
<C><N>JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DA 
COMARCA DA CAPITAL 
(Av. Erasmo Braga, nº 115, Sala 712, Lâmina Central) 
 
Falência de BRILHANTE COR LTDA<\N><\C> 
                   
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 15(quinze) dias, extraído dos autos da 
Falência de BRILHANTE COR LTDA, processo nº 0071753-63.2010.8.19.0001, na forma abaixo: 
 
O(A) Doutor(a) MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Juíza de Direito da 5ª 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, especialmente à Massa Falida de 
BRILHANTE COR LTDA, através de sua advogada, Dra. SÔNIA FERREIRA DA SILVA CAÓ 
VINAGRE ¿ OAB/RJ 081.372,  de que no próximo dia 21/05/2014, às 15,30h, no Átrio do Fórum 
da Capital na Av. Erasmo Braga, nº 115, térreo, hall dos elevadores, Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo 
Leiloeiro Público Oficial, LUIZ TENORIO DE PAULA, com escritório na Av. Almirante Barroso, 
nº 90 Gr. 1103, Centro/RJ, telefone (21)2524-0545, (www.depaula.lel.br), 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, dos bens arrecadados e avaliados às 
fls. 986/987, pertencente à Massa Falida, encontrados na Rua Conselheiro Ferraz, nº 133, bloco 01, 
apto. 504, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro/RJ, constituídos de: Uma(01) televisão 20 
polegadas, avaliada em R$150,00 (cento e cinquenta Reais); Um(01) servidor DELL somente cpu, 
avaliado em R$300,00 (trezentos Reais); Duas(02) prateleiras espelhadas, avaliadas em R$50,00 
(cinquenta Reais); Quatro(04) monitores de 15 polegadas antigo, avaliados em R$30,00 (trinta 
Reais); Um(01) botijão de gás, avaliado em R$45,00 (quarenta e cinco Reais); Dois(02) 
microondas, avaliado cada um em R$150,00 (cento e cinquenta Reais), perfazendo um total de 
R$300,00 (trezentos Reais); Um(01) conjunto de móveis desmontados show room, avaliado em 
R$1.500,00 (hum mil e quinhentos Reais); Um(01) compressor grande lapidação, avaliado em 
R$800,00 (oitocentos Reais); Um(01) carrinho hidráulico, avaliado em R$600,00 (seiscentos 
Reais); Uma(01) balança grande lapidação, avaliada em R$500,00 (quinhentos Reais); Um(01) 
aparelho de ar condicionado 12.000 btus, avaliado em R$300,00 (trezentos Reais); Um(01) aparelho 
de ar condicionado 7.500 btus, avaliado em R$150,00 (cento e cinquenta Reais); Um(01) cofre 
pequeno, avaliado em R$200,00 (duzentos Reais); Uma(01) fosqueadeira de lapidação completa, 
avaliada em R$300,00 (trezentos Reais); Duas(02) máquinas de lapidar completas, avaliada cada 
uma em R$1.000,00 (hum mil Reais), perfazendo um total de R$2.000,00 (dois mil Reais); 
Uma(01) máquina de polimento completa, avaliada em R$500,00 (quinhentos Reais); Sete(07) 
mesas desmontadas, avaliada cada uma em R$100,00 (cem Reais), perfazendo um total de 
R$700,00 (setecentos Reais); Sete(07) tampos de mármore das mesas, avaliado cada um em 
R$100,00 (cem Reais), perfazendo um total de R$700,00 (setecentos Reais); Um(01) relógio de 
ponto, avaliado em R$250,00 (duzentos e cinquenta Reais); Três(03) impressoras HP, avaliada cada 
uma em R$100,00 (cem Reais), perfazendo um total de R$300,00 (trezentos Reais); Ref 29/034 = 
2424 pes, avaliado cada um em R$12,90 (doze Reais e noventa centavos), perfazendo um total de 
R$31.269,60 (trinta e um mil duzentos e sessenta e nove Reais e sessenta centavos); Ref 29/040 = 
572 pes, avaliado cada um em R$11,30 (onze Reais e trinta centavos), perfazendo um total de 
R$6.463,60 (seis mil quatrocentos e sessenta e três Reais e sessenta centavos); Ref 02/260/14 = 260 
castiçais, avaliado cada um em R$14,30 (quatorze Reais e trinta centavos), perfazendo um total de 
R$3.718,00 (três mil setecentos e dezoito Reais); Ref 02/262/14 = 180 castiçais, avaliado cada um 
em R$14,60 (quatorze Reais e sessenta centavos), perfazendo um total de R$2.628,00 (dois mil 
seiscentos e vinte e oito Reais); Ref 15/033 = 110 porta guardanapos, avaliado cada um em R$7,90 
(sete Reais e noventa centavos), perfazendo um total de R$869,00 (oitocentos e sessenta e nove 
Reais); Ref 02/258/20 = 68 castiçais, avaliado cada um em R$14,30 (quatorze Reais e trinta 



