
JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por MICRO INFORMÁTICA 
LLC em face de ONIPO SISTEMAS E MANUTENÇÃO LTDA, CÉSAR AUGUSTO 
COELHO JÚNIOR e SONIA REGINA GARRIDO COELHO (Processo nº 0148475-
51.2004.8.19.0001 - antigo 2004.001.150732-5), na forma abaixo: 
 A Dra. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza de Direito na Vigésima Quinta 
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ONIPO SISTEMAS E 
MANUTENÇÃO LTDA, através do seu representante legal, a CÉSAR AUGUSTO 
COELHO JÚNIOR (por si, como representante legal de Onipo Sistemas e 
Manutenção Ltda, e como procurador de Sônia Regina Garrido Coelho) e a SONIA 
REGINA GARRIDO COELHO, de que no dia 08/04/19, às 12:00 horas, através do 
portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial (www.rymerleiloes.com.br)., pelo 
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 11/04/19, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 367, descrito e avaliado às fls. 
464 (em 26/02/2015). LAUDO DE AVALIAÇÃO: 1 — Lote de terras próprias n° 06 da 
Quadra F, desmembrado do antigo Sítio da Boa Esperança, em Itaipava, com 
superfície de 1.117,80m2. O imóvel encontra-se registrado, dimensionado e 
caracterizado sob a matrícula n° 2.047 do Livro 2-F do Registro de Imóvel da 4ª 
Circunscrição do Cartório do 10º Oficio desta Comarca. Terreno com topografia 
irregular, coberto por mato, sem benfeitorias. AVALIO em R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) o imóvel descrito, equivalente a 92.186,29 Ufir’s; atualizado em 
R$ 315.378,51 (trezentos e quinze mil, trezentos e setenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos). De acordo com o 1º Ofício do RI de Petrópolis, o ref. 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 2407, e registrado em nome de Cesar 
Augusto Coelho, casado com Sonia Regina Garrido Coelho, constando Hipoteca em 
favor de Mic - Micro Informática Corp. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2008 até 2017, no valor de R$ 4.133,14, 
mais acréscimos legais (Inscrição: 04010104308001). 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 preceitua o § 1º, do 
artigo 908, do Código de Processo Civil. 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. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será 
realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 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. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado através do site de leilões on 



line: www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 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 5% 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 fevereiro de dois mil e dezenove. – Eu, Maria Lucilia de Souza Gerk, Mat. 01-
27058 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Simone Gastesi 
Chevrand - Juíza de Direito. 

http://www.rymerleiloes.com.br/

