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EDITAL DE ALIENAÇÃO 

 
EDITAL DE OFERTA PÚBLICA POR MEIO DE LEILÃO 

 

Edital de Alienação Judicial, expedido nos autos nº 0318527-31.2014.8.19.0001, correspondente ao Processo de 
Falência de BANCO MORADA S/A, (“MORADA”). Nos referidos autos, o Dr. Alexandre de Carvalho Mesquita, 
Exmo. Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (“Juízo da 
Falência”), na forma da Lei, FAZ SABER pelo presente Edital que, em atendimento à solicitação para alienação da 
carteira de créditos consignados de propriedade da Massa Falida do Banco MORADA S/A, a Alvarez & Marsal 
Administração Judicial Ltda. (“Administradora Judicial”), Administradora Judicial da falência da Massa Falida do 
Banco Morada S/A (“MFMORADA”), requereu e teve deferido pelo Juízo Falimentar, em decisão de fl. 6.909, 
proferida em 11 de setembro de 2017 e publicada no DJE no dia 29 de novembro de 2017, autorização para dar 
início ao procedimento de alienação judicial, em lote único da carteira de créditos consignados de propriedade da 
MFMORADA excetuando os contratos formalizados junto ao convênio da Aeronáutica (“Carteira Consignado”). A 
relação completa dos Contratos que compõem esta carteira encontra-se no “ANEXO 1. Carteira de Crédito 
Consignado, incluindo do Banco Fibra” (este anexo está disponível na serventia do Juízo da 1ª Vara Empresarial), 
com a observação de que, caso algum crédito seja amortizado ou quitado entre a publicação deste Edital e a 
realização do Leilão, este fato será informado no momento na data do leilão com a respectiva atualização do 
montante de crédito da carteira. Desta forma, serve o presente Edital para promover a OFERTA PÚBLICA DE 
ALIENAÇÃO JUDICIAL, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital, ficando todos os interessados 
cientificados de que, caso cumpram com os requisitos mínimos, poderão participar do leilão para aquisição da 
Carteira de Consignado, a ser realizado em Praça Única no dia 29 de Maio de 2018, às 13:30 horas. I. Objeto: O 
objeto do leilão é único e compreende a carteira de créditos consignados pertencentes ao MFMORADA, assim 
como os cedidos ao Banco Fibra, conforme autorização às fls. 6.909, os quais estão detalhados no “ANEXO 1. 
Carteira de Crédito Consignado, incluindo do Banco Fibra” (este anexo está disponível na serventia do Juízo da 1ª 
Vara Empresarial). Os créditos consignados vinculados ao convênio Aeronáutica não fazem parte da Carteira 
Consignado. Todas as ações judiciais relacionadas aos ativos da Carteira Consignado também estão inclusas no 
Objeto deste leilão. Na carteira da MFMORADA foram incluídos os créditos cedidos aos credores subordinados 
Allcred SPE S/A, Morada Cia Securitizadora de Creditos Financeiros, Moradia SPE S/A e Secred SPE S/A. II. Preço 
mínimo: O preço mínimo para aquisição do objeto do leilão é de 1% (um por cento) do montante da Carteira 
Consignado que na data de 03 de maio de 2018 representava R$ 81.289.900,18 (oitenta e um milhões, duzentos e 
oitenta e nove mil e novecentos reais e dezoito centavos), ou seja, R$ 812.289,90 (oitocentos e doze mil, duzentos 
e oitenta e nove reais e noventa centavos), sendo R$ 80.469.973,30 pertencentes à MFMORADA e R$ 819.926,88 
pertencentes ao Banco Fibra. II.1. Lanço Incremental: todos os investidores interessados na aquisição da Carteira 
Consignado deverão promover lances incrementais de no mínimo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em relação ao 
maior lance disponível, com exceção do investidor Acrux Securitizadora S/A (“Acrux”), CNPJ: 07.825.881/0001-29, 
com sede na Rua do Carmo, 71 – 5º andar, centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20011-020, que possui o benefício de 
realizar incrementos de apenas R$ 10 mil (dez mil reais), por ter apresentado a melhor oferta de aquisição da 
carteira às fls. 6.916/6.917. III. Procedimento e Local do leilão: O leilão será promovido pelo Leiloeiro Oficial 
Rodrigo Portella (“Leiloeiro”), com RG nº 2.698.270-2 DETRAN/RJ e CPF/MF 336.490.497-91, registrado na Junta 
Comercial do Estado do Rio de janeiro sob o no. 55 e será realizado no Auditório do Desembargador José Navega 
Cretton, na Corregedoria do TJRJ, Av. Erasmo Braga, 115, Lâmina I do Fórum Central, 7º Andar do Fórum da 
Comarca da Capital no Rio de Janeiro/RJ. III.1. Caso nenhum interessado ofereça o preço mínimo, a Carteira 
Consignado será automaticamente alienada para a empresa Acrux, conforme proposta realizada às fls. 
6.916/6.917. III.2. O Leiloeiro fará jus à comissão de 2% (dois por cento) sobre o valor de venda, que deverá ser 
depositada em conta corrente de sua titularidade (Banco do Brasil, Agência: 4344-3 e Conta Corrente: 307879-5), 
no mesmo prazo definido para pagamento dos ativos. IV. Proposta Vencedora. A proposta vencedora será 
anunciada pelo Leiloeiro após todos os interessados ofertarem seus lanços e corresponderá àquela apresentada 
pelo licitante com valor maior, respeitado o preço mínimo (o “Arrematante” e a “Proposta Vencedora”, 
respectivamente). V. Pagamento: O pagamento do preço de aquisição (“Preço de Aquisição”) ocorrerá em até 20 



