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JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
 

           EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da Carta Precatória proposta por ZAPPONI SERVIÇOS E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face de JOSE CARLOS ROCHA LIMA e 
SYN DA AMAZONIA LTDA - ME (Processo nº 0010309-35.2020.8.19.0209) oriunda 
da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Zapponi Serviços e 
Assessoria Empresarial Ltda em face de Jose Carlos Rocha Lima e Syn da Amazonia 
Ltda - ME processo nº 0042590-47.2005.8.07.0001, em trâmite na 2ª Vara Cível de 
Brasília; na forma abaixo: 

A Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza de Direito 
na Primeira Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a JOSE 
CARLOS ROCHA LIMA, a MARIA CRISTINA DE TEVES ROCHA LIMA e a SYN DA 
AMAZONIA LTDA – ME, através do seu representante legal, de que no dia 
01/02/2021, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público 
Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 
04/02/2021, no mesmo horário e portal de leilões, a quem mais der independente da 
avaliação, o imóvel penhorado no processo nº 0042590-47.2005.8.07.0001, descrito e 
avaliado às fls. 59, em 05/08/2020. Imóvel: Avenida Lúcio Costa (antiga Av. 
Sernambetiba), nº 3.600, bloco 01, apartamento 1.402, Condomínio Atlântico Sul – 
Edifício Vieira Souto, Bloco I - Barra da Tijuca/RJ. AUTO DE AVALIAÇÃO: Avenida 
Lúcio Costa (antiga Av. Sernambetiba), nº 3.600, bloco 01, apartamento 1.402 - Barra 
da Tijuca / RJ, com as especificações e delimitações descritas no 9º Registro Geral de 
Imóveis sob a matrícula 53.493, com área de 315 metros quadrados,de acordo com 
IPTU, inscrição nº 1.415.176-5, apartamento vista mar, com 03 vagas de garagem. A 
idade do imóvel consta do ano de 1980. O edifício apresenta bom estado de 
conservação, em condomínio com seis blocos todos com 22 andares, com 
infraestrutura de lazer com playground, piscinas, sauna, salão de festas, quadra 
poliesportiva, clube, quadra de tênis, mercado, portaria e segurança 24 horas. O 
imóvel encontra-se em localização privilegiada em frente à praia, próximo a 
restaurantes, comércio, feira livre, supermercado, escolas, hospital e transportes. 
Considerando a localização, a área, idade, conservação aparente do imóvel e o valor 
de mercado atual, avalio o bem acima descrito em R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se 
matriculado sob o nº 53.493, e registrado em nome de José Carlos Rocha Lima c/c 
Maria Cristina Rocha Lima, constando os seguintes gravames: 1) Av-10: Ação de 
execução proposta por BRB Banco de Brasília S/A em face de SYN da Amazônia 
Ltda, processo nº 2007.01.1.064994-0, 2ª Vara de Fazenda Pública do Distrito 
Federal; 2) R-11: Penhora, em 1º Grau, determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara 
de Fazenda Pública, decidida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo 
Município do Rio de Janeiro (processo número 2004.120.029945-7); 3) R-12: Penhora 
em 2º Grau, ação de execução proposta por Maria Lídia Salgado de Freitas em face 
de Jose Carlos Rocha Lima, processo nº 583.00.2007.177893-0, 31ª Vara Cível de 
São Paulo - SP; 4) Av-13: Ação de execução movida por Zapponi Serviços e 
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Assessoria Empresarial Ltda em face de Syn da Amazonia Ltda, processo 
2005.01.1.097792-3, 2ª Vara Cível de Brasília; 5) R-14: Penhora, em 3º Grau, ação 
movida por Zapponi Participações e Empreendimentos Ltda em face de Jose Carlos 
Rocha Lima, processo 2005.01.1.097792-3, 2ª Vara Cível de Brasília; 6) R-15: 
Penhora, em 4º Grau, determinada pela 76ª Vara do Trabalho decidida nos autos da 
ação de execução trabalhista movida por Cristiane Aparecida Fagundes Ribeiro em 
face de José Carlos Rocha Lima, processo nº 000074-85.2011.5.01.0076, 7) R-18: 
Penhora, em 5º Grau, determinada pela 82ª Vara do Trabalho, decidida nos autos da 
ação trabalhista movida por Máximo Alves em face de José Carlos Rocha Lima, 
processo nº 0811-70.2011.5.01.0082, 8) R-19: Penhora, em 6º Grau, determinada 
pela 80ª Vara do Trabalho, decidida nos autos da ação trabalhista movida por Carlos 
Antônio da Silva em face de José Carlos Rocha Lima, processo nº 0000138-
15.2013.5.01.0080; 9) R-22: Penhora, em 7º Grau, determinada pelo Juízo de Direito 
da 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, decidida nos autos da ação de cobrança movida 
por Condomínio do Edifício Vieira Souto em face de José Carlos Rocha Lima, 
processo nº 0011697-85.2011.8.19.0209; 10) Av-23: Indisponibilidade em face de 
José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 5ª Vara do Trabalho 
de São José dos Campos – SP, processo nº 01765200713215002; 11) Av- 24: 
