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CPF. Nº 336.490.497.91 
 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS (ONLINE) E INTIMAÇÃO - Eu, 
RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico a todos os 
interessados e em especial as Devedoras Fiduciantes: 1) ART LINEA COMÉRCIO DE 
ROUPAS LTDA. – CNPJ. nº 12.351.303/0001-38; e 2) ENTEUXES ENGENHARIA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – CNPJ. nº 40.285.231/0001-03, que 
devidamente autorizado pela Credora Fiduciária MATERTRADE ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÕES LTDA., atual denominação de MATERTRADE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA. – CNPJ. nº 92.786.854/0001-63, e, com fundamento no Art. 27 da 
Lei nº 9.514/97, no dia 06/07/2020, com início às 12:00 hs., através do site de leilões 
online: www.portellaleiloes.com.br, serão apregoados e vendidos em 1º Leilão Público, 
por preço não inferior aos valores abaixo mencionados, ou no dia 22/07/2020, no 
mesmo horário, através do site, o 2º Leilão Público, dos imóveis transcritos no Cartório 
do 9º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., respectivamente, sob as matrículas nºs. 1) 
368.451; 2) 432.668; 3) 432.674 e 4) 367.930, constituídos de:  1) Sala 125A do Bloco 
1-A, localizada na Av. S-e, Paa 10448/PAL 40481, nº 200 - atual Av. Julio de Sá 
Bierrenbach (Alm) – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ., com direito a 1 (uma) vaga de 
garagem coberta, situada indistintamente dentre as vagas de nºs. 01 a 538 no 2º 
subsolo e de nºs. 01 a 06 e 16 a 445 no 1º subsolo e correspondente fração ideal de 
0,00088 para a unidade do respectivo terreno. – Valor: (1º leilão) – R$ 416.929,89;  2) 
Sala 1222 do Bloco 1-B, localizada na Av. 3 do PAA 10448/PAL. 40481, nº 605 - atual 
Av. José Wilker (Ator) – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ., com direito a 1 (uma) vaga 
de garagem coberta, indistintamente situada no 1º ou 2º subsolos e correspondente 
fração ideal de 0,000759 para a unidade do respectivo terreno. – Valor: (1º leilão) – R$ 
277.040,08; 3) Sala 1230 do Bloco 1-B, localizada na Av. 3 do PAA 10448/PAL. 
40481, nº 605 - atual Av. José Wilker (Ator) – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ., com 
direito a 1 (uma) vaga de garagem coberta, indistintamente situada no 1º ou 2º 
subsolos e correspondente fração ideal de 0,000759 para a unidade do respectivo 
terreno. – Valor: (1º leilão) – R$ 351.717,32; 4) Sala 1231 do Bloco 1-B, localizada na 
Av. 3 do PAA 10448/PAL. 40481, nº 605 - atual Av. José Wilker (Ator) – Jacarepaguá 
– Rio de Janeiro/RJ., com direito a 1 (uma) vaga de garagem coberta, indistintamente 
situada no 1º ou 2º subsolos e correspondente fração ideal de 0,001085 para a 
unidade do respectivo terreno. – Valor: (1º leilão) – R$ 506.610,76. – Tudo nos termos 
das Escrituras Públicas de Financiamento Imobiliário e Compra e Venda de Imóvel 
com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, lavradas no 10º Ofício de 
Notas/RJ. datadas, respectivamente, de (Sala 125A / Bl. 1-A): 29/12/15 (livro: 7285, 
fls. 173) e 15/06/16 (Livro: 7351, fls. 017); (Sala 1222 / Bl. 1-B): 31/03/17 (livro: 7434, 
fls. 082); (Sala 1230 / Bl. 1-B): 31/03/17 (livro: 7434, fls. 60); e (Sala 1231 / Bl. 1-B): 
31/03/17 (livro: 7350, fls. 159). - E, das Intimações feitas através de editais publicados 
por meio eletrônico, às Devedoras Fiduciantes: Art Linea Comércio de Roupas Ltda. 
(Sala 125A), nas datas de: 11/12/19, 12/12/19 e 13/12/19, e, Enteuxes Engenharia 
Comércio e Representações Ltda. (Salas 1222 e 1231 / Bl. 1-B), nas datas de: 
14/11/19, 18/11/19 e 19/11/19 e (Sala 1230 / Bl. 1-B), nas datas de: 19/11/19, 20/11/19 
e 21/11/19, através da Central de Serviços Eletrônicos dos Registradores de Imóveis, 
conforme disposto no Provimento CGJ nº 56/2018, em razão das mesmas se 
encontrarem em local ignorado, conforme certidões negativas expedidas em 17/07/19 
e 01/10/19 pelo 1º Ofício de Registro de Títulos e  Documentos/RJ., averbadas nas 
referidas matrículas. – Ficam por este edital intimadas dos Leilões as devedoras acima 
mencionadas. – Condições Gerais da Alienação: Os horários considerados neste 
edital são sempre os horários de Brasília/DF. - Para participar do leilão oferecendo 
lanços pela internet, deverá o interessado previamente (no prazo de 24 horas antes do 
início 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. - 
Ficam cientes os interessados de que em caso de arrematação, deverão efetuar os 
seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da comissão de 5% ao 
Leiloeiro, e das despesas efetuadas com os leilões. - Os referidos pagamentos, 
deverão ser efetuados através de depósitos bancários, DOC ou TED., nas contas 
correntes da Credora Fiduciária e do Sr. Leiloeiro, cujos dados serão informados ao(s) 
arrematante(s) através de e-mail ou contato telefônico; devendo o(s) arrematante(s) 
comprovar(em) os pagamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 
cancelamento da arrematação. - Cientes ainda os interessados, de que serão de sua 
responsabilidade as providências necessárias para promover, a custo próprio, as 
medidas para reintegração de posse do imóvel. - A escritura definitiva será realizada 
no prazo de 10 (dez) dias contados da arrematação, sendo certo que todas as 
despesas com cartório, certidões, e tributos, serão arcadas pelo arrematante. – RJ, 
23/06/2020. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público. 
 
 
 
 


