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   EDITAL DE 1º., 2º LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO, com o prazo de 15 (quinze) dias, extraído dos 
autos da Massa Falida de CASA DIMENSÃO DA TIJUCA ÓTICA EIRELI (Processo nº 0258070-62.2016.8.19.0001), na 
forma abaixo: 
     

   A DRA. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Juíza de Direito da Quinta Vara Empresarial da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que no dia 19.09.2018, às 14:30 
horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – 
Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 01.10.2018, no mesmo horário e local, presencial 
e através do site, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do NCPC, os bens arrecadados nos autos da 
massa falida supramencionada - descritos e avaliados às fls. 671/673 e encontrados na Avenida Marechal Floriano, nº 
143 – Sala 906 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.- AUTO DE ARRECADAÇÃO: 01 Mesa em madeira, medindo 
aproximadamente 1,20 x 0,80, com 2 gavetas, no estado. Valor R$ 80,00 (oitenta reais); 01 Mesa em “L”, padrão 
melamina, com aproximadamente 1,00 x 1,00m, com 3 gavetas. Valor R$ 100,00 (cem reais); 01 Armário em madeira, 
com 2 portas de abrir e 3 prateleiras, medindo aproximadamente 1,50 x 1,50m, no estado. Valor R$ 120,00 (cento e 
vinte reais); 02 Arquivos de aço para pastas suspensas com 4 gavetas, no estado. Valor R$ 140,00 (cento e quarenta 
reais); 01 Arquivo pequeno em madeira com 03 gavetas e rodízios, no estado. Valor R$ 50,00 (cinquenta reais); 01 
Cadeira giratória em tecido azul com braços e rodízios no estado. Valor R$ 60,00 (sessenta reais); 01 Cadeira giratória 
tipo diretor na cor branca com braços e rodízios, no estado. Valor R$ 120,00 (cento e vinte reais); 01 Máquina de 
calcular pequena, no estado. Valor R$ 5,00 (cinco reais); 01 Impressora HP Laser Jet P 1005, no estado. Valor R$ 
120,00 (cento e vinte reais); 01 Aparelho Meyer Fit Mirror Ref. TM 4060, c/acessórios, no estado. Valor R$ 600,00 
(seiscentos reais); 01 Máquina cheque pronto, Cronus. Valor R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 01 Aparelho de 
leitura Ótica Elgin. Valor R$ 70,00 (setenta reais); 01 Lote com aproximadamente 225 óculos de sol (lente escura) 
modelos unisex marcas Hang Louse, Bouglet, Mor Maii, Vogue, Chloe, Lacoste, Valentino, Ray Bam, Burberry, Doce 
Cabana, Charge, Detroit, Speedo, Michael Kors e outros, alguns fora da embalagem, original, em sua maioria modelos 
antigos, no estado. Valor R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 01 Lote com aproximadamente 45 óculos infantis, 
modelos unisex, diversas cores e modelos, alguns fora da embalagem com lentes incolor, no estado. Valor R$ 
5.000,00 (cinco mil reais); 01 Lote com aproximadamente 370 óculos modelos unisex, lente incolor, marcas Safillo, 
Etepper, Detroit, Fendi, Prada, Ralf Laurem, Ray Bam, Vogue, Laurentino, Colcci, Lacoste, C Hanger, Tommy, Hilfiger, 
Tiffany, Bouglet, Burberry, Fórum, Calvim Klain, Boss, Mor Maii, Carrera e outros, em sua maioria modelos antigos, no 
estado. Valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 01 Máquina Sweeda ST 120, no estado. Valor R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais); 01 Máquina calculadora de fita marca Sharp, modelo Compet CS 2181. Valor R$ 50,00 (cinquenta 
reais); 01 Máquina calculadora de fita, marca Swheng Ka. Valor R$ 50,00 (cinquenta reais); 01 Aparelho roteador da 
GVT. *Sem valor comercial. Total: R$ 81.815,00 (oitenta e um mil, oitocentos e quinze reais).- 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: 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 15 
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 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 os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) 



 

depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, 
assim como 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 trinta 
dias do mês de Agosto de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume e publicado através do site de 
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Barbara Talia Gonçalves de Freitas Carrijo, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Maria da Penha Nobre Mauro - Juíza de Direito. 


