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com prazo para retirada do lote iniciando no dia 02/05/2019 e findando no dia 07/05/2019, das 9hs às 16hs, com exceção do 
sábado e domingo, sob pena de perdimento da arrematação, tudo em conformidade com a decisão de fls. 15.469, a seguir 
transcrita: �Vistos. O presente feito falencial encontra-se suspenso, de conformidade com a decisão de folhas 789/786 do 
incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0177677-79.2017.8.06.0001. No entanto, às folhas 15456/15461, a 
Administradora Judicial solicita autorização para realização de leilão dos bens remanescentes. Assim sendo, adoto as razões 
explicitadas na decisão de folhas 15412/15413, de modo que autorizo o leilão requerido, designando o dia 26.04.19, às 10 
horas. Expeça-se edital de praxe da Secretaria. Intime-se o douto representante do Ministério Público. Permaneçam os autos 
suspensos até ulterior deliberação. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 22 de março de 2019. Cláudio de Paula Pessoa Juiz 
Assinado Por Certificação Digital� Ficando de logo, INTIMADOS OS SÓCIOS da empresa falida, cônjuges, se casados forem, 
caso a intimação pessoal não seja efetivada. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do 
Ceará, aos 28 de março de 2019. Eu, Selma Maria Bezerra Montenegro, Auxiliar Judiciário, matrícula 12354, digitei. Subscrito 
pelo Supervisor de Unidade Judiciária.

DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS:
LOTE DESCRIÇÃO   VALOR
INICIAL
1 Estantes prateleiras de madeira para lojas  R$ 365,00
2 Ar condicionado Springer 18.000 Btus  R$ 840,00
Ar condicionado Carrier 60.000 Btus
Bebedouro Esmaltec modelo EGC35B preto

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito
Assinado por certificação digital

EDITAL DE ARREMATAÇÃO - LEILÃO

Processo nº 0181887-18.2013.8.06.0001
Classe Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Assunto Convolação de recuperação judicial em falência
Massa Falida, Requerente e Credor Iracema Indústria e Comércio de Castanhas de Caju Ltda - Em Falência e outros
Terceiros Interessados