 

(vinte) dias úteis contados da data em que o objeto do leilão foi arrematado e será feito pelo Arrematante, 
observada a faculdade do item VI.1 abaixo, em moeda corrente nacional, em recursos disponíveis, livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus, sem qualquer compensação por créditos eventualmente existentes contra o 
Banco Morada, mediante transferência para a conta corrente da Massa Falida do Banco Morada, CNPJ: 
43.717.511/0001-31, mantida junto ao Banco do Brasil nº 001, Agência nº 1251-3, Conta Corrente nº 39001-1. Em 
caso de atraso no pagamento de quaisquer valores pelo Arrematante, haverá a incidência de multa moratória de 
2% (dois por cento) sobre os valores atrasados em favor da Massa Falida do Morada, acrescidos de correção 
monetária pelo índice do TJRJ e juros de mora de 1% ao mês, pro rata die, sem prejuízo do direito à resolução da 
arrematação caso não ocorra a purgação da mora em até 10 (dez) dias úteis da data limite para o pagamento, 
hipótese em que o Arrematante ficará obrigado ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do Preço 
de Aquisição em favor da MFMORADA. VI.1. A exclusivo critério do Arrematante, o valor de arrematação poderá 
ser pago por mais de uma pessoa ou entidade. VI. Procedimentos para a transferência da Carteira Consignado. 
A transferência dos bens arrematados para o Arrematante deverá obedecer a mais estrita boa-fé por parte de todos 
os envolvidos e será feita de modo a minimizar quaisquer riscos para a MFMORADA, que não responderá pela 
existência, validade ou eficácia dos créditos que compõem a Carteira Consignado, nem pela solvência de qualquer 
um dos devedores. O Arrematante, ou pessoa/entidade indicada, receberá a Carteira Consignado no estado em 
que se encontra, exonerando a MFMORADA de qualquer responsabilidade, inclusive pela inexistência de créditos 
ou insolvência de devedores. Com a definição do Arrematante e a homologação de sua proposta pelo Juízo da 
Falência, as seguintes ações deverão ser tomadas pela MFMORADA, representada pela Administradora Judicial: 
(a) Entregar ao Arrematante todos os documentos originais dos títulos representativos da Carteira Consignado, 
devidamente endossados em preto, em nome do Arrematante ou do veículo de aquisição por ele indicado na forma 
do Edital, na data do pagamento do Preço de Aquisição; (b) Comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias contados 
do pagamento do Preço de Aquisição, a rescisão de todos os contratos com todos os prestadores de serviço, salvo 
daqueles com quem o Arrematante tiver interesse na continuidade, relacionados à cobrança da Carteira 
Consignado (os “Prestadores de Serviço”), cuja lista encontra-se no  “ANEXO 2. Lista de Prestadores de Serviços” 
(este anexo está disponível na serventia do Juízo da 1ª Vara Empresarial) bem como informar aos Prestadores de 
Serviço que todos os honorários contratuais permanecem sob a responsabilidade da MFMORADA; (c) A partir da 
emissão do auto de adjudicação ou documento equivalente pelo Juízo Falimentar, abster-se de (c.1) liberar 
quaisquer garantias ou parcela das garantias relacionadas a quaisquer ativos pertencentes à Carteira Consignado; 
