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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 365/367/369-D – Centro/RJ. 
Telefone: 3133-2383 
E-mail: cap22vciv@tjrj.jus.br 

 
    
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA., na pessoa de seu representante legal, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução 
(Processo nº 0170314-74.2000.8.19.0001) proposta por AURI RIBEIRO contra GRUPO OK EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., na forma abaixo: 
 
   A DRA. ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE, Juíza de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à 
GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., na pessoa de seu representante legal, que no dia 12.03.2019, às 
13:15 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – 
Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; serão apregoados e 
vendidos a quem mais der acima das avaliações, ou no dia 20.03.2019, no mesmo horário e local, presencial e através do 
site, pela melhor oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, os imóveis penhorados conforme termos de penhora às 
fls. 779 e 818 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 780 - descritos e avaliados às fls. 858/860 (em 
30/03/2017), com retificação e ratificação do laudo às fls. 1459/1460 (em 10/08/2018).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL - 
Avenida Canal de Marapendi, nº 1500, Apartamentos 1905 e 1906 - Condomínio Spazio Barra - Barra da Tijuca - RJ. O 
terreno encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado e registrado no cartório do 9º RGI (capital), tudo conforme 
certidão digitalizada que instrui o presente mandado e que faz parte integrante desse laudo. DO EDIFÍCIO: Ambos com vinte e 
três pavimentos, com direito a (02) duas vagas de garagem, localizada indistintamente no 1º e 2º subsolo e corresponde 
fração ideal de 0,6000 do terreno, designado por lote 3 da quadra IV do PAL 39.697, o Apartamento 1905 matriculado sob nº 
217.209 e o Apartamento 1906 matrícula número 217.210 do Registro de Imóveis do 9º Ofício da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro. Da Descricão - Os apartamentos têm 113m2 de área edificada. O Edifício contém salão de festas, piscina, sauna, 
sala de ginástica, quadra poliesportiva, estacionamento aberto e tem aproximadamente oito anos de construção. Informo a 
Vossa Excelência que, não logrei êxito em encontrar qualquer pessoa no local a fim de agendar visita para vistoria do imóvel, 
razão pela qual, autorizada pela portaria 03/2011 apresento a V.Exa. o Laudo de Avaliação Indireta, tendo como parâmetro a 
área edificada constante no espelho do IPTU. Isto posto, AVALIO indiretamente os imóveis acima descritos em R$ 
1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais), cada um, sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 
1.090.547,68 (hum milhão, noventa mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), cada um.- Conforme 
Certidão do 9º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., o Apartamento 1905, do edifício situado na Avenida Canal de Marapendi, nº 
1500 - Barra da Tijuca/RJ, encontra-se matriculado sob o nº 217.209, em nome de Grupo OK Empreendimentos Imobiliários 
Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (R-02) – Hipoteca em favor do Banco Safra S/A.; (Av-03) – Indisponibilidade: 
Pelo Aviso nº 052/2001 da Corregedoria Geral da Justiça, publicado no Diário Oficial de 28.02.2001, fica averbada a 
Indisponibilidade do imóvel, conforme decidido nos autos da Ação Civil Pública nº 2000.61.00.012554-5, movida pelo 
Ministério Público Federal em face do Grupo Ok Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Processo número 102.306/2000 CJ – 
12ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo – SP); (R-4) – Penhora: 6ª Vara Cível da Barra da Tijuca – RJ – 
Ação Indenizatória (Processo nº 2003.209.007999-4), movida por Marcos Vinícius de Oliveira Couto em face de Grupo OK 
Construções e Incorporações Ltda.; (Av-5) – Aditamento: Fica averbado o Aditamento à averbação 3, para constar que foi 
mantida a Indisponibilidade do imóvel, determinada também pelo Aviso nº 70/2012 de 31/01/12 publicado no Diário Oficial de 
07/02/12 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, decidida nos autos da Ação Civil Pública – Processo nº 
2000.61.00.012554-5, nos termos do Ofício nº 099/2011/GA12/L1.100/2011 de 26/10/11 da 12ª Vara Cível Federal da Seção 
Judiciária de São Paulo – SP., (N/Ref. Processo nº 2000.102306 CJ); (Av-6) – Aditamento: Pelo Ofício nº 4146063-UTU3 de 
22/12/14 do Tribunal Regional Federal de São Paulo – SP, prenotado em 29/12/14 com o nº 1617294 à fl. 87vº do Livro I-IN, 
fica averbado o aditamento à averbação 3, para constar que foi mantida a indisponibilidade do imóvel, por determinação 
judicial, processo nº 2000.61.00.012554-5, apelação civil nº 0012554-78.2000.4.03.6100; (Av-7) – Aditamento: Pelo ofício nº 
4837299-UVIP de 16/10/15 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo – SP, prenotado em 30/10/15 com o nº 
1665906 à fl. 38 do livro 1-IT, fica averbado o Aditamento à averbação 6, para constar que a competência para o 
