
COMARCA DA CAPITAL-RJ JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA EMPRESARIAL Falência de S.A. 
(VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) e OUTROS EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 15 
(quinze) 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 Dr. LUIZ ROBERTO AYOUB, 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, LICKS CONTADORES 
ASSOCIADOS LTDA., representada por GUSTAVO BANHO LICKS, que no próximo dia 19/09/13, às 14:00 
horas, para realização do leilão dos equipamentos, veículos e bens móveis, no Auditório Desembargador 
Nelson Ribeiro Alves, localizado na Av. Erasmo Braga, nº 115, 4º andar, Centro / RJ, pelos Leiloeiros Públicos 
Oficiais: LUIZ TENORIO DE PAULA, com escritório na Av. Almirante Barroso, nº 90, Gr. 1103, Centro / RJ, 
telefone (21)2524-0545 (www.depaula.lel.br), SILAS BARBOSA PEREIRA, com escritório na Av. Rio Branco, nº 
181, Gr. 905, Centro / RJ., telefone (21)2533-0307 (www.silasleiloeiro.lel.br); RODRIGO LOPES PORTELLA, 
com escritório na Av. Nilo Peçanha, nº 12, Gr. 810, Centro, Rio de Janeiro / RJ, telefone (21)2533-7248 
(www.rodrigoportella.lel.br) e JONAS RYMER, com endereço na Rua do Carmo, nº 09, Gr. 701, Centro, Rio de 
Janeiro / RJ, telefone (21)2532-2266 (www.jonasrymer.lel.br), será apregoada a alienação dos bens 
arrecadados e avaliados, pertencentes às Massas Falidas, constituídos de: Equipamentos de Informática, 
Escritório, Mobiliário e 1 Gerador, localizados na Rua 18 de Novembro, nº 800 - Bairro São João - Porto Alegre - 
RS. Lote 1)- Diversos equipamentos de escritório, como móveis e informática. Valor: R$ 1.800,00 (Hum mil e 
oitocentos reais); Lote 2)- Diversos equipamentos de escritório: móveis. Valor: R$ 1.000,00 (hum mil reais); Lote 
3)- Diversos equipamentos de escritório: móveis de aço. Valor: R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais); Lote 4)- 
Diversos equipamentos de escritório: estante de aço. Valor: R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais); Lote 5)- 
Diversos equipamentos de escritório: várias estantes de aço. Valor: R$ 900,00 (novecentos reais); Lote 6)- 
Diversos equipamentos de escritório: móveis e mesas de madeira. Valor: R$ 1.150,00 (hum mil, cento e 
cinqüenta reais); Lote 7)- Diversos equipamentos de escritório: máquinas de escrever e informática. Valor: R$ 
700,00 (setecentos reais); Lote 8)- 1 Grupo Gerador. Valor: R$ 1.000,00 (hum mil reais). VEÍCULOS: Dos 
parqueados em São Paulo / SP, Av. Adolfo Pinheiro, nº 80, São Paulo / SP: Lote 01)- Veículo Placa LNE 4469, 
marca Volkswagen, Saveiro, ano modelo 2.000, Chassi 9BWEB15XP9YP16829, Renavan 739.069.870, em 
boas condições e funcionando; Local de emplacamento: São Paulo / SP. Valor: R$ 12.182,77 (doze mil, cento e 
oitenta e dois reais e setenta e sete centavos); Lote 02)- Veículo Placa CMP 5729, marca Volkswagen, modelo 
Kombi STD Furgão, ano modelo 1.988, Chassi 9BWZZZ21ZJP000034, Renavan 405.164.688, lataria com 
muitos pontos de ferrugem, lanternas e faróis ok, pneus vazios, estofamento comprometido; Local de 
emplacamento: Sâo Paulo / SP. Valor: R$ 2.093,78 (dois mil e noventa e três reais e setenta e oito centavos); 
Lote 03)- Veículo Placa DBJ 6621, marca Volkswagen, modelo Kombi STD, ano modelo 1.986, Chassi 
9BWZZZ23ZHP002587, Renavan 365.709.360, está parado desde 2.006, sem parachoque, sem lanterna direita 
traseira, pneus vazios, sem lanterna esquerda, lataria com ferrugem; Local de emplacamento: Campinas / SP. 
