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JUÍZO DE DIREITO DO JUÍZADO ESPECIAL ADJUNTO CÍVEL DA COMARCA DE 
SAQUAREMA 

 
 

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo de 05 dias, 
extraído dos autos da carta precatória proposta por ZINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES LTDA em face de ESTAÇÃO CRIANÇA 300 MODA INFANTIL LTDA 
(Processo nº 0001140-60.2018.8.19.0058), na forma abaixo: 

 O Dra. LETÍCIA DE SOUZA BRANQUINHO, Juíza de Direito no Juizado Especial 
Adjunto Cível de Saquarema, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ESTAÇÃO CRIANÇA 300 
MODA INFANTIL LTDA, na pessoa de seu representante legal, de que no dia 10/08/20, 
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 13/08/20, no mesmo 
horário e portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel 
penhorado, descrito e avaliado às fls. 08, em 10/04/2017. LAUDO DE AVALIAÇÃO: 01 ar 
condicionado split eletrolux, sem identificação de BTUS (R$ 1.200,00); 01 (um) 
computador com gabinete processador 6,4, Microsoft windows 07 home Premium, 
memória física (RAM) instalada 4,00 GB  HP – pavilion, com monitor LG flatdon W1952tQ, 
um mouse pise, teclado HP, impressora HP Office 4500 (R$ 2.600,00); 02 (dois) balcões 
em MDF com gavetões e tampo em vidro com pés em rodas (R$ 1.000,00 cada) e 01 
(um) balcão em MDF branco com três gavetas e prateleiras (R$ 1.000,00), total da 
avaliação R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), correspondente a 2.125,06 UFIR’S, 
atualizado em R$ 7.554,61 (sete mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e 
sessenta e um centavos). Localização do(s) bem(ns): Rua Professor Francisco Fonseca, 
nº 300, Bacaxá, Saquarema – RJ. 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. 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 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. – 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 
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passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil 
e vinte. – Eu,___________, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Letícia 
de Souza Branquinho – Juíza de Direito. 


