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Falência de S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) e OUTROS. 
 
                   
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias, extraído dos autos 
da Falência de S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE), RIO SUL LINHAS 
AÉREAS S/A e NORDESTE LINHAS AÉREAS S/A, processo nº 0260447-
16.2010.8.19.0001, na forma abaixo: 
 
O Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE DE CARVALHO MESQUITA, Juiz de Direito da 1ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital de Leilão virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em 
especial à Falida, através de seu Administrador Judicial Nogueira & Bragança 
Advogados Associados, na pessoa do Dr. Wagner Bragança, e de seu Gestor Judicial, 
Dr. Jaime Nader Canha, aos eventuais senhorios diretos e credores com ônus reais, 
que foi designado LEILÃO ELETRÔNICO, estando aberto para lances pelo site 
www.leiloesviacaoaerea.com.br, e simultaneamente LEILÃO PRESENCIAL, em 
primeiro Leilão no dia 13/09/2018, às 14:00 horas, no Auditório da Corregedoria 
Geral da Justiça, Desembargador José Navega Cretton, situado na Av. Erasmo 
Braga, nº 115, 7º andar, Lâmina I, Castelo, Rio de Janeiro/RJ, pelos Leiloeiros 
Públicos Oficiais: LUIZ TENORIO DE PAULA, com escritório na Av. Almirante Barroso, 
nº 90, Gr. 1103, Centro/RJ., (21) 2524-0545, depaula@depaula.lel.br; SILAS 
BARBOSA PEREIRA, com escritório na Av. Rio Branco, nº 181, Gr. 905/906, 
Centro/RJ., (21) 2533-0307, silasleiloeiro@globo.com; RODRIGO LOPES PORTELLA, 
com escritório na Av. Nilo Peçanha, nº 12, Gr. 810, Centro/RJ., (21) 2533-
7248, leiloes@portellaleiloes.com.br; e JONAS RYMER, com endereço na Av. Erasmo 
Braga nº 227, Gr. 1.111, Centro/RJ, (21) 2532-2266, jonas@rymerleiloes.com.br, para 
serem apregoados e vendidos a quem mais der acima da avaliação, e não havendo 
licitantes estará reaberto, no site acima mencionado, para lances pela Melhor Oferta, 
respeitado o preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor das avaliações, 
simultaneamente ocorrerá o segundo leilão presencial no dia 20/09/2018, às 14:00 
horas, no Auditório da Corregedoria Geral da Justiça, Desembargador José 
Navega Cretton, situado na Av. Erasmo Braga, nº 115, 7º andar, Lâmina I, Castelo, 
Rio de Janeiro/RJ, para os seguintes bens imóveis arrecadados nos autos das 
massas falidas supracitadas. I - RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS: (1º LOTE) Unidade nº 
304, da Torre Leste, Bloco B, Quadra 04, Setor Comercial Norte, SC/NORTE, 
Centro Empresarial Varig, Brasília, Distrito Federal. Conjunto 304 (3° Andar): Área 
Útil de 788.80 m² - 15 vagas numeradas. Localização: O Setor Comercial Norte 
corresponde à porção noroeste da região central de Brasília. É delimitado pelo Eixo 
Monumental (via N1) e pelo Eixo Rodoviário Norte. O Centro Empresarial Varig, 
inclusive outros edifícios do SCN, são aqueles mais altos da cidade. Tem como limites, 
a leste, O Eixo Rodoviário Norte e a Galeria do Trabalhador, bem como a Estação 
Rodoviária de Brasília (linhas urbanas e interestaduais de curto percurso); a sul o Eixo 
Rodoviário; a Oeste o Centro Poliesportivo Ayrton Senna; a norte o Setor de Rádio e 
Televisão Norte e o Setor Hospitalar Norte. Características Gerais da Edificação:1) 
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Edificação com 13 andares e 78 conjuntos comerciais; 2) Fachada em pintura acrílica 
com sacadas em vidro e 3) Ar-condicionado Central. Características do Conjunto 
Comercial 304:1) Piso em cerâmica; 2) Compartimentalização dos ambientes em 
divisórias altas; 3) Forro rebaixado com luminárias embutidas; 4) Banheiros com 
cerâmica no piso/alvenaria. Imóvel matriculado no 2º Ofício do Registro de Imóveis de 
Brasília/DF sob o n. 50.897. Ônus reais: (a) no Av.10,  Indisponibilidade do imóvel 
objeto desta matrícula, conforme decisão nº 026/2001 – TCU – Plenário, decretada 
pelo Tribunal de Contas da União – Secretaria de Controle Externo do Estado de São 
