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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 307/309/311 - B – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2655 
E-mail: cap41vciv@tjrj.jus.br 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ON LINE e INTIMAÇÃO à SPIEGEL ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., atual denominação de LITTLEPAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., anteriormente 
denominada LEILA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA., na pessoa de seu representante legal, e à MIGUEL SPIEGEL, 
MARCIA PAREDES SPIEGEL, DAVID SPIEGEL e ROSE SPIEGEL, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos 
da Ação de Execução (Processo nº 0205443-52.2014.8.19.0001) proposta por MM III ASSESSORIA E FACTORING 
FOMENTO COMERCIAL LTDA., contra LEILA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA., MIGUEL SPIEGEL, MARCIA 
PAREDES SPIEGEL, DAVID SPIEGEL e ROSE SPIEGEL, na forma abaixo: 
 
   A DRA. CAMILLA PRADO, Juíza de Direito da Quadragésima Primeira Vara Cível da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à SPIEGEL 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., atual denominação de LITTLEPAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 
anteriormente denominada LEILA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA., na pessoa de seu representante legal, e à 
MIGUEL SPIEGEL, MARCIA PAREDES SPIEGEL, DAVID SPIEGEL e ROSE SPIEGEL, que no 31.07.2018, às 13:45 
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 
07.08.2018, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § 
único do NCPC, o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado no supramencionado autos - descrito e avaliado às fls. 221/222 
(em 26/07/2017).- LAUDO DE AVALIAÇÃO DIRETA: IMÓVEL: Rua Maxwell, nº 166/166-A, Vila Isabel – RJ. 
Devidamente dimensionado e caracterizado no 10º Ofício de Registro Geral de Imóveis, matrícula 5050 e na inscrição 
municipal de nº 0.429.598-6 (IPTU), medindo 850m2, conforme cópias da Certidão que acompanharam o mandado e 
fazem partes integrantes deste laudo. Descrição do imóvel: Imóvel para fins comerciais, construção com duas entradas 
independentes. Tendo uma entrada que dá acesso a um galpão no 1º pavimento e outra que dá acesso ao 2º e 3º 
pavimento do imóvel. No 2º pavimento, um único cômodo grande, com várias divisórias e piso em durafloor. No 3º 
pavimento, um cômodo grande, com uma divisória em vidro e piso frio, cozinha azulejada até o teto e um banheiro. 
Ambos os pavimentos em bom estado, com exceção do banheiro que necessita de reparos. Da Região: O imóvel 
localiza-se no bairro Vila Isabel, bairro servido de todos os melhoramentos públicos do município como distribuição de 
energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos. Além de ter acesso a farto 
comércio, bancos, supermercados e transportes públicos. Metodologia: foi aplicado o método comparativo descritivo 
para obtenção de informações, com pesquisa em sites de compra e venda de imóveis para obtenção das amostras de 
valores de mercado de imóveis semelhantes no mesmo bairro e em bairros próximos. AVALIAÇÃO: considerando a 
localização do imóvel, área construída, estado geral de conservação, avalio o bem acima descrito em R$ 2.100.000,00 
(dois milhões e cem mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 2.161.689,43 (dois 
milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos).- Conforme Certidão 
do 10º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob nº 5050, (R-13) em nome de 
Leila Indústria de Plástico Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (R-16) – 1ª Hipoteca Cedular em favor de 
Financiadora de Estudos e Projetos FINEP; (Av-18/Av-19) – Razão Social: Leila Indústria de Plásticos Ltda., passou a 
denominar-se Littlepast Indústria e Comércio Ltda.; (R-20) – Compra: Pressform Indústria de Plásticos Ltda., comprou o 
imóvel de Littlepast Indústria e Comércio Ltda.; (R-21) – Promessa de Venda: a adquirente do R-20, prometeu vender o 
imóvel à Leilaplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda.; (Av-23) – Nova denominação: a Promitente Compradora do 
R-21, passou a denominar-se “Spiegel Administração e Participações Ltda.”, (R-24) – Penhora: 12ª Vara de Fazenda 
Pública – Execução Fiscal nº 2004.120.056730-0, movida pelo Município do Rio de Janeiro; (R-27) – Promessa de 
Cessão: Spiegel Administração e Participações Ltda., prometeu ceder a Pressplast Indústria de Plásticos Ltda-Me, os 
direitos decorrentes da promessa de venda objeto do R-21.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 945.339,13 (novecentos e 
quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e treze centavos), referente aos exercícios de 2000 a 2018; Taxa de 
Incêndio: os débitos serão apresentados na data do leilão.- 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 
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pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam os executados intimados 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 dezenove 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, Laurindo Francisco da Costa Neto, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Camilla Prado - Juiz de Direito. 


