
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL 
COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
Falência de S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE) e OUTROS 

 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 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, por meio 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 igual ou superior ao valor de avaliação, atualizada de 
R$122.051.187,00 (cento e vinte e dois milhões, cinquenta e um mil e cento e 
oitenta e sete reais), pelo site www.portellaleiloes.com.br, a partir da 
publicação deste Edital, encerrando-se o primeiro leilão simultaneamente 
PRESENCIAL, no dia 25/11/2020, às 15,00 horas, no Auditório de Leilões 
do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do Rio de Janeiro, situado na Av. 
Erasmo Braga, nº 227, sala 1008, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, e não 
havendo licitantes estará reaberto para lances pela Melhor Oferta, no site 
acima mencionado, não sendo aceitos lances inferiores a 50% do valor da 
avaliação, encerrando-se o segundo leilão no dia 09/12/2020, às 15,00 horas, 
de forma presencial e online, no local acima mencionado, pelos Leiloeiros 
Públicos Oficiais: LUIZ TENORIO DE PAULA, com escritório na Av. Almirante 
Barroso, nº 90, Gr. 1103, Centro/RJ, (21) 2524-0545, 
www.depaulaonline.com.br; SILAS BARBOSA PEREIRA, com escritório na Av. 
Rio Branco, nº 181, Grs. 905/906, Centro/RJ, (21) 2533-0307, 
www.silasleiloeiro.lel.br; RODRIGO LOPES PORTELLA, com escritório na Av. 
Nilo Peçanha, nº 12, Gr. 810, Centro/RJ, (21) 2533- 7248, 
www.portellaleiloes.com.br; e JONAS RYMER, com endereço na Av. Erasmo 
Braga nº 227, grupo 1.111, Centro/RJ, (21) 2532-2266, 
www.rymerleiloes.com.br; para serem apregoados e vendidos os seguintes 
bens: 
 
1) Unidade Produtiva isolada FAC - FLEX Aviation Center (nome fantasia) 
reunindo complexo de bens e direitos organizado para o exercício das 
operações autorizadas pela ANAC (Agencia Nacional da Aviação Civil) como 
CTAC – Centro de Treinamento de Aviação Civil conforme o RBAC 142 da 
ANAC e como CIAC – Centro de Instrução de Aviação Civil sob RBAC 141 da 
ANAC, situada na Estrada do Galeão, nº 3.200, Ilha do Governador, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil. Inscrita no CNPJ sob o n° 14.259.220/0036-79 – FILIAL, 
nome empresarial Nordeste Linhas Aereas S.A. – em recuperação judicial 
(atualmente Massa Falida) e 2) Imóvel, situado na Estrada do Galeão, nº 
3.200, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, com prédios destinados 

http://www.portellaleiloes.com.br/


à simuladores de vôo, salas de aula, escritórios, almoxarifado, oficina, cantina e 
área livre, aborizada e ajardinada,  onde se encontra a Unidade Produtiva 
FLEX AVIATION CENTER – FAC. O Terreno designado por Lote 1 do PA 
39696, mede na sua totalidade 81,15m de frente (parte em reta e parte em 
curva externa subordinada a um raio de 193,03m), nos fundos mede 369,30m, 
do lado direito 805,364m medindo do lado esquerdo 482,00m mais 
431,778m; confrontando à direita e fundos com terrenos da União Federal ou 
sucessores e à esquerda com terrenos dos proprietários ou sucessores da 
antiga Fazenda Santa Cruz, com área total de 177.728,72 m². Matriculado no 
11º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ sob o nº 63431A, em 
nome da empresa VARIG S.A (VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE). Consta 
na AV-8 / CONSTRUÇÃO: De acordo com o requerimento de 12/03/1998, 
CND do INSS sob o n° 589344- Série H, PCND n° 07169/97 – 17.604.001, de 
29/12/1997, e Certidão do 9° Departamento Regional de Licenciamento e 
Fiscalização da Prefeitura desta cidade, sob o n° 36254, de 02/07/1966, tudo 
microfilmados, pelo processo n° 02/000.793/89 foi concedida a licença para 
legalização de prédios destinados à simuladores de voo, salas de aula, 
escritórios, almoxarifado, oficina, cantina e área de lazer, com área Construída 
de 4.222,32m². Os prédios foram edificados no lote de terreno n° 01 da PAL 
39696. Consta na R-09 PENHORA determinada pelo juízo da 2ª Vara Federal 
de Execução Fiscal nos autos da ação de execução movida por INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de VARIG S.A VIAÇÃO AÉREA 
RIO GRANDENSE e OUTROS. Consta na R-10 PENHORA determinada pelo 
juízo da 2ª Vara Federal de Execução Fiscal nos autos da ação de execução 
fiscal nº 92.0082193-6 movida pela FAZENDA NACIONAL em face de VARIG 
S.A. Consta na AV-12 Arrolamento Fiscal de uma área de terra do imóvel 
desta matrícula, tendo como sujeito passivo a VARIG S.A VIAÇÃO AÉREA RIO 
GRANDENSE, sendo que, no caso da ocorrência de alienação, transferência 
ou oneração do bem, o cartório de RGI, deverá comunicar à Delegacia da 
Receita Federal, no prazo de 48 horas. Consta na R-14 PENHORA 
determinada pelo juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal nos autos da 
ação de execução fiscal nº 2007.51.01.531983-4, movida pela FAZENDA 
NACIONAL em face de VARIG S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE. 
Consta na R-16 PENHORA determinada pelo juízo da 8ª Vara Federal de 
Execução Fiscal nos autos da ação de execução fiscal nº 2007.51.01.526811-5 
movida por FAZENDA NACIONAL/INSS em face de VARIG S.A VIAÇÃO 
AÉREA RIO GRANDENSE. Consta na R-17 PENHORA determinada pelo juízo 
da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal nos autos da ação de execução fiscal 
nº 0501105-97.2011.4.02.5101 movida pela UNIÃO FEDERAL / FAZENDA 
NACIONAL em face de VARIG S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE. 
Consta na R-18 PENHORA determinada pelo juízo da 10ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro, nos autos da execução nº 0065754-56.1996.4.02.5101 movida pela 
UNIÃO FEDERAL em face de VARIG S.A VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE. 
Consta na R-23 PENHORA determinada pelo juízo da 3ª Vara Federal de 
Execução Fiscal nos autos da ação de execução fiscal nº0519357-
27.2006.4.02.5101 movida por FAZENDA NACIONAL em face de VARIG S.A 
VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE. Consta na AV-27 ANULAÇÃO DE 
DECISÃO ADMINISTRATIVA por determinação do juízo da 1ª Vara 
Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0035805-
84.2015.8.19.0001, ficando averbada a sentença proferida em 12/05/2017 e 