Paulo, nos autos do processo nº TC 017.777/2000-0; (b) no R.11 – Arresto 
determinado pelo Mm. Juízo da 19ª Vara Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 
extraídos dos autos da Ação Cautelar de Arresto, processo nº 2002.34.00.014263-9, 
proposta pela União Federal contra Grupo Ok Construções e Incorporações S/A; (c) no 
R.13 – De acordo com ofício nº 246/2004, expedido pela 19ª Vara Federal – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, acompanhada do Termo de Conversão de Arresto em 
Penhora, extraído dos autos do Processo de Execução Diversa por Título Extrajudicial 
nº 2002.16926-3, movida pela União Federal contra Grupo Ok Construções e 
Incorporações S/A, o Arresto que trata o R.11/50897, desta Matrícula foi convertido em 
Penhora; (d) no R.14, Penhora de acordo com Carta Precatória nº 5577282 expedida 
pelo Juízo Deprecante da Primeira Vara Federal de Execuções Fiscais de Porto Alegre 
– Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, extraído dos Autos da Execução Fiscal nº 
2006.71.00045397-9/RS, e seus Apensos nºs 2007.7100010121-6; 2007.7100010122-
8; 20077100010282-8; 20077100011605-0, 200771000008032-8, 20077100016542-5, 
20077100016543-7, 200771.00017308-2 e  20077100017314-8,  em que figura como 
Exequente, União – FAZENDA NACIONAL – e como Executada VARIG S/A VIAÇÃO 
AÉREA RIO GRANDENSE. Avaliação: R$6.740.000,00 (seis milhões, setecentos e 
quarenta mil reais); (2º LOTE) Unidade nº 204, da Torre Leste, Bloco B, Quadra 04, 
Setor Comercial Norte, SC/NORTE, Centro Empresarial Varig,  Brasília, Distrito 
Federal. Com área útil de 781,90 m², 15 Vagas de Garagem, Área Total Construída de 
1.208,61 m², com fração ideal de 0,0178924 do lote de terreno designado pela letra L, 
da quadra CN-02. Possui Ar-condicionado Central, 2 WCs (masculino e feminino) e 1 
copa. Área útil organizada em salas fechadas (divisórias altas). Área de Escritório: piso 
em carpete e forro rebaixado com luminárias embutidas. Áreas molhadas: piso em 
granito ou cerâmica / cerâmica na parede / bancadas em mármore.- O imóvel encontra-
se matriculado no 2º Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF sob o nº 50.896, 
Livro 2. Consta no R-11 ARRESTO decretado pelo Juízo da 19ª Vara Federal – Seção 
Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação cautelar de arresto nº 
2002.34.00.014263-9, proposta pela União em face de Grupo Ok Construções e 
Incorporações S/A. Consta no R.13 Conversão do Arresto objeto da R11 em 
PENHORA, determinada pelo Juízo da 19ª Vara Federal – Seção Judiciária do Distrito 
Federal, na Execução Diversa Por Título Extrajudicial nº 2002.16926-3 movida pela 
União Federal contra Grupo Ok Construções e Incorporações S/A. Consta no R-14 
PENHORA determinada pelo Juízo da 19ª Vara Federal – Seção Judiciária do Distrito 
Federal, nos autos da execução fiscal nº 2006.71.00045397-9/RS, e seus apensos nºs 
2007.71.00010121-6, 2007.71.00010122-8, 2007.71.00010282-8, 2007.71.000116505-
0, 2007.71.00008032-8, 2007.71.00016542-5, 2007.71.00016543-7, 
2007.71.00017308-2 e 2007.71.00017314-8, movida por União – Fazenda Nacional em 
face de Varig S/A Viação Aérea Rio Grandense. Avaliação: R$6.625.000,00 (seis 
milhões seiscentos e vinte e cinco mil reais); (3º LOTE) Unidade nº 401, da Torre 
Norte, Bloco B, Quadra 04, Setor Comercial Norte, SC/NORTE, Centro 
Empresarial Varig, Brasília, Distrito Federal. Conjunto 401 (4° Andar): Área Privativa 
de 779,86 m², 14 Vagas de Garagem numeradas. Localização: O Setor Comercial 
Norte corresponde à porção noroeste da região central de Brasília. É delimitado pelo 



Eixo Monumental (via N1) e pelo Eixo Rodoviário Norte. O Centro Empresarial Varig, 
inclusive outros edifícios do SCN, são aqueles mais altos da cidade. Tem como limites, 
a leste, O Eixo Rodoviário Norte e a Galeria do Trabalhador, bem como a Estação 
Rodoviária de Brasília (linhas urbanas e interestaduais de curto percurso); a sul o Eixo 
Rodoviário; a Oeste o Centro Poliesportivo Ayrton Senna; a norte o Setor de Rádio e 
