 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS 

 
 
 
 
 LOTE 12 
PROCESSO 2008.83.02.000079-0 
EXEQÜENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
EXECUTADO EVERALDO SILVA SANTOS MERCEARIA ME e outro 
CNPJ/CPF 41.252.933/0001-53; 755.106.934-87 
DEPOSITÁRIO EVERALDO DA SILVA SANTOS 
VALOR DA DÍVIDA R$ 60.094,89 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 

 

BEM PENHORADO: 
 

 - 01 (um) imóvel: casa de morada, construída de tijolos, coberta com telhas, edificada em terreno que 
mede cinco metros e cinquenta e cinco centímetros de largura na frente e, nos fundos, dezessete metros de 
comprimento em ambos os lados, sito à Rua do Comércio, 259, na Vila de Serra dos Ventos, do 
Município de Belo Jardim/PE, confrontando-se: frente para o sul, com a referida rua; fundos para o norte, 
com Orlando Bento; lado direito para o poente, com beco público e lado esquerdo para o nascente, com 
herdeiros de Joel Jurandir dos Santos. Descrição conforme matrícula nº 10.990, de fls. 22, Livro 2-BD, do 
Cartório de Registro de Imóveis de Belo Jardim/PE. O bem acima descrito é atualmente um imóvel 
comercial, contendo três portas na frente e duas portas laterais e um banheiro. Imóvel avaliado em 
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 LOTE 13 
PROCESSO 98.0009809-7 
EXEQÜENTE UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
EXECUTADO ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO S/C LTDA 
CGC 35.665.645/0001-28 
DEPOSITÁRIO MANOEL FLORÊNCIO BEZERRA CAVALCANTI 
VALOR DA DÍVIDA R$ 20.206,57 (atualizado até 09/12/2008) 
AVALIAÇÃO DO 
BEM 

 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
 

BEM PENHORADO: 
 

 - 01 (um) lote de terreno, próprio para construção, de nº 18, quadra 52, localizado na Av. Assis 
Chateaubriand, Loteamento Parque Residencial Nova Caruaru, Caruaru/PE medindo 11m de 
frente; 35,44m do lado direito; 36,21 m do lado esquerdo e 11m de largura nos fundos, área superficial de 
394,07m², confrontando-se, ao norte, com o lote de nº 16, quadra 52, da Av. Projetada; ao sul, com o leito 
da Av. Assis Chateaubriand; ao leste, com o lote nº 17, quadra 52, da Av. Assis Chateaubriand e, ao 
oeste, com o lote de nº 19, quadra 52, da Av. Assis Chateaubriand, lado ímpar e dista 14m para a esquina 
com a Av. Projetada, adquirido por compra feita a Dr. José Tavares de Souza, conforme escritura de 
compra e venda em 20/07/1988, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis, dessa cidade, sob o 
nº R-3-22.640, fls. 198, do Livro nº 2-CR, registrado em 08/11/2000. O referido imóvel é de propriedade 
da Sra. Etiene Rossana Vasconcelos Florêncio Cavalcanti, representante legal da executada 
ULTRA-SOM DIAGNÓSTICO S/C LTDA. Descrição de acordo com o auto de penhora, avaliação e 
depósito de fls. 212. O terreno é plano, encontrava-se sem edificações até 29/04/2009; localiza-se ao lado 
da residência de nº 128, na Av. Assis Chateaubriand e fica próximo a BR – 104. Imóvel reavaliado em  
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
 
 

ÔNUS: INEXISTE NOS AUTOS. 

 
 
 
 
 
XVI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados e de possíveis credores, passou-se o 
presente EDITAL, ao primeiro dia do mês de outubro de 2009, nesta cidade de Caruaru,               
Estado de Pernambuco, que vai publicado uma vez no Diário Oficial do Estado e afixado no local de costume. 
Eu,           , Isabel Dias de Andrade, Técnica Judiciária, digitei e Eu,          , Fábio de Albuquerque Machado, 
Diretor da Secretaria da 16.ª Vara Federal, subscrevo-o e vai devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal. 

 
 
 
 
 

Francisco Glauber Pessoa Alves 
Juiz Federal da 16ª Vara - PE 

 
 
 


