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

 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por SHEILA FLORENZANO 
VAZ em face de CELMAR RIO ARMARIOS E COZINHAS LTDA (Processo nº 
0472615-32.2011.8.19.0001), na forma abaixo: 

O Dr. LUIZ EDUARDO DE CASTRO NEVES, Juiz de Direito na Vigésima 
Primeira 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 
CELMAR RIO ARMÁRIOS E COZINHAS LTDA, através do seu representante legal, 
de que no dia 12/08/19, às 14:30 horas, no Átrio do Fórum, na Av. Erasmo Braga, nº 
115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, serão apregoados e vendidos a quem mais der acima das avaliações, ou no 
dia 15/08/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente das 
avaliações, os bens móveis penhorados à fl. 313, com a devida intimação da penhora 
à fl. 322, descritos e avaliados às fls. 313, em 03/09/2018. LAUDO DE AVALIAÇÃO: 
1) Um armário, tipo estante home theather, em MDF, com painel para tv, com 2 portas 
e 2 gavetas, avaliado em R$ 10.500,00; 2) Uma cozinha planejada composta de 
armário em MDF, com prateleiras, nicho para vinhos, forno acoplado, bancada da pia 
em granito, com cuba acoplada e bancada inferior com gavetas em mdf e vidro, ilha 
em granito, com nicho para pano de pratos e nicho para óleo, 2 gavetões, com 
cooktop de 4 bocas em inox e mesa para duas pessoas, avaliada em R$ 24.500,00; 
3) Home office Roma composto por armário aéreo, com portas e nichos na parte 
superior e 2 bancadas e L, compostas de armários na parte inferior, em mdf, avaliado 
em R$ 13.000,00; 4) ambiente identificado como atendimento roxo dormitório, 
composto de uma bancada de escritório, um armário com 4 gavetas e 2 portas, um 
guarda roupa de 4 portas e 3 nichos aéreos com portas de vidro na cor roxa, avaliado 
em R$ 21.000,00; armário vitrine composto de uma cama de casal baú com 
basculante e colchão, com painel ao fundo, composto de 2 mesas de cabeceira, cada 
qual com uma luminária, 1 nicho com rodízio instalado embaixo de cada mesa de 
cabeceira, na parte superior do painel, um armário de 6 portas, sendo 4 em vidro na 
cor laranja, 1 armário de 1 porta espelhada e 1 armário de 2 portas de correr, com 
detalhe nas pontas em vidro laranja, com divisórias em nichos, gavetas e aramados, 
avaliado em R$ 30.000,00; 6) 2 portas de passagem de vidro, avaliadas em R$ 
3.000,00; 7) 1 sofá retrátil, em couro ecológico, preto, de 2 lugares, avaliado em R$ 
1.000,00; 8) 1 aparelho de ar condicionado split, branco, da marca consul, de 18.000 
btus, avaliado em R$ 2000,00; 9) 1 aparelho de ar condicionado split, da marca LG, 
branco, de 24000 btus, avaliado em R$ 3.500,00; 10) 4 cadeiras em metal aramado, 
com metal trabalhado no encosto e assento estofado preto, cada qual avaliada em R$ 
600,00, totalizando R$ 2.400,00;11) 2 cadeiras em metal aramado simples, com 
assento verde, cada qual avaliada em R$250,00, totalizando R$ 500,00; 12) 3 
cadeiras de escritório, sendo 1 na cor preta, e 2 nas cores preta e verde, avaliadas 
cada qual em R$ 255,00, totalizando R$ 765,00; 13) 1 expositor em mdf, com 1 porta 
de correr, com amostras de puxadores diversos e peças em mdf, avaliado em R$ 
3000,00. A soma da avaliação dos bens ora descritos totaliza o valor de R$ 
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115.165,00 (cento e quinze mil cento e sessenta e cinco reais). Localização dos 
bens: Estrada do Galeão, 1334, loja B. O presente edital será lidos pelo Sr. Leiloeiro 
no ato do pregão. Caso o devedor não seja encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, fica 
pelo presente edital intimado 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 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 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 quatorze dias do mês de junho 
do ano de dois mil e dezenove – Eu, Diego Abrantes Ferreira - Chefe de Serventia, o 
fiz datilografar e subscrevo. Dr. Luiz Eduardo de Castro Neves - Juiz de Direito. 
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