cancelamento da indisponibilidade do imóvel é exclusiva do Juízo da 12ª Vara Federal de São Paulo ou do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região de São Paulo – SP, por determinação judicial, processo nº 2000.61.00.012554-5, Apelação Civil nº 
0012554-78.2000.4.03.6100; constando ainda prenotado com o nº 1736629, Termo de Penhora de 11/01/2017 da 22ª Vara 
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Cível (Penhora); constando processo na V.R.P. com o nº 0093658-80.2017.8.19.0001.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 9.223,03 
(nove mil, duzentos e vinte e três reais e três centavos), referente aos exercícios de 2015 e 2016; Taxa de Incêndio: não 
apresenta débitos.- Conforme Certidão do 9º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., o Apartamento 1906, do edifício situado na 
Avenida Canal de Marapendi, nº 1500 - Barra da Tijuca/RJ, encontra-se matriculado sob o nº 217.210, em nome de Grupo OK 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.; constando ainda da referida matrícula: (R-02) – Hipoteca em favor do Banco Safra S/A.; 
(Av-03) – Indisponibilidade: Pelo Aviso nº 052/2001 da Corregedoria Geral da Justiça, publicado no Diário Oficial de 
28.02.2001, fica averbada a Indisponibilidade do imóvel, conforme decidido nos autos da Ação Civil Pública nº 
2000.61.00.012554-5, movida pelo Ministério Público Federal em face do Grupo Ok Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
(Processo número 102.306/2000 CJ – 12ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo – SP); (R-4) – Penhora: 6ª 
Vara Cível da Barra da Tijuca – RJ – Ação Indenizatória (Processo nº 2003.209.007999-4), movida por Marcos Vinícius de 
Oliveira Couto em face de Grupo OK Construções e Incorporações Ltda.; (Av-5) – Aditamento: Fica averbado o Aditamento à 
averbação 3, para constar que foi mantida a Indisponibilidade do imóvel, determinada também pelo Aviso nº 70/2012 de 
31/01/12 publicado no Diário Oficial de 07/02/12 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, decidida nos autos da Ação Civil 
Pública – Processo nº 2000.61.00.012554-5, nos termos do Ofício nº 099/2011/GA12/L1.100/2011 de 26/10/11 da 12ª Vara 
Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo – SP., (N/Ref. Processo nº 2000.102306 CJ); (Av-6) – Aditamento: Pelo Ofício 
nº 4146063-UTU3 de 22/12/14 do Tribunal Regional Federal de São Paulo – SP, prenotado em 29/12/14 com o nº 1617294 à 
fl. 87vº do Livro I-IN, fica averbado o aditamento à averbação 3, para constar que foi mantida a indisponibilidade do imóvel, 
por determinação judicial, processo nº 2000.61.00.012554-5, apelação civil nº 0012554-78.2000.4.03.6100; (Av-7) – 
Aditamento: Pelo ofício nº 4837299-UVIP de 16/10/15 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo – SP, 
prenotado em 30/10/15 com o nº 1665906 à fl. 38 do livro 1-IT, fica averbado o Aditamento à averbação 6, para constar que a 
competência para o cancelamento da indisponibilidade do imóvel é exclusiva do Juízo da 12ª Vara Federal de São Paulo ou 
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo – SP, por determinação judicial, processo nº 2000.61.00.012554-5, 
Apelação Civil nº 0012554-78.2000.4.03.6100; (R-8) – Penhora: 2ª Vara do Trabalho – Processo nº 0171200-
18.2003.5.01.0002, Ação movida por José Belo Fernandes Irmão em face de Grupo OK Construções e Empreendimentos 
Ltda.; constando ainda prenotado com o nº 1736629, Termo de Penhora de 11/01/2017 da 22ª Vara Cível (Penhora); 
constando processo na V.R.P. com o nº 0093658-80.2017.8.19.0001.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 11.397,77 (onze mil, 
trezentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), referente aos exercícios de 2015 e 2016; Taxa de Incêndio: não 
apresenta débitos.- OBS.: Os imóveis serão vendidos livres de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 
908, § 1º do CPC 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 CPC.- Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste 
edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão previamente 
(no prazo de 24 horas antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site do Leiloeiro 
(www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade online, 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 do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário 
certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo de até 15 dias mediante caução 
de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido. 
Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o preço da arrematação deverá ser depositado através 
de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do leiloeiro, a 
qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. 
Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do termino do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou 
TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos os 
prazos sem que o(s) arrematante(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(ns) 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 dois dias do mês de Janeiro de 2019.- 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, Manoel Herculano Marques Fontes Neto, Chefe da Serventia, o fiz digitar 
e subscrevo. (as.) Anna Eliza Duarte Diab Jorge - Juíza de Direito. 