transitada em julgado em 29/03/20193, pelo MM. Juiz Dr. Alexandre de 
Carvalho Mesquita, julgando procedente a anulação da decisão administrativa, 
nos autos do Processo Administrativo nº 7178.107.142.05 proferida pela 
Superintendência da SPU do Rio de Janeiro, mantendo a propriedade do bem 
pela Massa Falida de S.A (Viação Aérea Rio Grandense). Consta na AV-28 
ANULAÇÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RERRATIFICAÇÃO por 
determinação do juízo da 1ª Vara empresarial do Rio de Janeiro, nos autos do 
processo nº 0035805-84.2015.8.19.0001, ficando averbada a anulação do 
indeferimento do pedido de rerratificação formulado à fls. 70/71 do processo 
Administrativo citado no Ato AV-27, alterando assim as cláusulas restritivas das 
escrituras ali mencionadas. Consta na AV-29 ANULAÇÃO COM 
SUBSTITUIÇÃO DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DAS ESCRITURAS 
OBJETOS DOS ATOS R-2 E R-3 RERRATIFICAÇÃO por determinação do 
juízo da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, contida no Ofício nº 
1857/2019/OF, expedido em 29/10/2019, processo 0035805-
84.2015.8.19.0001, e requerimento de 01/11/2019, ficando averbada a 
determinação para anulação das cláusulas restritivas de compra e venda das 
escrituras objetos dos Atos R-2 e R-3, sendo as mesmas substituídas pela 
seguinte redação: a) Não poderá a outorgada compradora destinar o imóvel 
adquirido a outra atividade estranha ao treinamento em simuladores de voo 
e/ou à capacitação de pessoal de setores aeronáutico ou aeroespacial; b) 
Somente poderá a outorgada compradora vender, ceder, ou por qualquer forma 
alienar, seja a que título for, a área objeto das escrituras supracitadas a quem 
dê continuidade às atividades relacionadas ao treinamento em simuladores de 
vôo e/ou capacitação de pessoal nos setores aeronáutico ou aeroespacial. 
Caso a adquirente deixe de cumprir as condições acima estabelecidas, 
reverterá o imóvel à União com todas as benfeitorias porventura realizadas e 
edificadas pelo adquirente, sem direito à retenção ou indenização de qualquer 
natureza, seja qual for o título, fundamento ou pretexto; c) As condições acima 
estabelecidas aplicam-se à atual compradora e às eventuais subsequentes. 
Ficam ratificados todos os demais termos das escrituras de compra e venda 
descritas nas demais cláusulas, que não tratem de restrições à compra e venda 
e utilização do imóvel. Constam prenotados sob os nºs 625554, em 
20/03/2019, o título de cancelamento de penhora da 3ª Vara Federal de 
Execução Fiscal/RJ, execução fiscal nº 0512416-27.2007.4.02.5101 de 
15/03/2019; 540879 em 14/05/2012, o Título de Transferência de Propriedade 
do Ministério do Planejamento, de 11/05/2012, 508649, em 23/06/2010, o título 
de penhora da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal/RJ, processo nº 
2006.51.01.542849-7, de 20/05/2010; 628954, em 11/07/2019, o título de 
averbação da 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, de 09/07/2019. Inscrito 
na PMRJ sob o nº 1.691.126-5, logradouro n° 05029-4, onde consta como área 
edificada de 7.249m², onde constam débitos de IPTU referente aos exercícios 
de 2007 a 2010, 2018 e 2019, no montante de R$ 8.841.501,40 (oito milhões, 
oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e um reais e quarenta centavos) e 
as cotas 08, 09 e 10 referente ao exercício de 2020, no montante de R$ 
146.752,50 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e 
cinquenta centavos); e inscrito no CBMERJ sob o nº 730634-3 onde constam 
débitos de FUNESBOM referentes aos exercícios de 2019, no montante de R$ 
1.929,01 (mil novecentos e vinte e nove reais e um centavo). Demais 
informações sobre os procedimentos gerais da participação no leilão poderão 



