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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA EMPRESARIAL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Lam. I – Sala 707 – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-3604 
E-mail: cap02vemp@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE, com o prazo de 30 (trinta) dias, extraído dos autos da Massa 
Falida de LUNDGREN IRMÃOS TECIDOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – CASAS PERNAMBUCANAS, 
(Processo nº 0082566-77.1995.8.19.0001), na forma abaixo: 
 
  A DRA. MARIA CHRISTINA BERARDO RUCKER, Juíza de Direito da Segunda Vara Empresarial da Cidade do 
Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que no dia 08.08.2018, 
com início às 14:00 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, matrícula nº 55 da 
JUCERJA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo – Rio de Janeiro/RJ., e simultaneamente 
através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 16.08.2018, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, 
conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os imóveis arrecadados nos autos da Massa Falida supracitada.- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 26853): Casa com 194,00m2, situada à Rua Ismael Libânio, nº 34, do Bairro Madre 
Gertrudes, Belo Horizonte – MG, CEP 30.518-240, com 03 quartos, sala, cozinha, banho e área de serviço, laje e 
telhado de telhas amianto, quintal, com índice cadastral junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – MG sob o 
nº 529005A010.0017, zona de uso ZAR-2; edificada na Área 10 do croqui anexo, com 926,00m2, originaria da área 
maior de 5.580,00m2, composta pelos lotes de nºs 01 (um) à 14 (quatorze) do quarteirão 05 (cinco), antiga Vila 
Magnesita, conforme matrícula nº 21.153 do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo 
Horizonte – MG. A construção não está averbada na matrícula do imóvel. Sendo o imóvel acima avaliado para 
venda no valor total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente 
edital para R$ 579.096,34 (quinhentos e setenta e nove mil, noventa e seis reais e trinta e quatro centavos).- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 26855): Casa com 97,35m2, situada à Rua Guilherme Pinto da Fonseca, nº 240, do 
Bairro Madre Gertrudes, Belo Horizonte – MG, CEP 30.518-240, com 03 quartos, sala, cozinha, banho e área de 
serviço, laje e telhado com telha francesa, quintal, com índice cadastral junto à Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte – MG sob o nº 529005A003.0017, zona de uso ZAR-2; edificada no Lote 03 (três) do Quarteirão A-5 (a-
cinco), com 455,62m2, Vila Magnesita conforme matrícula nº 21.153, Av-5 do Cartório do 7º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Belo Horizonte – MG. O imóvel possui Habite-se. Sendo o imóvel acima avaliado para 
venda no valor total de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo atualizado na data de expedição do 
presente edital para R$ 405.367,44 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro 
centavos).- Conforme Certidão do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte – MG, o referido 
imóvel encontra-se matriculado sob os nºs 21153 (Av-5), em nome de Lundgren Irmãos Tecidos Indústria e 
Comércio S/A – Casas Pernambucanas.- LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 26857): Casa com 97,35m2, situada à Rua 
Ismael Libânio, nº 56, do Bairro Madre Gertrudes, Belo Horizonte – MG, CEP – 30.518-240, com 03 quartos, sala, 
cozinha, banho e área de serviço, laje e telhado de telhas francesas, quintal, com índice cadastral junto à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte – MG sob o nº 529005A011.0011, zona de uso ZAR-2, edificada no lote de nº 12 
(doze) da quadra 5-A (cinco A), da Vila Magnesita, com 385,00m2, conforme matrícula nº 21.153 AV-10, do Cartório 
do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte – MG. A construção está averbada na matrícula 
do imóvel e possui Habite-se. No cadastro da prefeitura consta como endereço do imóvel a Rua Barão de Sabará, 
nº 56. Sendo o imóvel acima avaliado para venda no valor total de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), 
sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 390.890,03 (trezentos e noventa mil, oitocentos 
e noventa reais e três centavos).- Conforme Certidão do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo 
Horizonte – MG, o referido imóvel encontra-se matriculado sob os nºs 21153 (Av-10), em nome de Lundgren Irmãos 
Tecidos Indústria e Comércio S/A – Casas Pernambucanas.- LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 26859): Casa com 
67,00m2, situada à Rua Adalberto Soares, nº 109-A, esquina e entrada pela Rua Guilherme Pinto da Fonseca, nº 
109-A, do Bairro Madre Gertrudes, Belo Horizonte – MG, CEP – 30.518-240, com 02 quartos, sala, cozinha, banho 