Indisponibilidade em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação 
oriunda do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – DF, processo nº 
01238003820085100016; 12) Av-25: Indisponibilidade do imóvel em face de José 
Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 3ª Vara do Trabalho de 
São José dos Campos – SP, processo nº 01367004220075150083; 13) Av-26: 
Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos 
da ação oriunda da 11ª Vara de Execuções Fiscais – SP, processo nº 
00376924320104036182; 14) Av-27: Indisponibilidade do imóvel em face de José 
Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 2ª Vara do Trabalho de 
São José dos Campos – SP, processo nº 00352001320085150045; 15) Av-28: 
Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos 
da ação oriunda da 19ª Vara do Trabalho de Brasília, processo nº 
00008440620115100019; 16) Av-29: Indisponibilidade do imóvel em face de José 
Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 5ª Vara do Trabalho de 
Brasília, processo nº 01032006320075100005; 17) Av-30: Indisponibilidade do imóvel 
em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 11ª Vara 
do Trabalho de Brasília - DF, processo nº 00265009120085100011; 18) R-32: 
Penhora, em 8º Grau, determinada pela 9ª Vara Cível, decidida nos autos da ação 
movida por Sony Brasil Ltda em face de Jose Carlos Rocha Lima, processo  nº 
0234380-18.2007.8.26.0100; 19) Av-33: Indisponibilidade do imóvel em face de José 
Carlos Rocha Lima, decidida nos autos da ação oriunda da 3ª Vara do Trabalho de 
São José dos Campos – SP, processo nº0 1556000520095150083; 20) Av-34: 
Penhora, em 9º Grau, determinada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara de Fazenda 
Pública, decidida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Município do Rio 
de Janeiro (processo número 0327936-41.2008.8.19.0001); 21) Av-35: 
Indisponibilidade do imóvel em face de José Carlos Rocha Lima, decidida nos autos 
da ação oriunda da 8ª Vara do Trabalho de Brasília - DF, processo nº 
00171006220085100008; 22) Av-38: Indisponibilidade em face de José Carlos Rocha 
Lima, decidida nos autos da ação oriunda do Tribunal Regional do Trabalho de São 
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Paulo - SP, processo nº 01198008420085020026. De acordo com a certidão de 
Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2000 a 2005, 2007 a 2020 
no valor de R$ 757.776,85, mais acréscimos legais (FRE 1415176-5). Conforme 
Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos 
relativos à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no 
valor de R$ 709,80, referentes aos exercícios de 2016 a 2018 (Nº CBMERJ: 2410818-
5). De acordo com planilha apresentada pelo Condomínio Vieira Souto, constam 
débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade, equivalentes na presente 
data ao valor de R$ 2.056.503,29. Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive 
os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo 
observada a ordem de preferência, conforme preceituam o § 1º, do artigo 908, do 
Código de Processo Civil e o artigo 130 do CTN. As certidões exigidas pela 
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente 
edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. 
Caso o devedor, o coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente 
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo 
presente edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no 
art. 889 do CPC. Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela 
internet através do site www.rymerleiloes.com.br, desde que estejam devidamente 
cadastrados no site e habilitados em até 72 horas de antecedência do presente leilão. 
Cientes de que impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 
oferecimento de vantagem, incorre em violência ou fraude em arrematação judicial, 
prevista no art. 358 do Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um 
ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. O interessado em adquirir o 
bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro 
ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado através do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do 
Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, na forma do artigo 887, § 2º do CPC e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; acrescida de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 
24, Decreto nº 21.981/32; e custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – Dado 
e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos dezenove dias do mês de novembro 
de dois mil e vinte. – Eu, Bianca Orosco Bullaty, Mat. 01-18828 – Chefe de Serventia, 
o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri – Juíza 
de Direito. 
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