Televisão Norte e o Setor Hospitalar Norte. Características Gerais da Edificação: 1) 
Edificação com 13 andares e 78 conjuntos comerciais; 2) Fachada em pintura acrílica 
com sacadas em vidro; 3) Ar-condicionado Central. Características do Conjunto 
Comercial 401: 1) Piso em cerâmica; 2) Compartimentalização dos ambientes em 
drywall; 3) Forro rebaixado com luminárias embutidas; 4) Banheiros com cerâmica no 
piso e alvenaria pintada em tinta acrílica.- O imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
50.855, no 2º Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, em nome de VARIG 
VIAÇÃO ÁEREA S/A. Ônus reais: (a) no R.02 – Hipoteca em favor de Brasilian 
Américan Merchant Bank; (b) no R.10 -  penhora em favor do INSS, em ação movida 
contra VARIG S/A, processo nº 2002.51.01.512362-0, em trâmite perante a Segunda 
Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ; (c) no R.11 – penhora em favor 
do INSS, em ação movida contra VARIG S/A, processo nº 2003.34.00.021030-6, em 
trâmite perante a 11ª Vara – Seção Judiciária do Distrito Federal; (d) no R.12 – penhora 
em favor do INSS, em ação movida contra VARIG S/A, nos autos da Carta Precatória 
nº 323/2006, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de execução Fiscal – Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro/RJ; (e) no R.13, Penhora de acordo com Carta Precatória 
nº 5577282 expedida pelo Juízo Deprecante da Primeira Vara Federal de Execuções 
Fiscais de Porto Alegre – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, extraído dos Autos da 
Execução Fiscal nº 2006.71.00045397-9/RS, e seus Apensos nºs 2007.7100010121-6; 
2007.7100010122-8; 20077100010282-8; 20077100011605-0, 200771000008032-8, 
20077100016542-5, 20077100016543-7, 200771.00017308-2 e  20077100017314-8,  
em que figura como Exequente, União – FAZENDA NACIONAL – e como Executada 
VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE. Avaliação: R$7.240.000,00 (sete 
milhões, duzentos e quarenta mil reais); (4º e 5º LOTES) Rua Coronel Paiva, nº 56, 1º 
e 2º andares, Centro Histórico de Ilhéus, Bahia. Apartamento localizado no 2° 
Pavimento (1° andar) na Rua Coronel Paiva, 56 e Apartamento localizado no 3° 
Pavimento (2° andar) na Rua Coronel Paiva, 56. Centro Histórico – Ilhéus – Bahia. 
Área Útil de cada apartamento: 162 m². Apartamentos localizados em Edificação mista: 
no pavimento térreo existem lojas de rua. Características Principais do 
APARTAMENTO 1° ANDAR: 03 quartos, sendo 01 suíte; Sala, Banheiro e Cozinha; 
Piso em cerâmica; paredes em pintura PVA e azulejos nas áreas frias. Características 
Principais do APARTAMENTO 2° ANDAR: 03 quartos, sendo 01 suíte; Sala, Banheiro, 
Cozinha e Varanda, com direito a uso da laje de cobertura; Piso em madeira nas áreas 
sociais e cerâmica nas áreas frias. 1º andar: Imóvel matriculado no Registro de 
Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Ilhéus - BA, sob o nº 12.762 em nome de VARIG 
S/A (Viação Aérea Rio-Grandense). Ônus reais: (a) no R.06, Penhora em favor de 
Francisco de Assis Cunha, determinada pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de 
Ilhéus, nos autos do processo nº 49.02.96.1152-01; (b) no R.07, Penhora em favor de 
Antonio Carlos Gomes dos Santos, determinada pelo MM. Juízo da 1ª Junta de 
Conciliação e Julgamento de Ilhéus, nos autos do processo nº 49.01.97.02.92-01; (c) 
no R.09, Arrolamento em favor da Secretaria da Receita Previdenciária Delegacia do 
Rio de Janeiro – RJ/Centro, nos termos do ofício nº 135/2005 – SRP/DEL/RJ/CENTRO; 
(d) no R.10, Penhora em favor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, 
determinada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, 
nos autos do processo nº 2001.51.01.533211-3 na forma do auto de penhora e 
avaliação originária da Carta Precatória nº 0050.000309-9/2007, expedida dos Autos 
da Execução Fiscal. 2º andar: Imóvel matriculado no 1º Ofício da Comarca de 



Ilhéus/BA, sob o nº 12.763, em nome de VARIG S/A (Viação Aérea Rio-Grandense). 
