
  

Estado do Rio de Janeiro 

PODER JUDICIÁRIO 

 

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE ITAPERUNA 

(Av. João Bedim, nº 1211, esquina com a BR356, Cidade Nova, Itaperuna) 

Falência de FÁBRICA BOECHAT LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL E INTIMAÇÃO, extraído 

dos autos da Falência de FÁBRICA BOECHAT LTDA, processo nº 0016232-

87.2012.8.19.0026, na forma abaixo: 

 

O Dr. JOSÉ ROBERTO PIVANTI, Juiz de Direito da Vara acima, FAZ SABER, 

aos que o presente Edital de Leilão virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 

possa, especialmente à FÁBRICA BOECHAT LTDA, através de seu Administrador 

Judicial, Dr. GUILHERME LUÍS DA SILVA SILVEIRA, OAB-RJ 78.743, e 

demais Credores e Terceiros Interessados, que com fulcro no art. 689-A do CPC, 

foi designado LEILÃO ELETRÔNICO, somente via internet, através do 

site www.depaulaonline.com.br estando abertos para lances a partir da 

publicação deste edital, encerrando-se de forma ELETRÔNICA no 

dia 17/12/2020, às 15,30h, pela Leiloeira Pública Oficial, DANIELE DE LIMA DE 

PAULA, Matricula 131 Jucerja, devidamente credenciada no TJRJ, com 

escritório na Av. Almirante Barroso, nº 90, Gr. 1105, Centro, Rio de Janeiro (RJ), tel. 

(21)2524-0545/(21) 99954-2464, depaula@depaulaonline.com.br,  sendo aceitos  

lances igual  ou  superiores ao preço mínimo de R$69.940,00 (sessenta e nove mil, 

novecentos e quarenta reais), conforme decisão de fls. 10919/10923 para o bem 

descrito às fls. 10627/10628 dos autos, constituído de Crédito vinculado ao 

processo nº 0107633-09-1997-4-02-5101 em tramitação pela 12ª Vara Federal do 

Rio de Janeiro, no qual a Massa Falida é credora da Eletrobrás, encontrando-se o 

processo pendente de liquidação do julgado, estando arquivado provisoriamente. O 

referido crédito é referente à Ação Ordinária ajuizada pela FABRICA BOECHAT 

LTDA em conjunto com as empresas E. ALMEIDA COM/ IND/ S.A., SUPERFIL 

IND/ DE PLASTICOS ESPECIAIS LTDA, IDAIR HENRIQUE & HENRIQUE 

LTDA, MVC - COMPONENTES PLASTICOS LTDA, RECAPADORA MOURAO 

LTDA, FRIFEME - FRIGORIFICO FERRI MEDRANO LTDA, IND/ COM/ DE 

CALCADOS PRESTES LTDA,  METALNORTE IND/ COM/ DE PORTAS E 

JANELAS LTDA em face da UNIÃO FEDERAL e ELETROBRÁS - CENTRAIS 

ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. a fim de obter a restituição dos valores tomados a 

título de Empréstimo Compulsório sobre Energia Elétrica, considerando os índices e 

os expurgos inflacionários reais e não a variação da Unidade Padrão prevista, além de 

aplicarem essa diferença sobre os juros remuneratórios de 6% previstos em lei, 

http://www.depaulaonline.com.br/


  

inclusive a partir de cada pagamento indevido e não do ano seguinte, conforme 

determinado no Decreto Lei 1.512/76. Esta ação foi julgada procedente em segunda 

instância, restando pendente a liquidação de sentença. Existe proposta juntada nos 

autos, às fls. 10.627/10.628, para a compra do crédito em epígrafe, pelo valor de 

R$69.940,00. Regras de Participação On-line: Para participar do pregão on-line 

terão os interessados que: 1) Realizar cadastro prévio no site: 

www.depaulaonline.com.br, 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 da leiloeira); 2) 

Aceitar os termos e condições do contrato; 3) Criar uma 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; e 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 na 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. Condições Gerais da 

Alienação: A) Arrematação à vista ou a prazo de até sete dias, mediante caução 

(25% do valor da arrematação), acrescido de 5% de comissão a Leiloeira, sob o valor 

do bem arrematado e que será pago à vista, e ainda custas de cartório de 1% até o 

limite máximo permitido em lei. B) As despesas com o Leilão correrão por conta do 

arrematante, as quais estarão disponíveis no site da leiloeira. Ciente os interessados 

que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á Multa 

em favor da massa a perda da caução, voltando o bem a novo leilão, não sendo 

admitido participar o arrematante remisso. Para conhecimento geral é expedido o 

presente edital que será publicado no site www.depaulaonline.com.br e no site 

www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, e afixado no local de costume na forma da lei. 

Dado e passado na cidade do Itaperuna, aos onze dias do mês de novembro do ano de 

dois mil e vinte. ALEXANDRE PAIXAO IPOLITO, Chefe de Serventia, matrícula 

01/15534. JOSÉ ROBERTO PIVANTI– Juiz de Direito. 
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