
PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS | COMARCA DE PENEDO 
1ª VARA – FORO DE PORTO CALVO 
Rua Professor Gudes de Miranda, nº 1, Centro, Porto Calvo/AL 
Fone: (82) 3292-1390 E-mail: v1portocalvo@tjal.jus.br 
 

A Doutora LÍVIA MARIA MATTOS MELO LIMA , MM., Juiz de Direito da 1ª Vara de Porto Calvo do Estado de Alagoas, 

faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que será realizado leilão público 

pelo portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO: WWW.LEJE.COM.BR, para venda dos bens abaixo descritos. A alienação 

será regida pelas regras do Código de Processo Civil, e demais normas aplicáveis. A condução de pregão ficará a cargo 

do Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, os interessados poderão tirar suas dúvidas no escritório do mesmo, 

localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, conjunto 1.001, Edifício West Point, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06454-000, 

telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. A empresa gestora dispõe de auditório próprio para recepcionar licitantes que 

desejarem participar do leilão de forma presencial. 

 

Processo n.º: 0501008-27.2007.8.02.0050 (050.07.501008-9) – Nº de Ordem 2007/000669 – Execução Fiscal -  

Liquidação / Cumprimento / Execução 

 

Exequente:  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA, CNPJ Nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de representante 

da FAZENDA NACIONAL, CNPJ n.º 00.394.460/0229-78 na pessoa de seu representante legal  

 

Executados:  CIA. AÇUCAREIRA NORTE DE ALAGOAS, CNPJ nº 12.268.181/0002-00, na pessoa de seu 

representante legal; ROBERTO BRITO BEZERRA DE MELLO, CPF nº 000.592.854-00, e cônjuge se 

casado for; HUMBERTO TAVARES DA COSTA, CPF nº 002.649.034-04, e cônjuge se casado for; OTHON 

LYNCH BERZERRA DE MELLO, CPF nº 021.341.374-44, e cônjuge se casado for; NELSON RINALDI, 

CPF nº 067.525.438-87, e cônjuge se casado for; MARIA CLARA BEZERRA DE MELLO DUBEAUX, CPF 

nº 127.324.004-91, e cônjuge se casada for, e VICTOR FERNANDES BEZERRA DE MELLO, CPF nº 

257.330.954-15, e cônjuge se casado for.  

 

Interessados: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, CNPJ/MF 

00.375.972/0002, na pessoa do seu representante legal; RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNPJ n.º 

00.394.460/0058-87, na pessoa do seu representante legal. Processo interessado: 0501025-

63.2007.8.02.0050 (050.07.501025-9) - 1ª Vara de Porto Calvo - Foro de Porto Calvo;   Processo 

interessado: 0000496-67.2008.8.02.0050 (050.08.000496-2) - 2ª Vara de Porto Calvo -   Processo 

interessado 0501008-27.2007.8.02.0050 - 1ª Vara de Porto Calvo - Foro de Porto Calvo.   Arrendatário: 

Empresa Central Açucareira Usina Santa Maria S/A, CPNJ/MF sob o nº 05.158.542/0001-00, neste ato 

representado pelos Diretores Márcio de Vasconcelos Silva CPF 002.099.024-34 e Alexandre Gondim da 

Rosa Oiticica CPF nº 248.303.956-87 

 

Advogados: Paulo Jacinto do Nascimento (OAB 1505/AL);  Antonio Carlos Priori Campello (OAB 13577/PE);  Henrique 

Rodrigues da Silva (OAB 42325/RJ);  Vanusa de Souza (OAB 107379/RJ) ; Ana Claudia Magalhães (OAB 

16733/PE) ;  Ednilma Gomes Xavier (OAB 7448/AL);  Jailson Barros Carnaúba (OAB 3657/AL);  Alynne 

Cristinne Rocha Calado (OAB 7064/AL);  Carlos André Canuto de Araújo (OAB 5061/AL);  Dioclécio 

Cavalcante de Melo Neto (OAB 6983/AL); Elânia Cristina Silva Lira (OAB 7938/AL);  Euller Sarmento 

Barroso Azevedo (OAB 5395/AL);  Pablo Louvato de Jiuliani (OAB 6710/AL) 

 

DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 2 de julho de 2020 às 9:00h com término no dia 6 de julho de 2020 às 9:00h - VALOR DE 

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 24.837.382,87 (vinte e quatro milhões oitocentos e trinta e sete mil trezentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), poderá ser atualizada à época da realização do leilão. 

2º Leilão: Início no dia 6 de julho de 2020, a partir das 9:01h com término no dia 5 de agosto de 2020 às 9:00h – 

LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 12.418.691,43 (doze milhões, quatrocentos e 

dezoito mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos).  

http://www.leje.com.br/
https://www2.tjal.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1E000014M0000&processo.foro=50&uuidCaptcha=sajcaptcha_c4b2024a9e654146a4224e2a3ff2e916&gateway=true


 

 

 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

 

PARQUE INDUSTRIAL USINA SANTA MARIA (IMÓVEL + MÓVEIS) 

 

 1 - IMÓVEL RURAL denominado “Engenho Novo”, situado no Município de Porto Calvo/AL, com área de 1.500 hectares. 
Cadastrado no INCRA sob nº 245.062.000.507. 
 