Ônus reais: sob R.04, penhora em favor do INSS, em ação movida contra VARIG S/A, 
processo nº 2001.51.01.533211-3, em trâmite perante a 5ª Vara Federal de Execução 
Fiscal do Rio de Janeiro. Avaliação: R$445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil 
reais) cada um dos apartamentos. (6º LOTE) Rua dos Andradas n. 1.121, conjunto 
n. 701, Centro, Porto Alegre/RS. Área Útil conjunto comercial 701: 221.9865 m². 
Principais Características do CONJUNTO 701: Pisos: cerâmica, inclusive nas áreas 
molhadas; Forro de gesso rebaixado com utilização de saídas de ar-condicionado split 
embutidas; Alvenarias pintadas a látex nos salões e azulejos nos banheiros.- O imóvel 
encontra-se matriculado sob o nº 35.201, no Registro de Imóveis da 1ª Zona, Porto 
Alegre/RS, em nome de VARIG VIAÇÃO ÁEREA S/A. Ônus reais: (a) no R.03 – 
penhora em favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em ação movida contra VARIG 
S/A, em trâmite perante a 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais desta capital, 
Processo nº 95.0001712-1; (b) no R.04 - penhora em favor do ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL, em ação movida contra VARIG S/A, em trâmite perante ao 1º 
Juizado da 6ª Vara da Fazenda Pública Foto Central desta Capital, Processo nº 
103230711; (c) no AV.05 – penhora oriunda do Processo nº 97.0020748-0 da 1ª Vara 
Federal das Execuções Fiscais desta capital; (d) no AV.06 - Arrolamento em favor da 
DELAGACIA RJ/Centro, ofício nº 140/2005; (e) no AV.07 – penhora oriunda do 
Processo nº 00282-011/00-5, expedida pelo Juízo Deprecante da 11ª Vara do Trabalho 
desta Capital; (f) no R.08 – penhora em favor de JOSÉ JÚNIOR CANDIA, em ação 
movida contra VARIG S/A, em trâmite perante a 11ª Vara do Trabalho desta Capital, 
Processo nº 00282.011/00-5; (g) no R.10 – Contrato de locação em favor de CARGILL 
AGRÍCOLA S.A, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, iniciando-se em 
15/02/2008 e findando em 14/02/2013; (h) no AV.11 – Direito de preferência à 
aquisição do imóvel , em igualdade de condições com terceiros em favor da locatária 
CARGILL AGRÍCOLA S.A; (i) no AV.14 - Penhora oriunda da execução Fiscal nº 
2006.71.00.045397-9, apensos nºs 2007.71.00010121-6; 2007.71.00010282-8; 
2007.71.00008032-8; 2007.71.00016543-7; 2007.71.000173314-8; 2007.71.00016542-
5 e 2007.71.00017308-2, da 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais desta Capital; (j) no 
R.15 - Penhora da 1ª Vara de Execuções Fiscais desta Capita, oriundo do processo de 
execução Fiscal nº 2006.71.00.045397-9/RS (apensos nºs 2007.71.00.008032-8, 
2007.71.00.010121-6, 2007.71.00.010122-8, 2007.71.00.011605-0, 
2007.71.00.016542-5, 2007.71.00.011605-0, 2007.71.00.016542-5, 
2007.71.00.016543-7, 2007.71.00.017308-2 e 2007.71.00.017314-8), em favor da 
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em ação movida contra VARIG S/A. Avaliação: 
R$1.090.000,00 (um milhão e noventa mil reais); (7º LOTE) Rua dos Andradas n. 