e área de serviço, laje e telhado de amianto, quintal, com índice cadastral junto à Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte – MG sob o nº 529005A005.0016, zona de uso ZAR-2, edificada na denominada 05 (croqui anexo), com 
479,75m2, originária da área maior de 5.580,00m2, composta pelos lotes de nºs 01 (um) à 14 (quatorze) do 
quarteirão 05 (cinco), antiga Vila Magnesita, conforme matrícula nº 21.153, do Cartório do 7º Ofício de Registro de 
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Imóveis da Comarca de Belo Horizonte – MG. A construção não está averbada na matrícula do imóvel. No índice 
cadastral da Prefeitura consta área total de 959,50m2 pois está anexa a casa da área 06 do croqui enviado). Sendo 
o imóvel acima avaliado para venda no valor total de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo atualizado 
na data de expedição do presente edital para R$ 405.367,44 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e sessenta e sete 
reais e quarenta e quatro centavos).- LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 26861): Casa com 75,00m2, situada à Rua 
Adalberto Soares, nº 109-B, esquina e entrada pela Rua Guilherme Pinto da Fonseca, do Bairro Madre Gertrudes, 
Belo Horizonte – MG, CEP – 30.518-240, com 02 quartos, sala, cozinha, banho e área de serviço, laje e telhado de 
amianto, quintal, com índice cadastral junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – MG sob o nº 
529005A005.0016, zona de uso ZAR-2, edificada na área denominada 06 (croqui anexo), com 479,75m2, originária 
da área maior de 5.580,00m2, composta pelos lotes de nºs 01 (um) à 14 (quatorze) do quarteirão 05 (cinco), antiga 
Vila Magnesita, conforme matrícula nº 21.153, do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo 
Horizonte – MG. A construção não está averbada na matrícula do imóvel. No índice cadastral da Prefeitura consta 
área total de 959,50m2 pois está anexa a casa da área 05 do croqui enviado. Sendo o imóvel acima avaliado para 
venda no valor total de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), sendo atualizado na data de expedição do 
presente edital para R$ 419.844,85 (quatrocentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e 
cinco centavos).- LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 26863): Casa com 97,35m2, situada à Rua Guilherme Pinto da 
Fonseca nº 252, do Bairro Madre Gertrudes, Belo Horizonte – MG, CEP – 30.518-240, com 03 quartos, sala, 
cozinha, banho e área de serviço, laje e telhado com telhas francesas, quintal, com índice cadastral junto à 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – MG sob o nº 529005A004.0011, zona de uso ZAR-2, edificada no lote 04 
(quatro) do quarteirão 5-A (cinco A), da Vila Magnesita, com 367,50m2, conforme matrícula nº 21.153, AV-6, do 
Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte – MG. O imóvel possui Habite-se. 
Sendo o imóvel acima avaliado para venda no valor total de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), sendo 
atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 376.412,62 (trezentos e setenta e seis mil, 
quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos).- Conforme Certidão do 7º Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Belo Horizonte – MG, o referido imóvel encontra-se matriculado sob os nºs 21153 (Av-6), em nome de 
Lundgren Irmãos Tecidos Indústria e Comércio S/A – Casas Pernambucanas.- LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 
26872): Rua Aparício Bandeira, nº 102 – Centro – Vitorino Freire – MA. Objeto da Avaliação: Tipo do bem: Prédio 
comercial/residencial. Descrição Sumária do bem: Prédio residencial e comercial com as seguintes dimensões, 12 
metros de frente na área comercial e 3 metros de frente de área residencial, 16,60 metros de fundo, com 
atualmente 08 (oito) ambientes internos, com área total construída de aproximadamente de 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais). Identificação e Caracterização do Bem Avaliando: Foi constatada a necessidade de reforma e 
reforço da estrutura do imóvel edificado. Diagnóstico do mercado: classificação do imóvel quanto à: a) liquidez: 
liquidez normal; b) desempenho de mercado: normal; c) número de ofertas: normal; d) absorção pelo mercado: 
normal; e) público alvo para absorção do bem: pessoas físicas ou jurídicas; f) facilitadores para negociação do bem: 
área comercial. Resultado da avaliação: R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), sendo atualizado na data de 
expedição do presente edital para R$ 601.639,66 (seiscentos e um mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta 
e seis centavos).- Conforme Certidão do 1º Ofício Extrajudicial - Cartório Matias Oliveira – Vitorino Freire – MA, o 
referido imóvel encontra-se matriculado sob os nºs 160 (comercial) e 161 (residencial), em nome da Massa Falida 
de Lundgren Irmãos Tecidos Indústria e Comércio S/A – Casas Pernambucanas.- LAUDO DE AVALIAÇÃO (fls. 