centavos), perfazendo um total de R$972,40 (novecentos e setenta e dois Reais e quarenta 
centavos); Ref 01/279/21 = 68 caixas (potiche), avaliado cada um em R$12,90 (doze Reais e 
noventa centavos), perfazendo um total de R$877,20 (oitocentos e setenta e sete Reais e vinte 
centavos); Ref 29/030 = 52 pes, avaliado cada um em R$14,30 (quatorze Reais e trinta centavos), 
perfazendo um total de R$743,50 (setecentos e quarenta e três Reais e cinquenta centavos); Ref 
conchas = 20 peças, avaliada cada uma em R$7,60 (sete Reais e sessenta centavos), perfazendo um 
total de R$152,00 (cento e cinquenta e dois Reais); Duas(02) cadeiras de couro bege, avaliada cada 
uma em R$200,00 (duzentos Reais), perfazendo um total de R$400,00 (quatrocentos Reais); 
Uma(01) caixa de rebolos lapidação, avaliada em R$300,00 (trezentos Reais); Um(01) armário 
grande de escritório desmontado, avaliado em R$400,00 (quatrocentos Reais); Um(01) sofá de dois 
lugares, avaliado em R$100,00 (cem Reais); Uma(01) mesa de centro ¿ ferro com tampo de vidro 
quebrado, avaliado em R$60,00 (sessenta Reais); Uma(01) estufa, avaliada R$700,00 (setecentos 
Reais); Uma(01) geladeira de uma porta só, avaliada em R$200,00 (duzentos Reais); Seis(06) 
cadeiras de escritório, avaliada cada uma em R$30,00 (trinta Reais), perfazendo um total de 
R$180,00 (cento e oitenta Reais); Cinco(05) computadores somente CPU, avaliado cada um em 
R$300,00 (trezentos Reais), perfazendo um total de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos Reais); 
Uma(01) estante branca Show room do Rio de Janeiro, avaliada em R$10.000,00 (dez mil Reais); 
Uma(01) estante de madeira duas portas ¿ sala de reunião, avaliada em R$1.500,00 (hum mil e 
quinhentos Reais); Um(01) rack de madeira duas portas, avaliado em R$800,00 (oitocentos Reais); 
Uma(01) mesa de mármore rosa com 08 cadeiras de tecido vermelho, avaliada em R$1.500,00 (hum 
mil e quinhentos Reais); Um(01) armário de cozinha três portas, avaliado em R$250,00 (duzentos e 
cinquenta Reais); Uma(01) geladeira frigobar, avaliada em R$300,00 (trezentos Reais) e Uma(01) 
máquina copiadora xerox, avaliada em R$200,00 (duzentos Reais). Avaliação total R$75.758,40 
(setenta e cinco mil setecentos e cinquenta e oito Reais e quarenta centavos). Condições Gerais da 
Alienação: A) Todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram, devendo os 
interessados vistoriar todos os ítens, inclusive quanto a falta de peças e componentes, pois não serão 
aceitas reclamações posteriores ao leilão. B) Os arrematantes terão o prazo de 30(trinta) dias, após a 
efetivação da arrematação, para a retirada de todos os bens arrematados, podendo ser prorrogado 
por mais 30(trinta) dias, caso os arrematantes necessitem de prazo maior para a retirada dos bens 
móveis, devendo requerer fundamentadamente ao Juízo, antes do término do prazo previsto. C) Os 
bens não retirados no prazo estabelecido neste edital, serão removidos para o Depósito Público as 
expensas do arrematante. Os bens objetos da alienação estarão livre e desembaraçados de qualquer 
ônus, os quais ficarão sub-rogados no preço, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações 
do devedor, devendo os créditos ser habilitados nos autos da falência e suportados com as forças da 
massa. Arrematação à vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução, 5% de comissão ao 
Leiloeiro e custas de cartório de 1% até o limite máximo permitido de R$305,68. Ciente os 
interessados que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em 
favor da recuperanda a perda da caução, voltando o bem a novo leilão, não sendo admitido 
participar o arrematante remisso, e 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 três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze. Eu, BARBARA TALIA 
GONÇALVES DE FREITAS CARRIJO, Escrivão - Matric. 17.420, mandei digitar e subscrevo. 
(Ass.) MARIA DA PENHA NOBRE MAURO ¿ Juíza de Direito. 