ser conseguidas no site www.sanordesteriosul.com.br/ . Na aba Edital do Leilão 
da Unidade Produtiva FAC FLEX Aviation Center. 
 
CONDIÇÕES GERAIS DA ALIENAÇÃO: 
A) Os 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 cível, 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) Os bens serão alienados mediante as condições definidas neste edital e 
no estado em que se encontram, não sendo aceitas reclamações e 
desistências posteriores à arrematação; 
C) Ficam sob encargo do Arrematante todos os ônus inerentes à transferência 
da propriedade a seu favor; 
D) A partir da data da arrematação todas as despesas e receitas advindas da 
operação da Unidade Produtiva passarão a ser de responsabilidade do 
arrematante. Como existirão receitas e despesas por vencerem, pactuadas 
antes da arrematação, será criado um comitê de gestão de transição, formado 
por um representante da Massa Falida e um do Arrematante para gerenciar de 
forma conjunta, por no máximo 90 dias, estes aspectos. Os casos em que 
houver dúvida serão decididos pelo Juízo da Massa Falida; 
E) Até que o Arrematante defina, peticione e consiga a aprovação da ANAC 
para a nova estrutura a ser implantada na Unidade Produtiva, e para assegurar 
a continuidade de todas as operações previstas, a Massa Falida manterá com 
o Arrematante um contrato de mão de obra operacional, de no máximo 90 dias, 
com cláusula garantindo a inexistência de qualquer vínculo empregatício com o 
Arrematante; 
F) O Período de Transição necessário para que a Massa Falida mova seu 
quadro de pessoal e material para outro local será de no máximo de 90 
(noventa) dias; 
G) Todos os contratos dos clientes e fornecedores, assim como os cursos em 
andamento deverão ser cumpridos integralmente até seu término, nos termos 
já assinados; 
H) A Unidade Produtiva providenciará uma Sala de Informações (Data Room) 
com as informações relevantes para que os interessados possam visitar todas 
as instalações, verificar dados e acessar o pessoal administrativo, financeiro e 
jurídico para dirimir dúvidas a respeito da Unidade Produtiva. Para acessar a 
Sala de Informações da Unidade Produtiva, os interessados deverão realizar 
cadastro no site dos leiloeiros, quando receberão um manual com as instruções 
de como proceder para obter o acesso às informações da Unidade. O acesso a 
Sala de Informações não é obrigatória e nem impede a participação nos 
lances do pregão, mas fica tácita sua concordância em que, arrematar a 
Unidade sem a devida verificação, estará abrindo mão de qualquer reclamação 
ou questionamento a posteriore; 
I) Para participar do pregão online 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 

http://www.sanordesteriosul.com.br/com.br


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; 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 a 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; 
J) DA ALIENAÇÃO – 1. A alienação do 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 do 
bem ao arrematante, porém as despesas decorrentes do ato de entrega 
correrão por sua conta; 
K) Ficam cientes os interessados que a arrematação poderá ser realizada com 
pagamento à vista, sendo esta modalidade de adimplemento realizada com seu 
depósito em conta judicial em no máximo 15 dias a partir da data da 
arrematação, mediante o pagamento de caução de 25% do valor da 
arrematação, ou ainda na modalidade parcelada com pelo menos 25% do 
valor do lance à vista e o remanescente, parcelado em até 08 meses, com 
parcelas iguais e sucessivas garantido por hipoteca judicial. Em todas as 
modalidades de arrematação haverá o acréscimo 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 em Lei. 
Desde já, ficam cientes os interessados de que o não pagamento do preço nos 
prazos acima estabelecidos importará a perda da caução, à base de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor de arrematação dos respectivos bens, voltando o 
bem a novo leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso. Na 
hipótese de inadimplemento das referidas parcelas, o arrematante fica sujeito a 
multa de 10% sobre a soma das parcelas inadimplidas com as parcelas 
vincendas. 
 
Assim, para conhecimento geral é expedido o presente edital, que será 
publicado e afixado no local de costuma na forma da Lei. Dado e passado 
nesta Cidade do Rio de Janeiro, aos sete dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte. PERY JOAO BESSA NEVES. Mat. 01-22962, Chefe de 
Serventia. Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE DE CARVALHO MESQUITA – MM. Juiz 
de Direito. 
 
 