26878): Uma casa residencial, com um gradil de entrada com área de 135m2, encravada em terreno medindo 
5,00m de frente por 27,00m de fundos. Endereço: RUA HYGINO ROLIM, Nº 15 – CENTRO – CAJAZEIRAS – 
PARAÍBA/PB. Vistorias: Vistoria da Região: O imóvel está localizado a poucos metros do centro comercial da 
cidade de Cajazeiras, que está situada na extremidade ocidental do estado da Paraíba, pertencente à Mesorregião 
do sertão paraibano, a oeste da capital do estado, distante desta cerca de 465km, com uma população recenseada 
em 2010 (IBGE) de 58.437 habitantes, sendo o oitavo mais populoso do estado e o primeiro de sua microrregião. 
Urbanização: Rede de água tratada, Rede coletora de esgotos, Telefone, Luz pública, Luz domiciliar, Drenagem de 
águas pluviais, Guias e sargetas, Paralelepípedo. Serviços Comunitários: Transporte coletivo, Coleta de lixo, 
Hospital, Policiamento, Escolas, Áreas de lazer, Comércio. Vistoria do Terreno: Zona: Urbana. Solo: Areno-argiloso. 
Topografia: Plana. Formato: Retangular. Área: 135,00. Dimensões: Frente – Sul: 5,00m, Lateral direita – Oeste: 
27,00m, Lateral esquerda – Leste: 27,00m, Fundos – Norte: 5,00m. Área Total: 135,00m2. Zoneamento: 
Indicadores urbanos da lei de uso e ocupação do solo. Usos permitidos: O imóvel se encontra na área de 
“Preservação Rigorosa e Preservação Ambiental” da cidade, conforme Decreto de nº 25140, publicado no Diário 
Oficial do Estado, em 28/6/2004. Em anexo o decreto e a planta de delimitação do centro histórico, com parâmetros 
para altura máxima da edificação e reformas. Vistoria das Edificações e Benfeitorias: a) Descrição: Área construída 
(m2): 135,00. Idade aparente (anos): 45. Padrão construtivo: Baixo. Estado de conservação: Rep. I. Nº de 
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pavimentos: X. Classificação quanto ao uso: Residencial. Classificação quanto ao tipo: Casa. Pintura: Base de Cal. 
Forro: X. Estrutura: Alvenaria. Vedação: Alvenaria de tijolos. Revestimento: Reboco. Pavimentação: Mozaico. 
Coberta: Telha cerâmica. Esquadrias: Ferro/madeira; Outras características construtivas do imóvel: Esquadrias: 
Gradil de ferro, portas e janelas de madeira. Coberta: estrutura de madeira com telha cerâmica. Valor total do 
imóvel: R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital 
para R$ 248.369,19 (duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos).- 
Conforme Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Cajazeiras – PB, o referido imóvel encontra-
se matriculado sob o nº 16.558, em nome de Lundgren Irmãos Tecidos Indústria e Comércio S/A – Casas 
Pernambucanas.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 
908, § 1º do NCPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 
267, inciso XXIV da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato 
do pregão.- Ficam as partes intimadas dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados 
constituídos nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do NCPC.- Condições Gerais da 
Alienação: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da 
propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas 
condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante; Os horários considerados neste edital são sempre os horários de 
Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas 
antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e 
também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à aprovação após 
comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e no prazo previsto no Contrato 
de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário 
certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até quinze dias 
mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% 
até o limite máximo permitido. Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos 
do Art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 30 (trinta) parcelas iguais, 
mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósitos em conta judicial vinculada a este feito e 
Juízo, junto ao Banco do Brasil, em dias contados a partir da data do leilão, ficando o imóvel penhorado até que o 
adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. Art. 895, § 1º do CPC). No Caso de atraso no pagamento de 
qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas 
vincendas (cf. Art. 895, § 4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da 
caução (Art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 
pagamento parcelado consoante disposto no Art. 895 § 7º do CPC. Caso o lanço vencedor seja do arrematante que 
ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco 
do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do leiloeiro, a qual deverá comprovar o 
pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão 
do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta 
corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos o prazo 
sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo 
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.- Cientes os Srs. interessados que o não pagamento do 
preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução, voltando o(s) 
bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas 
na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, passou-se o presente Edital, aos onze dias do mês de Junho de 2018.- O presente 
Edital será publicado através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos 
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Luiz Felipe Leitão Gonçalves, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Maria Christina Berardo Rucker - Juíza de Direito. 


