
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - PRESENCIAL E ELETRÔNICO, com prazo 

de 05 dias, extraído dos autos da ação de Dano Material proposta por MARINA FRADE DE 
ANGRA LTDA em face de SEA DIESEL MANUTENÇÃO NÁUTICA LTDA ME, RENATA 
GRAZIELE CASTRO DE OLIVEIRA e EBERT BEBIANO DA COSTA (Processo nº 0025677-
72.2010.8.19.0003), na forma abaixo: 
 O Dr. IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR, Juiz de Direito na Segunda Vara Cível de 
Angra dos Reis, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, especialmente a SEA DIESEL MANUTENÇÃO NÁUTICA LTDA ME, através 
de seu representante legal, RENATA GRAZIELE CASTRO DE OLIVEIRA e EBERT BEBIANO 
DA COSTA de que no dia 05/08/19, às 12:00 horas, serão apregoados e vendidos por valor 
superior ao da avaliação, 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 1.111, Castelo/RJ, ou no 
dia 08/08/19, no mesmo horário e local, a quem mais der independente da avaliação, os bens 
móveis  penhorados descritos e avaliados à fl. 328, em 25/07/2018. AUTO DE PENHORA, 
AVALIAÇÃO E DEPÓSITO: (Rua Pernambuco, n º 26 - Bracuí). Uma máquina de Jato de 
areia Brumor, pintura na cor cinza, no valor de R$ 2.000,00; 01 torno Cypnoms  no valor de 
R$ 10.000,00; 01 compressor no valor de R$ 4.200,00. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 
16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais). O presente edital, será lido 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. – 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 trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove. – Eu, Adriana Aparecida de 
Castro e Silva. Mat. 01-29126, Chefe da Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Ivan 
Pereira Mirancos Junior – Juiz de Direito. 
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