1.121, conjunto n. 702, Centro, Porto Alegre/RS. Área Útil conjunto comercial 702: 
220.2185 m². Principais Características do CONJUNTO 702: Pisos: cerâmica, inclusive 
nas áreas molhadas; Forro de gesso rebaixado com utilização de saídas de ar-
condicionado split embutidas; Alvenarias pintadas a látex nos salões e azulejos nos 
banheiros.- O imóvel encontra-se matriculado sob o nº 35.210, no Registro de Imóveis 
da 1ª Zona, Porto Alegre/RS, em nome de VARIG VIAÇÃO ÁEREA S/A. Ônus reais:  
(a) no R.02 – penhora em favor da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em ação movida 
contra VARIG S/A, em trâmite perante a 3ª Vara Federal das Execuções Fiscais desta 
capital, Processo nº 95.0001712-1; (b) no R.03 - penhora em favor do ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, em ação movida contra VARIG S/A, em trâmite perante ao 1º 
Juizado da 6ª Vara da Fazenda Pública Foto Central desta Capital, Processo nº 
103230711; (c) no AV.04 – penhora oriunda do Processo nº 97.0020748-0 da 1ª Vara 
Federal das Execuções Fiscais desta capital; (d) no AV.07 - Arrolamento em favor da 
DELAGACIA RJ/Centro, ofício nº 140/2005; (e) no R.10 – Contrato de locação em favor 
de CARGILL AGRÍCOLA S.A, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, 



iniciando-se em 15/02/2008 e findando em 14/02/2013; (f) no AV.11 – Direito de 
preferência à aquisição do imóvel , em igualdade de condições com terceiros em favor 
da locatária CARGILL AGRÍCOLA S.A; (g) no AV.13 - Penhora oriunda da execução 
Fiscal nº 2006.71.00.045397-9, apensos nºs 2007.71.00010121-6; 2007.71.00010282-
8; 2007.71.00008032-8; 2007.71.00016543-7; 2007.71.000173314-8; 
2007.71.00010122-8; 2007.71.00011605-0; 2007.71.00016542-5 e 2007.71.00017308-
2, da 1ª Vara Federal de Execuções Fiscais desta Capital; (h) no R.14 - Penhora da 1ª 
Vara de Execuções Fiscais desta Capita, oriundo do processo de execução Fiscal nº 
2006.71.00.045397-9/RS (apensos nºs 2007.71.00.008032-8, 2007.71.00.010121-6, 
2007.71.00.010122-8, 2007.71.00.011605-0, 2007.71.00.016542-5, 
2007.71.00.011605-0, 2007.71.00.017308-2 e 2007.71.00.017314-8), em favor da 
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, em ação movida contra VARIG S/A. Avaliação: 
R$1.090.000,00 (um milhão e noventa mil reais); (8º LOTE) Rua Jean Emile Favre n. 
719, Ibura, Recife/PE. Área Original do Terreno – 10.000 m² (Obtido da Certidão de 
Matrícula). Formato original: Triangular / Topografia: Plana; no passado recente, uma 
faixa central do terreno foi objeto de desapropriação para abertura de logradouro 
público: a Rua Pampulha. Após a desapropriação, o terreno passou a consistir de duas 
áreas separadas pela Rua Pampulha. Área REAL Atual do Terreno – 7.302 m². 
CONSIDERADA NA AVALIAÇÃO: conforme documento oficial da desapropriação, a 
área remanescente de terreno atinge um total de 7.302 m². Esta mesma área, segundo 
outro sistema de cadastramento da Prefeitura (ESIG) atinge um valor total de 7.920 m². 
Galpão no Terreno – Lado “A”: Existe um galpão em bom estado de conservação no 
lado A, sendo utilizado como salas de aula para uma instituição de ensino. O valor da 
construção foi desconsiderado por representar parcela não significativa do valor do 
imóvel.- O imóvel encontra-se matriculado sob o nº 76.064, no 1º Ofício de registro de 
Imóveis de Recife/PE, em nome de VARIG VIAÇÃO ÁEREA S/A. Ônus reais: no AV.02 
- Penhora em favor do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, determinada pelo 
MM. Juízo da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, decorrente da 
Carta Precatória nº 2008.83.00.005610-7, expedida dos Autos da Execução Fiscal. 
