
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO 
 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E PRESENCIAL, com prazo 

de 20 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por FULL TEC CONSTRUÇÕES 
LTDA em face de SHOW BROTHERS SERVIÇOS LTDA ME, MARCELO ARAUJO DOS 
SANTOS e GLAUCE HELEN GONÇALVES LOPES (Processo nº 1640174-85.2011.8.19.0004), 
na forma abaixo: 

 O Dr. Gabriel Stagi Hossmann, Juiz de Direito na 2ª Vara Cível da Comarca de São 
Gonçalo, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a SHOW BROTHERS LTDA ME, na pessoa de seu 
representante legal, MARCELO ARAUJO DOS SANTOS e GLAUCE HELEN GONÇALVES 
LOPES, de que no dia 22/04/2019, 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 escritório do mesmo leiloeiro público, situado na Av. Erasmo Braga, nº 
227, sala 1.110/1.111, Castelo/RJ, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação, ou no dia 25/04/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da 
avaliação, os bens móveis penhorados e com a devida intimação da penhora às fls. 97, 
descrito(s) e avaliado(s) às fls. 411, em 05/09/2017. LAUDO DE AVALIAÇÃO: 01 (uma) mesa 
de som digital YAMAHA modelo M7CL, em bom estado de conservação, sendo informado que 
estaria em funcionamento, avaliada em R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e 1 (uma) 
mesa de som digital YAMAHA modelo LS932, em bom estado de conservação, sendo 
informado que estaria em funcionamento, avaliada em R$20.000,00 (vinte mil reais), 
correspondente a, respectivamente, 14.062,93 e 6.250,19 UFIR’S, atualizado em R$ 48.110,72 
(quarenta e oito mil, cento e dez reais e setenta e dois centavos) e R$ 21.382,54 (vinte e 
um mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Localização dos 
bens: Rua Moreira Façanha, 133, Rocha – São Gonçalo/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 
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. – 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 vinte e cinco dias do 
mês de fevereiro de dois mil e dezenove. – Eu, Luiza Helena Quintanilha da Silva, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Gabriel Stagi Hossmann, Juiz de Direito. 
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