(c.2) perdoar, renunciar ou dar quitação aos devedores com relação aos ativos pertencentes a Carteira Consignado 
ou a quaisquer outros direitos a ela relacionado, bem como de compensar os ativos pertencentes a Carteira 
Consignado; (c.3) vender, transferir, ceder, onerar ou compromissar a venda, transferência, cessão ou oneração de 
quaisquer ativos pertencentes à Carteira Consignado; e/ou (c.4) iniciar, concluir ou de outra forma praticar 
quaisquer atos relacionados à execução ou dação em pagamento de qualquer bem que tenha sido originalmente 
empenhado, alienado ou hipotecado em garantia de pagamento dos ativos pertencentes a Carteira Consignado, 
sem a expressa autorização do Arrematante; (d) Entregar ao Arrematante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
do respectivo recebimento, todos os valores, bens, benefícios econômicos e demais vantagens que venham a ser 
recebidos ou obtidos pela MFMORADA com relação aos ativos pertencentes a Carteira Consignado após a data de 
arrematação dos ativos; (e) Conduzir os processos judiciais indicados no “ANEXO 3. Lista dos Processos Judiciais” 
(este anexo está disponível na serventia do Juízo da 1ª Vara Empresarial), (“Lista de Processos”), de acordo com 
as instruções do Arrematante e às suas expensas (do Arrematante) nos casos em que a substituição processual da 
MFMORADA pelo Arrematante for indeferida pelo juízo competente, concordando com requerimento do 
Arrematante para sua admissão como substituto ou assistente processual da MFMORADA; (f) enviar a relação de 
acordos realizados junto aos devedores da Carteira Consignado. O Arrematante, por sua vez, compromete-se a: 
(g) Enviar uma relação à MFMORADA, via Administradora Judicial, logo após a arrematação dos ativos e antes do 
pagamento, de quais prestadores de serviço (incluindo advogados) deverão ter seus contratos rescindidos pela 
Administradora Judicial. No silêncio, a MFMORADA não rescindirá os contratos mencionados no item “a” deste 
Edital; (h) Providenciar, quando cabível, a notificação aos Devedores de que trata o artigo 290 do Código Civil 
Brasileiro, bem como requerer a substituição processual e a nomeação dos novos procuradores nos processos 
judiciais indicados na Lista de Processos; (i) Nos casos em que a substituição processual da MFMORADA pelo 
Arrematante for indeferida pelo juízo competente nos processos em andamento constantes da Lista de Processos, 
(i.1) fornecer à MFMORADA todas as instruções, documentos e informações necessárias para a sua atuação, (i.2) 
assumir toda e qualquer despesa necessária à condução desses processos judiciais, bem como manter a 
MFMORADA indene por quaisquer prejuízos materiais decorrentes do seu resultado e (i.3) requerer a sua inclusão 
como assistente processual da MFMORADA nesses processos; e (j) dar continuidade aos termos dos acordos já 
firmados e homologados pelo D. Juízo da falência da MFMORADA. VII. Responsabilidade da MFMORADA após 
arrematação. VII.1. A MFMORADA deverá dar imediata ciência ao Arrematante sobre qualquer processo 
administrativo ou judicial evolvendo a Carteira Consignado que porventura ainda não tenha sido citada na data do 



 