Imóvel acrescido de Marinha; foreiro à União. Avaliação: R$8.420.000,00 (oito milhões, 
quatrocentos e vinte mil reais); NOTA: Ficam os interessados cientes da existência do 
Agravo em Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça nº 
Ag.REsp291603, interposto por APVAR e Elnio Borges Malheiros e Outros. 
CONDIÇÕES GERAIS DA ALIENAÇÃO: A) Os bens objetos da alienação estarão 
livres de qualquer ônus e os créditos deverão ser habilitados nos autos da falência e 
suportados com as forças das Massas, não havendo sucessão do(s) arrematante(s) 
nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da 
legislação do trabalho e as decorrentes de acidente do trabalho, em conformidade com 
o disposto no art. 141, inciso II da Lei nº 11.101/2005; B) Todos os bens serão 
alienados mediante as condições ora elencadas e no estado em que se encontram, 
não sendo aceitas reclamações e desistências posteriores à arrematação; C) Ficam 
sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da 
propriedade em seu favor, inclusive os relativos aos imóveis que ainda estão 
registrados em nome de terceiros, exemplificativamente Serviços Aéreos Cruzeiro do 
Sul e Rio Sul Serviços Aéreos Regionais S/A, posteriormente incorporadas à Varig S/A 
– Viação Aérea Rio-Grandense. D) 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; E) Para participar do pregão on-line terão os interessados que: 1) realizar 
cadastro prévio no site dos Leiloeiros, 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 dos leiloeiros); 2) 



aceitar os termos e condições do contrato; 3) criar uma senha, pessoal, intransferível e 
de sigilo obrigatório, mediante a qual será realizada a certificação eletrônica e obtidos 
lances que serão de responsabilidade exclusiva do usuário-licitante; e 4) Instalar 
proteção antivírus e firewall e adotar todos os mecanismos de segurança contra 
invasões; 5) A participação no leilão, por meio da formulação de lances, implica na 
aceitação integral e irretratável dos termos e condições do Contrato de Participação em 
Pregão Eletrônico; 6) Todos os lances efetuados por usuário certificado não são 
passíveis de arrependimento; 7) Ficam cientes os interessados que assumem os riscos 
naturais inerentes às falhas técnicas relacionadas à falta de conexão, de energia e erro 
de sistema operacional, ou outras circunstâncias, que possam vir a inviabilizar a sua 
participação no leilão; F) DA ALIENAÇÃO - 1. A alienação de cada bem dar-se-á pelo 
maior valor oferecido. 2. Não serão aceitos lances considerados como preço vil, em 
consonância com o disposto no artigo 891 do Código de Processo Civil, salvo haja 
autorização de seu recebimento como um lance condicionado (lance condicional) à 
decisão posterior do juízo. 3. Fica garantido que, após as arrematações dos bens, com 
a comprovação do depósito do valor do lance vencedor em conta do Juízo, depois de 
decididas as eventuais impugnações pendentes, caso sejam julgados improcedentes, 
será ordenada a entrega dos bens ao(s) arrematante(s), porém as despesas 
decorrentes do ato de entrega correrão por sua conta; I) Ficam cientes os interessados 
que a arrematação será à vista, mediante caução, ou parcelada, desde que não haja 
lance à vista, nas seguintes condições: mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) de 
sinal e o restante em até 30 (trinta) prestações mensais e consecutivas, todas a serem 
corrigidas monetariamente, sendo certo que o imóvel ficará hipotecado até integral 
cumprimento da obrigação. O atraso de qualquer pagamento incidirá multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor inadimplido acrescido das parcelas vincendas. Ficando 
ainda cientes os interessados de que o não pagamento do preço nos prazos acima 
estabelecidos poderá importar na resolução da arrematação ensejando a perda da 
caução, à base de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da avaliação do respectivo 
bem, voltando os bens a novo leilão, não sendo admitido participar o arrematante 
remisso. A arrematação será acrescido de 3,5% (três vírgula cinco por cento) de 
comissão dos Leiloeiros e de custas cartorárias de 1% (um por cento) sobre o valor da 
arrematação, até o limite máximo permitido por Lei. Assim, para conhecimento geral é 
expedido o presente edital, que será publicado e afixado no local de costume na forma 
da Lei. Dado e passado nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos dezoito dias do mês de 
julho do ano de dois mil e dezoito. - Eu, LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, Chefe da 
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (Ass.) Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE DE CARVALHO 
MESQUITA – MM. Juiz de Direito, ______________________________.  

 