Consta informações do Sr. Oficial de Justiça:  Área Rural composta por aproximadamente 150 casas, Campo de 
Futebol, Club, Quadra Poliesportiva, Escola, Igrejas, Plantações de Roça, Plantações da Cana-de-Açúcar, além do Parque 
Industrial da Usina Santa Maria. 
 
AVALIAÇÃO: R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), em agosto de 2017. Atualizado através do 
índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, perfazendo a quantia atual de R$ 24.547.382,87 
(Vinte e quatro milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).  
 
2- UM SECADOR DE AÇÚCAR marca ZANINI, com capacidade de produção diária de 2.500 sacos de açúcar, ano de 
fabricação 1980.  
 

AVALIAÇÃO: R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), em agosto de 2017.  

 

LOCALIZAÇÃO: Engenho Novo, S/Nº, Zona Rural, Porto Calvo/AL – CEP. 57900-000 
 

AVALIAÇÃO DOS TOTAL DOS BENS: R$ 24.837.382,87 (vinte e quatro milhões oitocentos e trinta e sete mil 
trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).  
 
ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 47 e 104 que se encontra averbada na 

matrícula do imóvel a Av.23. - R.16 ARRENDAMENTO DO IMÓVEL, datado de outubro de 2001, em favor de Santana 

Comercial Serviços Ltda, pelo prazo de 30 anos, com término previsto para 01.01.2.031. - R.17 PENHORA, datada de maio 

de 2002, oriunda dos autos do processo nº 5470-96, em trâmite perante o 1º Ofício de Porto Calvo/AL.  - R.20, datada de 

outubro de 2015, oriunda dos autos do processo nº 0501025-63.2007.8.02.0050, em tramite perante a 1ª Vara de Porto 

Calvo/AL; - R.21, datada de janeiro de 2016, oriunda dos autos do processo nº 0000496-67.2008.8.02.0050, em tramite 

perante a 2ª Vara de Porto Calvo/AL; - Não foi possível a emissão da Certidão de Débitos Relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União de Imóvel Rural, tendo em vista que não possui a numeração do NIRF registrada na matrícula do 

imóvel.  O imóvel está arrendado para a empresa Central Açucareira Usina Santa Maria S/A.  

 

O bem será vendido no estado em que se encontra e sem garantia. DÉBITOS, HIPOTECA E CONCURSO DE CREDORES: 

Os débitos que recaiam sobre o bem, seja de natureza tributária (IPTU), propter rem (condomínio), serão sub-rogados no 

valor da arrematação (art. 130, caput e parágrafo único, do CTN, c/c com o art. 908, § 1º, do CPC e Art 1.345 C.C), ou seja, 

o imóvel será transferido ao arrematante livre de débitos e ônus anteriores à arrematação. Eventuais penhoras e hipotecas 

serão extintas com a arrematação (art. 1.499, VI, do CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses 

credores (art. 908, do CPC). Havendo pluralidade de credores (inclusive os garantidos por penhora) ou exequentes, o 

dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC. O 

arrematante arcará com os custos relativos à transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s) junto ao cartório de 

imóveis e órgãos competentes. Eventual regularização junto a prefeitura e ao cartório de registro de imóveis será de 

responsabilidade do arrematante. 

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 300.168,08 (trezentos mil, cento e sessenta e oito reais e oito centavos) em 
21 de agosto de 2017. fls. 1.366/1.367 que será atualizado até a data de arrematação.  
 

DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h após 

o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do juízo competente, bem como a comissão do 

leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto ou 

transferência bancária.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro Ex: pagamento(s) do(s) 



debito(s), acordo, remissão entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor 

transacionado a qual será suportada pelo(s) devedor(es)(s). 

 

DAS PROPOSTAS ANTECIPADAS: Os interessados em formalizar pagamento a vista ou parcelado, podem encaminhar 

suas propostas por escrito para o e-mail: proposta@leje.com.br. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, §1º, do CPC), participará das 

hastas públicas, na forma da lei em igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do 

débito da demanda processual, depositando o valor eventualmente excedente no mesmo prazo. 

 

DA FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO: Após a confirmação do pagamento da comissão do leiloeiro, sinal ou quitação 

integral do(s) bem(ns) o auto de arrematação será assinado pelo juiz e pelo leiloeiro, ficando a arrematação será 

considerada irretratável, perfeita e acabada, para expedição da respectiva CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do 

vencedor. 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL – as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, ficam cientificados(intimados) da 

alienação em curso, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este edital está publicado no portal do LEILÃO 

JUDICIAL ELETRONICO, www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2° e art. 889, I a VIII e parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. 

 

Porto Calvo/AL,15 de abril de 2020. 

 

 

DRA. LÍVIA MARIA MATTOS MELO LIMA   

Juíza de Direito da 1ª Vara de Porto Calvo/AL 

mailto:proposta@leje.com.br
http://www.leje.com.br/