leilão, para que ele possa adotar a condução da defesa, nos termos do item VII.h deste Edital. VII.2. Em hipótese 
alguma a MFMORADA responderá pela gestão e satisfação de quaisquer obrigações com relação aos créditos da 
Carteira Consignado, que é composta por todos os contratos de crédito consignado não liquidados de titularidade 
da MFMORADA na data do Leilão e suas respectivas ações judiciais, incluindo, mas não se limitando a despesas, 
tributos, custas, multas, condenações, sucumbências e honorários advocatícios, de qualquer espécie, decorrentes 
de processos judiciais ou procedimentos administrativos, ativos ou passivos para os quais tenha sido citada, 
presentes e futuros, independentemente de estarem ou não incluídos na Lista de Processos. VII.2 Durante o 
período de até 18 (dezoito) meses, a MFMORADA deverá repassar todos os valores recebidos da Carteira 
Consignado, objeto deste leilão, nas seguintes contas: Banco do Brasil: Ag:1251-3 - C/C: 39000-3; Bradesco: 
Ag:4130 C/C: 73802 e C/C: 73809; Ag: 4010 - C/C: 50073-9; Caixa Ag:4144 - C/C: 2419-7 e serão transferidos em 
até 5 (cinco) dias úteis. VIII. Responsabilidade do Arrematante após arrematação. VIII.1. O Arrematante fará a 
gestão de toda a Carteira Consignado, incluindo também a gestão de créditos cedidos a outras instituições 
financeiras e/ou investidores (exceto convênio Aeronáutica) relacionadas no “ANEXO 4. Créditos Consignados 
cedidos à Outras Instituições Financeiras” (este anexo está disponível na serventia do Juízo da 1ª Vara 
Empresarial), onde deverá repassar todos os valores, bens, benefícios econômicos e demais vantagens que 
venham a ser recebidos ou obtidos pelo Arrematante com relação aos ativos pertencentes a outras Instituições 
financeiras e/ou investidores após a data de arrematação dos ativos, no décimo dia útil a contar do último dia do 
mês anterior; VIII.2 O Arrematante deverá comunicar a arrematação da Carteira Consignado a todos os convênios 
constantes da Carteira Consignado no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias para que os valores de repasse dos 
respectivos Convênios sejam transferidos diretamente para as contas do Arrematante. Durante este procedimento, 
todos os valores recebidos pela MFMORADA referente a esta carteira nas seguintes contas: Banco do Brasil: 
Ag:1251-3 - C/C: 39000-3; Bradesco: Ag:4130 C/C: 73802 e C/C: 73809; Ag: 4010 - C/C: 50073-9; Caixa Ag:4144 - 
C/C: 2419-7 serão transferidos em até 5 (cinco) dias úteis. IX. Cessão e Transferência de Direitos: IX.1. A qualquer 
tempo após o pagamento do Preço de Aquisição, o Arrematante poderá ceder e transferir os créditos, os processos 
judiciais e/ou os direitos e obrigações previstos neste Edital a qualquer terceiro, inclusive fundos de investimento ou 
instituições financeiras nacionais e internacionais, independente de prévia e expressa anuência da MFMORADA, 
observadas as vedações legais. IX.2. É permitido ao Arrematante indicar uma ou mais pessoa(s) ou entidade(s) 
terceira(s) para receber(em) os bens arrematados, sem que isso implique qualquer desoneração em relação à 
obrigação de pagamento da integralidade do preço. Logo após a arrematação do leilão, o Arrematante deverá 
informar ao Leiloeiro qual(is) entidade(s), pessoa(s) ou veículo(s) receberá(ão) os bens arrematados para que os 
autos de arrematação sejam expedidos. X. Due Dilligence: As informações detalhadas de todos os dados 
concernentes à Carteira Consignado poderão ser analisadas pelos interessados em visitas presenciais a serem 
agendadas junto à Administradora Judicial para completa diligência dos contratos, extratos e documentos 
referentes à Carteira Consignado, não sendo possível realizar nenhum questionamento após o lanço. X.1. O 
acesso às visitas presenciais será franqueado pela Administradora Judicial a qualquer interessado em adquirir o 
objeto do leilão e que assine um termo de confidencialidade, a ser fornecido pela Administradora Judicial. XI. 
Sucessão: A alienação judicial do objeto do leilão será livre de sucessão pelo adquirente, dívidas e obrigações da 
MFMORADA, incluindo e não se limitando àquelas de natureza tributária e trabalhista, na forma do artigo 142 da Lei 
de Falências. O Arrematante será responsável pela condução das ações judiciais ativas e passivas relativas a 
todos os créditos e ativos que compõem o objeto do leilão, exonerando a MFMORADA de quaisquer ônus ou 
obrigações referentes a tais créditos ou ativos, exceto nos casos previstos no item VIII deste Edital. E, para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e produza os efeitos pretendidos, é expedido o presente edital de Leilão, 
aos dez dias do mês de Maio de 2018, o qual será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 
ANEXO 1. Carteira de Crédito Consignado, incluindo do Banco Fibra. ANEXO 2. Lista de Prestadores de Serviços. 
ANEXO 3. Lista dos Processos Judiciais. ANEXO 4. Créditos Consignados cedidos à Outras Instituições 
Financeiras. Os anexos acima listados estão disponíveis na serventia do Juízo da 1ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital/RJ.- Eu, Luiz Antônio dos Santos, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz de Direito. 

 


