
Edital Publicado no Site www.portellaleiloes.com.br em 17/09/2018 

COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
Avenida Luis Carlos Prestes, s/nº - 2º Andar – Barra da Tijuca/RJ. 
Telefone: 3385-8779 
E-mail: btj01vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à ARTESP PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS 
ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS LTDA., na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos 
autos da Ação Sumária (Processo nº 0005988-64.2014.8.19.0209) proposta por CONDOMÍNIO DO GRUPAMENTO CEO 
CORPORATE EXECUTIVE OFFICES contra ARTESP PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E 
ESPORTIVOS LTDA., na forma abaixo: 
 
   O DR. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível Regional da Barra da Tijuca - 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente à ARTESP PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS LTDA., na pessoa 
de seu representante legal, que no dia 22.10.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº - 
Barra da Tijuca/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores 
www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 29.10.2018, no 
mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, 
conforme despacho de fls. 1235/1236, o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 630 - tendo 
sido a executada intimada da penhora conforme fls. 613 - descrito e avaliado às fls. 1121/1122 (em 02/12/2017).- AUTO DE 
AVALIAÇÃO: Imóvel na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 03, Sala 1513, Barra da Tijuca, RJ. O terreno 
encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado, registrado com sua localização, suas características 
correspondentes, conforme descritas no Registro de Imóvel do 9º Ofício RGI (Capital), sob a matrícula número 365616, tudo 
conforme certidão digitalizada que instrui os autos supramencionados. A sala comercial encontra-se no CEO Corporate 
Executive Offices de frente para o logradouro público com direito a 1 (uma) vaga de garagem. Tendo em vista encontrar-se 
desocupada, segundo informação prestada pela funcionária da administração, Sra. Débora, razão pela qual (autorizada pela 
portaria 03/2011), apresento a Exa. o Auto de Avaliação Indireta, tendo como parâmetro a área edificada 36m2 constante no 
espelho do IPTU. Isto exposto, AVALIO indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo 
atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 308.812,77 (trezentos e oito mil, oitocentos e doze reais e 
setenta e sete centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel, foreiro ao Domínio 
da União, encontra-se matriculado sob o nº 365616, (R-7) em nome de Cyrela Brazil Realty RJZ Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.- Conforme Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos a fração ideal de terreno 
e Promessa de Compra e Venda de Acessões, datado de 18/08/2009, acostado às fls. 361/395, consta como Outorgante 
Promitente Cedente e Promitente Vendedora e Incorporadora: Cyrela Brazil Realty RJZ Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
e como Outorgada Promissária Cessionária e Promissária Compradora: Artesp Produção e Promoções de Eventos Artísticos 
& Esportivos Ltda.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 12.774,07 (doze mil, setecentos e setenta e quatro reais e sete centavos), 
referente aos exercícios de 2013 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 291,06 (duzentos e noventa e um reais e seis centavos), 
referente aos exercícios de 2014 a 2017.- OBS.: O imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de 
acordo com o Art. 908, § 1º do NCPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes 
ao Art. 267, inciso XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do 
pregão.- Ficam os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos 
nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do NCPC.- Condições Gerais da Alienação: Ficam sob 
encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data 
da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel 
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante; A arrematação deverá ser à vista, 
acrescida de 3% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- Decorridos os prazos 
sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente 
para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo 
admitido participar o arrematante remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, 
qualquer omissão porventura existente neste Edital.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se o 
presente Edital, aos vinte e nove dias do mês de Agosto de 2018.- O presente Edital será afixado no local de costume e 
publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Arthur 
Eduardo Magalhães Ferreira - Juiz de Direito. 