Valor: R$ 1.327,71 (hum mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos); Lote 04)- Veículo Placa 
CMP 5753, marca Volkswagen, modelo Kombi STD, ano modelo 1.987, Chassi 9BWZZZ23ZHP025649, 
Renavan 428.578.071, Parado desde 2.006, lataria enferrujada, faróis e lanternas inteiras e vidros ok; Local de 
emplacamento: São Paulo / SP. Valor: R$ 1.760,00 (hum mil, setecentos e sessenta reais); Lote 05)- Veículo 
Placa QF 5622, marca Volkswagen, modelo Kombi STD, ano modelo 1.988, Chassi 9BWZZZ23ZJP001138, 
Renavan 407.306.242, parado desde 2.006, sem faróis e lanternas comprometidas, o mesmo está sem motor e 
toda sua estrutura enferrujada. Obs.: Sucata; Local de emplacamento: São Paulo / RJ. Valor: R$ 1.081,20 (hum 
mil e oitenta e um reais e vinte centavos); Lote 06)- Veículo Placa BKO 1590, marca Volkswagen, modelo Kombi 
STD Furgão, ano modelo 1.986, Chassi 9BWZZZ21ZGP017033, Renavan 415.671.868, sem motor, parada 
desde 2.006, lanternas e faróis inteiros, vidros ok; Local de emplacamento: São Paulo / SP. Valor: R$ 715,89 
(setecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos); Lote 07)- Veículo Placa CNM 9931, marca Volkswagen, 
modelo Gol GL, ano modelo 1.987, Chassi 9BWZZZ30ZHT057374, Renavan 383.605.334, lataria com muitos 
pontos de ferrugem, lanternas e faróis ok, pneus vazios, estofamento comprometido; Local de emplacamento: 
São Paulo / SP. Valor: R$ 1.796,54 (hum mil, setecentos e noventa e seis reais e cinqüenta e quatro centavos); 
Lote 08)- Veículo Placa CNC 2608, marca Volkswagen, modelo Gol GL, ano modelo 1.987, Chassi 
9BWZZZ30ZHT058086, Renavan 383.603.820, parado desde 2.006, sem retrovisor, sem painel frontal e lataria 
comprometida pela ferrugem; Local de emplacamento: São Paulo / SP. Valor: R$ 1.653,11 (hum mil, seiscentos 
e cinqüenta e três reais e onze centavos); Lote 09)- Veículo Placa DEL 9851, marca Chevrolet, modelo Vectra, 
ano modelo 2.001, Chassi 9BGL19Y0B194219, Renavan 790.752.389, parado desde 2.006, porém está em 
boas condições; Local de emplacamento: São Paulo / SP. Valor: R$ 5.511,88 (cinco mil, quinhentos e onze 
reais e oitenta e oito centavos); Lote 10)- Veículo Placa CMN 0323, marca Chevrolet, modelo Ômega GLS, ano 
modelo 1.998, Chassi 9BGVP19HWWB202903, Renavan 700.036.970, parado desde 2.006, porém está em 
boas condições; Local de emplacamento: São Paulo / SP. Valor: R$ 4.534,22 (quatro mil, quinhentos e trinta e 
quatro reais e vinte e dois centavos); Lote 11)- Veículo Placa JYE 0157, marca Volkswagen, modelo Gol CL, 
ano modelo 1.991, Chassi 9BWZZZ30ZMT061734, Renavan 113.402.970, parado desde 2.006, sem 
maçanetas, sem retrovisor, lataria enferrujada, pneus vazios e teto amassado; Local de emplacamento: Santos / 
SP. Valor R$ 2.772,06 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e seis centavos); Lote 12)- Veículo Placa CIM 
2155, marca Ford, modelo Mondeo CLX FD, ano modelo 1.997, Chassi WF0FDXGBBTGS90133, Renavan 
674.112.377, parado desde 2.006, porém está em boas condições; Local de emplacamento: São Paulo / SP. 
Valor: R$ 3.444,21 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos); Lote 13)- Veículo 
Placa LFM 4013, marca Chevrolet, modelo Caminhonete D-20, ano modelo 1.994, Chassi 
9BG258NNLKC008912, Renavan 317.166.514, parado desde 2.006, mas apresenta boas condições, apenas 
pneus vazios; Local de emplacamento: São Paulo / RJ. Valor: R$ 17.087,23 (dezessete mil e oitenta e sete reais 
e vinte e três centavos); Lote 14)- Veículo Placa BNV 1090, marca Mercedes-Benz, modelo Micro-ônibus LO 
812/42, ano modelo 1.991, Chassi 9BM688177MB926378, Renavan 601.763.653, com sistema de ar 



condicionado, capacidade para 17 pessoas, capacidade eixo dianteiro 2.500, eixo traseiro 5.200 60Km/h, está 
parado desde 2.006, lanternas e faróis quebrados e pneus vazios; Local de emplacamento: São Paulo / SP. 
