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   EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO, com o prazo de 15 (quinze) dias, extraído dos autos da 
Massa Falida de BANCO MORADA S/A., (Processo nº 0318527-31.2014.8.19.0001), na forma abaixo: 
 
   O DR. ALEXANDRE DE CARVALHO MESQUITA, Juiz de Direito da Primeira Vara Empresarial da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que no dia 29.04.2019, às 15:10 
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; serão 
apregoados e vendidos Carteira de cheques devolvidos provenientes de operações de crédito pessoal e crédito direto 
ao consumidor, ao todo 441.435 (quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e trinta e cinco) títulos espalhados 
por 10 (dez) estados distintos e foram devolvidos por razões diversas: alguns estão protestados por devolução sem 
fundos, devolução por conta encerrada ou tiveram seus pagamentos sustados; pelo valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), e lances incrementais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo o investidor Acrux Securitizadora, 
que já apresentou a proposta, o benefício de realizar incrementos de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais).- 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 início 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, 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 término 
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(ns) 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 quatro 
dias do mês de Abril de 2019.- 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, Pery João Bessa Neves, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) 
Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz de Direito. 