O Doutor CLÁUDIO DE PAULA PESSOA, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências de Fortaleza, 
em virtude da lei etc... FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, nos autos da Ação de 
Falência acima mencionada, será realizado no dia 26 de abril de 2019, às 10:00 horas, nesta Capital, na Rua ADEMAR PAULA, 
Nº 1.000, ESPLANADA DO CASTELÃO, CEP 60.867-640, pelo leiloeiro oficial Fernando Montenegro Castelo, a Praça Única 
dos bens móveis abaixo descritos, os quais se encontram dispostos para visitação na Rua General Tertuliano Potiguara, 1093, 
Aldeota, nesta capital, nos dias 24 e 25 de abril de 2019, das 9:00hs às 16:00hs. Os lotes poderão ser visualizados e arrematados 
por meio de lances presenciais ou virtuais através do site do Leiloeiro (www.montenegroleiloes.com.br). O lance mínimo deverá 
corresponder ao lance inicial constante às fls. 55136 dos autos. Sobre o lote restou aplicado deságio de 50 % (cinquenta por 
cento) sobre a disponibilização anterior, haja vista tratar-se de bem remanescente de outras hastas. Os concorrentes deverão 
estar aptos a fazer, de imediato, o pagamento do valor total da arrematação e comissão do leiloeiro (5% da arrematação) por 
meio de boleto bancário (por lote) ou mediante a prestação de caução correspondente a 30% (trinta por cento) do valor da 
arrematação, acrescida da comissão do leiloeiro, devendo o restante do pagamento se dar no prazo de 2 (dois) dias, ficando, 
desde já, cientificados de que a não complementação do pagamento importará na perda da caução em favor da Massa Falida, 
a teor do art. 897 do CPC, sendo-lhe vedado, ainda, participar de leilão a ser realizado posteriormente. Os arrematantes online 
deverão efetuar o pagamento integral do(s) lote(s) através de transferência bancária (DOC, TED, caixa rápido) diretamente na 
conta-corrente da Montenegro Leilões (Banco Bradesco, agência 2367-1, C/C 3300-6, CNPJ nº 28.542.999/0001-10). A entrega 
dos bens arrematados ocorrerá após a confirmação da integralização do pagamento, com prazo para retirada do lote iniciando 
no dia 02/05/2019 e findando no dia 07/05/2019, das 9hs às 16hs, com exceção do sábado e domingo, sob pena de perdimento 
da arrematação, tudo em conformidade com a Decisão de fls. 55161/55163, a seguir transcrita: �[...] Isto posto, diante das 
explanações e anuência apresentadas pela Administradora Judicial às fls. 38.678/38.687, do parecer favorável do Ministério 
Público, da anuência do Banco Pan S/A, homologo o pedido de desistência da dação em pagamento do imóvel de matrícula nº 
3.591, formulado pelo credor RB Internetional Finance às fls. 38.622/38.624, devendo ser retificado o crédito no Quadro Geral de 
Credores, passando a constar na Classe de Créditos com Garantia Real o valor de R$ 13.856.364,72 (treze milhões, oitocentos 
e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) em moeda nacional, correspondente ao 
montante de US$ 3.770.541,31 (três milhões, setecentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e um dólares americanos e trinta 
e um centavos de dólares americanos) em moeda estrangeira, observado o disposto no art. 83, II, §1º da Lei nº 11.101/2005, 
podendo a alienação do referido imóvel de matrícula nº 3.591 do 3º Cartório de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE importar na 
reclassificação do valor que exceder o produto da venda do bem para a classe quirografária. Ratifico os atos de gestão descritos 
nas petições de folhas 38.870/38.873, 54.973/54.976 e 55.116/55.117, por serem medidas benéficos ao desenvolvimento das 
atividades administrativas da Massa Falida, o que resulta no melhor atendimento aos seus credores. No mesmo sentido, pelas 
razões expostas pela Administradora Judicial,  autorizo a continuidade do contrato mencionado na alínea �c� dos pedidos 
formulados no petitório de fls. 38.870/38.873, com o mencionado reajuste dos honorários, bem como autorizo e homologo o 
aditivo citado na alinea �b� dos pedidos formulados na petição de fls.  54.973/54.976. No que tange aos pedidos formulados 
às fls. 55.110/55.113, intime-se a Administradora Judicial para, no prazo de 5 dias, especificar de forma mais detalhada quais 
TEDs necessitam ser identificadas, qual a movimentação financeira em que é necessário que as instituições financeiras juntem 
relatório. Autorizo, ainda, a contratação solicitada pela Massa Falida às fls. 55.120/55.121. Autorizo a realização de leilão dos 
bens móveis da Massa Falida, na forma solicitada pela Administradora Judicial, às fls. 55.134/55.136. Expeça-se edital de 
praxe da secretaria e intime-se o Ministério Público. Desentranhe a secretaria as petições de fls. 55.140/55.158, 55.082/55.103, 
uma vez que foram juntados aos presentes autos equivocadamente, já que devem formar incidente processual autônomo, e 
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intimem-se os advogados que subscreveram as referidas petições para realizarem o peticionamento em consonância com a Lei 
nº 11.101/05. Determino que a Secretaria cadastre os advogados apontados na petição de folhas 55.032/55.033; 55.159/55.160, 
devendo, contudo, promover a intimação através do Diário da Justiça Eletrônico apenas das decisões pertinentes à parte 
representada. Ciência à Administradora Judicial sobre o mandado de penhora de fls. 55.070/55.071 bem como sobre os Ofícios 
de fls. 55.108/55.109, 55.124/55.129. Ciência ao Ministério Público desta decisão. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 27 
de março de 2019. Cláudio de Paula Pessoa Juiz Assinado Por Certificação Digital�. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, aos 28 de março de 2019. Eu, Selma Maria Bezerra Montenegro, Auxiliar Judiciário, 
matrícula 12354, digitei. Subscrito pelo Supervisor de Unidade Judiciária.

DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS:
LOTE DESCRIÇÃO    VALOR
INICIAL
001 01 PIRAMIDE CONSTITUIDA DE: APROX. 07 CILINDROS GÁS BROMETO DE METILA - CAP. 90 KGS (NO ESTADO)

      915,00

01 PIRAMIDE CONSTITUIDA DE: AGUA NESSLER - POLILAB; RODAS; PINÇA; PEGADOR; TRIPÉ; BICO DE BUNSEN E 
MATERIAIS DIVERSOS (NO ESTADO)

01 PIRAMIDE CONSTITUIDA DE: FILTROS DE AR INDUSTRIAL DIVERSOS (NO ESTADO)
01 DETECTADOR DE METAIS - BRAPENTA ICE LANDER TECH 1060 (NO ESTADO)

01 MISTURADOR TURB-FLOC/2 - POLILAB (NO ESTADO)
01 CONTADOR DE COLONIAS - PHOENIX MOD. CP 600 (NO ESTADO)
01 ANALISE DE OXIGENIO HS-750 - AUTO RANGING E 01 ANALISE DE GÁS CABONICO PG 100 - MOCOM (NO ESTADO)

