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EDITAL DE 1° e 2° Leilões e Intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, extraídos dos 
:autos da Ação Trabalhista que LUZIA COELHO DIAS (Adv. Marcia Luzia Bromonschenkel 

OAB/RJ: 90602/D) move a SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO (Adv. Rafael 
:da Silva Faria - OAB/RJ: 170872/D), GALILEO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS EDU-
CACIONAIS (Adv. Eliane Vaz Pires da Silva - OAB/RJ: 28134/D), GALILEO GESTORA 
DE RECEBEVEIS SPE (Adv. Alex Medina Alves - OAB/RJ: 161825/D), Proc n. RTOrd 

:0000426-83.2012.5.01.0019, na forma abaixo. 
O DOUTOR MARCELO MOURA, MM. Juiz em Exercício na 19a  Vara do Trabalho do Rio 

:de Janeiro/RJ, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão e Intimação, virem ou dele 
'tomarem conhecimento, especialmente ao devedor, na pessoa de seu representante legal, 
que no dia 03.02.2015, ás 15:00 horas, no Auditório do Tribunal Regional do Trabalho na 

:Rua do Lavradio, n° 132, 10° andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, será levado a leilão, pelo 
:Leiloeiro Publico PAULO ROBERTO ALVES BOTELHO, o bem abaixo descrito, por lanço 
igual ou acima da avaliação, lances digitais até uma hora antes do leilão na 

'pagina 
:www.paulobotelholeiloeiro.iel.br ou nos e-mails pauiobotelholeiloeiro@ig.com.br  e paulobote-
:lholeiloeiro@gmail.com.  Se não houver licitante, fica desde logo designada para o Segundo 
:Leilão a data de 24.02.2015, no mesmo horário e local, vendendo-se o bem a quem mais 
:der. Bem a ser leiloado, conforme Auto de Penhora e avaliação, designado(s) como: IMÓ-
VEL: Lote 01 do PAL 35313 situado na Rua Xavier dos Pássaros, 180, tudo conforme ma-
tricula 11.474 do 6° Oficio do Registro de Imóveis, avaliado em R$ 1.000.000,00 (um milhão 

:de reais). Ficam cientes os interessados das diversas penhoras existentes. O Leilão será 
:procedido na forma do parágrafo único do artigo 130 do CTN, considerando, ainda, a Gra-
dação contida no Artigo 186 do CTN. Arrematação: á vista, com 5% de comissão do Lei-
loeiro (devidos mesmo em caso de desistência na forma autorizada pelos Artigos 694 § 1° 
IV e 746 § 1° e 2° CPC) e custas de cartório até o limite máximo permitido por lei, por 

:conta e risco do arrematante, que deve examinar os autos do processo, facultando-se a 
:este o pagamento de sinal equivalente a 20% sobre o valor da arrematação, e o depósito 
dos 80% restantes a disposição do juízo no prazo de 24 horas. Em caso de pagamento da 
dívida ou acordo com a parte credora, fica o(a) Executado(a) ciente que deverá pagar ao 

:Leiloeiro, a titulo de Verba Honorária, o equivalente a 2% sobre o valor da avaliação do 
:bem. Em caso de adjudicação, os honorários correm por conta do adjudicante. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, foi expedido o presente Edital, que será publicado e 
afixado no local de costume, ficando o Executado(a) intimado do Leilão se não encontrado, 

'suprida assim a exigência contida no parágrafo 5° do art. 687 do Código de Processo Civil. 
:Eu, LUCIA HELENA TICOM, Diretora de Secretaria, mandei digitar e subscrevo. MARCELO 
:MOURA, MM. Juiz em Exercício na 19a  Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ. 
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