Valor: R$ 12.141,82 (doze mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos); Lote 15)- Veículo Placa 
QF 5632, marca Volkswagen, modelo Kombi STD, ano modelo 1.988, Chassi 9BWZZZ23ZJP001157, Renavan 
407.305.416, parado desde 2.006, sem faróis e lanternas comprometidas, sem motor e toda sua estrutura 
enferrujada. Obs.: sucata; Local de emplacamento: São Paulo / SP. Valor: R$ 1.081,20 (hum mil e oitenta e um 
reais e vinte centavos); Lote 16)- Veículo Placa CMK 3906, marca Mercedes-Benz, modelo Caminhão 608D, 
ano modelo 1.980, Chassi 30830212524480, Renavan 351.571.663, contempla uma carroceria tipo baú, marca 
Iderol, capacidade T=3.500 L=4.000, parado desde 2.006, vidros inteiros, pneus vazios, faróis quebrados; Local 
de emplacamento: São Paulo / SP. Valor: R$ 9.139,38 (nove mil, cento e trinta e nove reais e trinta e oito 
centavos); Dos parqueados no Rio de Janeiro/RJ., encontrados na Estrada do Galeão, nº 3.200 - Ilha do 
Governador - Rio de Janeiro/RJ: Lote 17)- Veículo Placa LNM 8848, marca Honda, modelo LX, ano modelo 
2.001, Chassi 93HES15502Z101147, Renavan 766.268.438, parado desde 2.006, não está funcionando; Local 
de emplacamento: Rio de Janeiro / RJ. Valor: R$ 6.108,47 (seis mil, cento e oito reais e quarenta e sete 
centavos); Lote 18)- Veículo Placa LNE 2210, marca Volkswagen, modelo Kombi Furgão, ano modelo 2.000, 
Chassi 9BWFB17X7YP015598, Renavan 738.573.442, está funcionando, mas não sendo utilizada; Local de 
emplacamento: Rio de Janeiro / RJ. Valor: R$ 9.816,51 (nove mil, oitocentos e dezesseis reais e cinqüenta e um 
centavos); Lote 19)- Veículo LNE 2188, marca Volkswagen, modelo Kombi Pax, ano modelo 2.000, Chassi 
9BWGB17XXYP016281, Renavan 738.562.360, está funcionando, mas não sendo utilizada; Local de 
emplacamento: Rio de Janeiro / RJ. Valor: R$ 9.780,41 (nove mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e um 
centavos); Lote 20)- Veículo Placa DIL 5406, marca Honda, modelo LX, ano modelo 2.002, Chassi 
93HES16502Z115810, Renavan 784.016.569, está funcionando; Local de emplacamento: São Paulo / SP. 
Valor: R$ 14.507,31 (quatorze mil, quinhentos e sete reais e trinta e um centavos); CONDIÇÕES GERAIS DA 
ALIENAÇÃO: A) Os bens objeto 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 veículos serão alienados mediante as condições ora elencadas e no estado em 
que se encontram. Não sendo aceitas reclamações e desistências posteriores a arrematação; C) Cientes(s) o(s) 
arrematante(s) que, obrigatoriamente, contarão com o prazo de 30(trinta) dias corrido, contados da 
homologação da arrematação e da expedição da ordem de entrega dos veículos e bens móveis, para retirá-las 
do local em que se encontram, sob pena de arcar(em) com multa diária, a ser fixada pelo Juízo, caso não sejam 
retiradas no prazo ora estabelecido; D) Os bens móveis estarão livres e desembaraçados, sendo a baixa dos 
gravames realizada diretamente pelos arrematantes no Juízo de origem; E) Será apregoada a alienação a quem 
o maior lance oferecer acima da avaliação e, não havendo licitantes, reabrir-se-á em seguida o pregão para a 
venda pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor da avaliação, não sendo aceitos lances que se 
constituam preço vil; F) Fica garantido que, após as arrematações dos bens, com a comprovação do depósito 
do valor do lance vencedor em conta do Juízo, após decididas as eventuais impugnações e recursos 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; G) A arrematação será à vista ou a prazo de 
até quinze dias, mediante caução, acrescido 5% (cinco por cento) de comissão dos Leiloeiros, 0,25% (zero 
vírgula vinte e cinco por cento) de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e de custas 
cartorárias de 1% (um por cento) até o limite máximo permitido de R$ 273,02 (duzentos e setenta e três reais e 
dois centavos). Desde já, ficam cientes os interessados de que o não pagamento do preço no prazo acima 
estabelecido importará na perda da caução, voltando os bens a novo leilão, não sendo admitido participar o 
arrematante remisso. 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 dois dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e treze. Eu, Márcio Rodrigues Soares, Chefe de Serventia, matr. 01/29309, 
mandei digitar e o subscrevo. Ass: Dr. Luiz Roberto Ayoub, Juiz de Direito. 