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz
Assinado por certificação digital

EDITAL DE ARREMATAÇÃO - LEILÃO

Processo nº 0240816-98.2000.8.06.0001
Classe Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Assunto Recuperação judicial e Falência
Requerido e Requerente Industria Luiz Guimaraes Ltda e outros
Réu Terceiros Interessados

O Doutor Cláudio de Paula Pessoa, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências de Fortaleza, em 
virtude da lei etc... FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, nos autos da Ação de 
falência acima mencionada, será realizado no dia 15 de junho de 2019, às 10 horas, nesta Capital, na Rua ADEMAR PAULA, 
Nº 1000, ESPLANADA DO CASTELÃO, CEP 60.867-640, pelo leiloeiro oficial Fernando Montenegro Castelo, a Praça do bem 
Imóvel abaixo descrito e caracterizado às fls. 2867/2904 dos autos, na forma do art. 142, I da Lei nº 11.101/05, pelo valor de 
avaliação do bem com 15% (quinze) por cento de deságio, perfazendo a quantia de R$ 2.380.000,00 (dois milhões trezentos e 
oitenta mil reais), podendo o pagamento ocorrer da seguinte forma: a) pagamento à vista no valor da avaliação com o deságio, 
ficando cientes os concorrentes de que, por ocasião do leilão, deverão estar aptos a fazer, de imediato, depósito do valor total 
da arrematação, em dinheiro, cheque, ou por meio de processo eletrônico, através de transferência bancária online, ou mediante 
a prestação de caução correspondente a 30% do valor da arrematação, devendo o restante do pagamento se dar no prazo de 
15 dias, ficando, desde já, cientificados de que a não complementação do pagamento importará na perda da caução em favor da 
massa falida, a teor do art. 987, do CPC, sendo-lhe vedado, ainda, participar de leilão a ser realizado posteriormente. A entrega 
do bem, nesta forma, dar-se-á somente após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do leilão em que houve 
sua arrematação, na hipótese de pagamento integral no referido ato, ou, no caso de caução, após a implementação integral do 
valor da arrematação; OU b) em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais), 
corrigidas pelo INPC, sendo a primeira parcela considerada como caução, ficando cientificados que o não pagamento das 
parcelas importará na perda da caução em favor da massa falida, a teor do art. 987, do CPC, sendo-lhe vedado, ainda, participar 
de leilão a ser realizado posteriormente. A entrega do bem, nesta hipótese, dar-se-á somente após o prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, a contar da data do leilão em que houve sua arrematação mediante o pagamento da caução.  Ficam cientes, ainda, 
os concorrentes de que o arrematante deverá, na hipótese de pagamento à vista ou após a implementação da última parcela, 
providenciar a transferência do bem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de todos os gravames, constrições, multas e demais 
encargos, lançados futuramente em seu registro, a partir da alienação judicial, serem de responsabilidade do arrematante, tudo 
em conformidade com a decisão de fls. 2981, a seguir transcrita: �Vistos. Face as informações expostas pela Síndica às folhas 
2976/2977, providencie a Secretaria resposta ao Ofício de folhas 2944/2958, a ser encaminhado via Malote Digital ao destino 
indicado às folhas 2944. Por outro lado, defiro o pedido de leilão de folhas 2979/2980, nos termos solicitados pela Síndica, quais 
sejam a aplicação de deságio de 15% e a possibilidade do parcelamento do valor, designando a data de 15 de junho de 2019, 
às 10 horas para realização da alienação. Expeça-se edital de praxe, fazendo constar as condições em geral estabelecidas 
por este Juízo para venda de bens. Intime-se o Ministério Público, via portal, sobre o referido leilão. Expedientes Necessários. 
Fortaleza/CE, 21 de março de 2019. Cláudio de Paula Pessoa Juiz Assinado Por Certificação Digital�. Dado e passado, nesta 
cidade de Fortaleza, aos 28 de março de 2019. Eu, Selma Maria Bezerra Montenegro, Auxiliar Judiciário, matrícula 12354, o 
digitei. Subscrito pelo Supervisor de Unidade Judiciária.

DESCRIÇÃO DO BEM IMÓVEL: �Um imóvel situado na Rua Nunes Valente, n° 255, bairro Meireles, Fortaleza/CE, registrado 
sob a matrícula de n° 94 do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona desta Comarca, com uma de área construída de 
400,00m².�


