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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
Rua Professora Francisca Piragibe, nº 80 – Sala 203 – Taquara/RJ. 
Telefone: 2444-8115 / 2444-8116 
E-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br 

 
 

   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à MARIA CÉLIA HENRIQUES ROCHA, à VERÔNICA 
GONÇALVES DE SOUZA ROCHA e à TONY HENRIQUES ROCHA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da 
Ação de Execução (Processo nº 0044966-02.2012.8.19.0203) proposta por JSR SHOPPING S/A., contra MARIA CÉLIA 
HENRIQUES ROCHA, VERÔNICA GONÇALVES DE SOUZA ROCHA e TONY HENRIQUES ROCHA, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ANDREIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza de Direito da Sétima Vara Cível Regional de Jacarepaguá, Cidade do Rio 
de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente à 
MARIA CÉLIA HENRIQUES ROCHA, à VERÔNICA GONÇALVES DE SOUZA ROCHA e à TONY HENRIQUES ROCHA, 
que nos dias 27.03.2019 e 09.04.2019, às 13:30 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; será apregoado e vendido a quem mais der acima do valor mínimo de R$ 265.000,00 (duzentos 
e sessenta e cinco mil reais), conforme despacho de fls. 552, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 180 - 
tendo sido os executados intimados da penhora conforme fls. 191 e 193 - descrito e avaliado às fls. 304/305 (em 
03/06/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO: IMÓVEL Casa 03, situada na Estrada dos Bandeirantes, Lote 07 do PA 17.112, nº 
11.503 – Condomínio das Acácias, Curicica – Freguesia de Jacarepaguá nesta cidade, de acordo com a matrícula nº 
100.299 do 9º Ofício de Registro de Imóveis e inscrição nº 0.641.772-9 (IPTU), conforme certidões anexadas ao mandado 
por cópias e que passam a fazer parte integrante deste laudo. Descrição do Imóvel: Construção moderna, de ocupação 
residencial, em dois pavimentos, com estrutura de concreto e alvenaria com a fachada revestida por argamassa e pintura 
plástica na tonalidade azul, em condomínio fechado, coberta por telhas sobre laje, com janela de alumínio, porta e portão de 
madeira e piso em cerâmica, com garagem coberta. Primeiro pavimento é composto por varanda, sala, cozinha e 02 
banheiros sociais, integralmente azulejados e quintal com piscina e churrasqueira. Segundo pavimento, com acesso por 
escada interna, possui três quartos, sendo 01 suíte, estando em estado de conservação regular. Terreno: Está descrito, 
caracterizado e confrontado conforme consta nas cópias das certidões do 9º Ofício de Registro de Imóveis, matrícula nº 
100299 já mencionadas acima e que passam a fazer parte integrante deste laudo. ASSIM avalio o imóvel acima descrito e a 
correspondente fração ideal de 0,048516 do terreno, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo atualizado na data 
de expedição do presente edital para R$ 485.843,87 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e 
oitenta e sete centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 100.299, (R-36) em nome de Tony Henriques Rocha, casado pelo regime da comunhão parcial de bens 
na vigência da Lei 6515/77 com Verônica Gonçalves de Souza Rocha; constando ainda da referida matrícula: (Av-51) – 
Anotação: Pelo Ofício nº 477/14 de 13/05/14 da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Ordem 
Urbanística, prenotado em 19/05/14 com o nº 1577366, à fl. 150vº do Livro 1-IH, fica averbada a Anotação de existência de 
inquérito civil URB 143 que visa apurar notícia de parcelamento irregular e clandestino do imóvel.- Conforme Certidão de 
Situação Fiscal e Enfitêutica do Imóvel, o Lote 07 do PAL 17112, situado na Estrada dos Bandeirantes, não apresenta 
débitos com IPTU.- OBS.: O imóvel será vendido livre 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 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; 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 
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corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24 horas do término 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 quatorze dias do mês de Fevereiro 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, Sérgio Roberto Gouvêa Ferreira, Chefe da Serventia, 
o fiz digitar e subscrevo. (as.) Andreia Florêncio Berto - Juíza de Direito. 


