
JUÍZO DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE NITERÓI 
 

EDITAL DE 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – E PRESENCIAL, com prazo de 05 
dias, extraído dos autos da ação de Cobrança proposta por BRASBUNKER 
PARTICIPAÇÕES S.A. em face de ESTALEIRO MAUÁ S.A (Processo nº 
0081420-31.2014.8.19.0002), na forma abaixo: 

 A Dra BEATRIZ PRESTES PANTOJA, Juíza de Direito na Oitava Vara 
Cível de Niterói, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a ESTALEIRO MAUÁ 
S.A, através de seu representante legal, de que no dia 20/03/18, às 12:00 
horas, no Átrio do Fórum de Niterói, na Rua Visconde de Sepetiba, nº 519, 
Centro - Niterói/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 27/03/18, no mesmo 
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o bem móvel com 
auto de penhora à fl.314. AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO (Rua Paulo 
Frumêncio, nº 28, lote 1 - parte- Ponta d’Areia – Niterói): 01 GRUA, com 
sistema de acionamento eletro-mecânico, marca Peiner, de origem alemã, 
modelo SK 450, com 54 metros de torre mais 66,8 metros de lança treliçada, 
capacidade de carga na ponta de 4.800 Kg. AVALIO, em R$ 800.000,00 
(oitocentos mil reais), equivalente a 250.007,81 UFIR, atualizado em R$ 
823.500,72 (oitocentos e vinte e três mil, quinhentos reais e setenta e dois 
centavos). 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 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 vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e 
dezoito. – Eu, Adriana Terezinha Pacheco Fabbri Perruta - Chefe de Serventia, 
o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Beatriz Prestes Pantoja - Juíza de Direito. 


