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JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO E PRESENCIAL, 
com prazo de 05 dias, extraído da Carta Precatória oriunda da Décima Primeira Vara 
Cível da Comarca de Belo Horizonte (Processo nº 5100925-48.2016.8.13.0024) 
proposta por LOCALIZA FLEET S/A em face de INVESTIPLAN COMPUTADORES E 
SISTEMAS LTDA, PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE JÚNIOR e MÔNICA DE 
MOURA FRIAS TRINDADE DIAS (Processo nº 0251907-61.2019.8.19.0001), na 
forma abaixo: 

A Dra. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juiz de Direito na 19ª Vara Cível da 
Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a INVESTIPLAN 
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, PAULO AFONSO FRIAS TRINDADE 
JÚNIOR, DAYANNE BOTÊLHO SILVA TRINDADE e MÔNICA DE MOURA FRIAS 
TRINDADE DIAS, de que no dia 13/04/20, às 12:00 horas, através do portal de leilões 
on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), bem 
como concomitantemente, no auditório de leilão do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de 
Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.008, Castelo – Rio de Janeiro – 
RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima da avaliação, ou no dia 16/04/20, no mesmo horário e local, a quem mais 
der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 09/10, descrito e avaliado às 
fls. 08, em  22/10/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Rua Júlia Lopes de 
Almeida nº 12 – Centro/RJ. IMÓVEL AVALIADO: Casa comercial / sobrado (loja e 2 
pavimentos), registrado sob matrícula 51069, ficha 63330, no 7º Ofício do Registro de 
Imóveis da cidade do Rio de Janeiro. O imóvel possui inscrição municipal 0.404.974-8 
(IPTU), onde consta área edificada de 487 m², com construção datada de 1938. O 
imóvel possui revestimento externo de argamassa – cor verde. Possui sacada com 
grades de ferro e portas de madeira com alguns vidros quebrados; sendo possível 
visualizar a entrada e saída de pombos de seu interior. Sua conservação externa 
deixa a desejar. DA REGIÃO: A área de localização do referido imóvel é uma área 
com muitos sobrados e alguns imóveis da região costumam apresentar ocupações 
irregulares. Podemos considerar que a região que se estende da Rua Alexandre 
Mackenzie até a Rua dos Andradas possui as mesmas características imobiliárias, 
sendo a Rua Camerino, a principal delas. A rua Julia Lopes de Almeida – transversal 
as Ruas da Conceição e dos Andradas – não é uma rua principal, logo não há oferta 
de transporte público na mesma; porém, não é distante da Avenida Mal Floriano e de 
toda a sua oferta de serviços (comércio e transporte) e também da Avenida 
Presidente Vargas, localizando-se entre as estações Presidente Vargas/ Uruguaiana 
da linha 1 do metrô Rio. Conta com todos os melhoramentos públicos como: rede de 
energia elétrica, iluminação pública, asfaltamento e rede de esgotos. AVALIO O 
IMÓVEL ACIMA DESCRITO EM R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), 
correspondente a 394.668,93 UFIR’S, atualizado em R$ 1.403.048,06 (um milhão, 
quatrocentos e três mil, quarenta oito reais e seis centavos). De acordo com o 7º 
Ofício do RI, o ref. imóvel, Foreiro ao Município, encontra-se matriculado sob o nº 
51069 e registrado em nome de Paulo Afonso Frias Trindade Junior, casado com 
Dayanne Botêlho Silva Trindade, e Mônica de Moura Frias Trindade, constando os 
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seguintes gravames: 1) AV.01 Penhora por determinação do Juízo da 12ª Vara de 
Fazenda Pública, extraída dos autos de Execução Fiscal (Processo nº 
2001.120.014104-1) movida pelo Município do Rio de Janeiro em face de Helio 
Rodrigues Pol; 2) R.02 Penhora por determinação da CETRASE – Central de 
Cumprimento de Sentença da Comarca de Belo Horizonte/MG – Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, extraída dos autos da Ação de Execução de Cumprimento de 
Sentença (Processo nº 5100925-48.2016.8.13.0024), movido por Localiza Fleet S.A 
em face de Investiplan Computadores e Sistemas de Refrigeração Ltda e Outros; 3) 
R.03 Hipoteca Judicial de 50% do imóvel, por determinação do Juízo da 44ª Vara 
Cível da Comarca de São Paulo extraída do processo nº 1066371-61.2016.8.26.0100 
movido por Dimension Data Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda em face de 
Ipsystems Creative Network Solutions Ltda e Mônica de Moura Frias Trindade Dias; 4) 
R.04 Caução Judicial por determinação do Juízo da 14ª Vara de Fazenda Pública da 
Comarca da Capital/RJ, extraído da Carta Precatória (Processo nº 0179311-
16.2018.8.19.0001), acompanhado da Carta Precatória (Processo nº 1043136-
46.2015.8.26.0053), movido por Investiplan Computadores e Sistemas de 
Refrigeração Ltda  em face de Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô. De 
acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 
1997 até 2003, 2011, 2013 até 2017 e de 2019 até 2020, no valor de R$ 673.748,41, 
mais acréscimos legais (FRE: 0404974-8). Conforme Certidão Negativa de Débito, 
emitida pelo Funesbom, o imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios (Nº CBMERJ: 3049305-0). 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. Os 
interessados em participar do leilão terão a opção de oferecer lances pela internet, 
através do site www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em igualdade de condições 
dos participantes presentes, desde que, estejam devidamente cadastrados no site e 
habilitados para participar deste 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, 
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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 seis dias do mês de fevereiro de 
dois mil e vinte. – Eu, Solange dos Santos Garcia, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Ana Lucia Vieira do Carmo – Juíza de Direito. 


