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 JUÍZO DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DA 
COMARCA DA CAPITAL 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E 

PRESENCIAL, com prazo de 20 dias, extraído dos autos da ação trabalhista 
proposta por NIVEA ELEUTERIO FRANÇA em face de TELE SOLUÇÕES 
TELEMARKETING LTDA, WALDELEA DE SOUZA NOGUEIRA, GILSON JOSE 
FREITAS BACCI e PAULO FERNANDO GONÇALVES DE MOURA (Processo 
nº 0000522-60.2011.5.01.0043 ATOrd), na forma abaixo: 
 O Dr. EDUARDO HENRIQUE ELGARTEN ROCHA, Juiz Federal na 43ª 
Vara de Trabalho da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
TELE SOLUÇÕES TELEMARKETING LTDA, através de seu representante 
legal, WALDELEA DE SOUZA NOGUEIRA, GILSON JOSE FREITAS BACCI e 
PAULO FERNANDO GONÇALVES DE MOURA, de que no dia 24/09/19, 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 
Auditório do Tribunal Regional do Trabalho, na Rua do Lavradio, nº 132, 10º 
andar, Centro/RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 01/10/19, no mesmo 
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado 
à fl. 282, com a devida intimação da penhora às fls. 288, descrito e avaliado às 
fls. 282, em 09/03/2017. AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO: 01 Imóvel no 
atual nº 294, da Rua Paulo (Rua Elpidio, nº 370) na esquina com a Rua Elpídio, 
dentro do perímetro urbano, juntamente com as suas acessões e benfeitorias de 
propriedade do Executado, situada em Mesquita, inscrito na matrícula 12.361 do 
Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Mesquita, o qual avalio em R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correspondente a 78.127,44 
UFIR’S, atualizado em R$ 267.281,79 (duzentos e sessenta e sete mil, 
duzentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos). De acordo com o 
2º Ofício de Mesquita, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 12361 e 
registrado em nome de Paulo Fernando Gonçalves de Moura casado com 
Rosangela de Moraes Moura, constando os seguintes gravames: 1) R-02: 
certidão constando que fica fazendo parte integrante desta matrícula o prédio nº 
362, da Rua Paulo, com 27,47m de área construída. 2) AV-06: penhora, por 
determinação do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, extraída do 
processo nº 0011385-69.2015.5.01.0226, movido por Raquel Lima da Conceição 
em face de Tele Soluções Telemarketing Ltda e outros. 3) AV-07: penhora, por 
determinação do Juízo da 43ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, extraída do 
processo nº 0011365-88.2012.5.01.0043, movido por Silmara Mello da Silva em 
face de Tele Soluções Telemarketing Ltda e outros. 4) AV-08: penhora, por 
determinação do Juízo da 35ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, extraída do 
processo nº 0072600-47.2009.5.01.0035, movido por Jamila de Souza 
Pessanha da Silva em face de Tele Soluções Telemarketing Ltda e outros. 5) 
AV-09: penhora, por determinação do Juízo da 33ª Vara do Trabalho do Rio de 
Janeiro, extraída do processo nº 0000274-27.2011.5.01.0033, movido por 
Silmara Mello da Silva em face de Tele Soluções Telemarketing Ltda e outros. 
6) AV-10: penhora, por determinação do Juízo da 2ª Vara Cível de São Paulo, 
extraída do processo nº 0122078-80.2006, movido por Compugraf Serviços Ltda 
em face de Tele Soluções Telemarketing Ltda e outros. 7) R-11: penhora, por 
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determinação do Juízo da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, extraída do 
processo nº 0000367-78.2011.5.01.0036, movido por Marcela dos Santos de 
Paiva em face de Tele Soluções Telemarketing Ltda e outros. 8) R-12: penhora, 
por determinação do Juízo da 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, extraída 
do processo nº 0001406-34.2012.5.01.0050, movido por Jucileide Alves de 
Souza Andrade em face de Tele Soluções Telemarketing Ltda e outros. 9) R-13: 
penhora oriunda do presente feito. De acordo com a Certidão Positiva de 
Débitos, o imóvel encontra-se inscrito sob o nº 939286, relativo ao nº 370, 
constando débitos de IPTU nos exercícios de 2001, 2002, 2012 e 2013, no valor 
de R$ 4.239,49, mais acréscimos legais e inscrito sob o nº 939288, relativo ao 
nº 370 – casa 1, constando débitos de IPTU nos exercícios de 2001, 2002 e 
2013, no valor de R$ 2.366,30, mais acréscimos legais. Os débitos anteriores à 
arrematação, consistentes em créditos tributários relativos a impostos cujo fato 
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, bem 
como os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 
contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e DF, serão 
englobados no montante da execução, ficando isento o arrematante, conforme 
preceitua o art. 78 da CPCGJT-2016 c/c parágrafo único do artigo 130 do 
Código Tributário Nacional e § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil. 
As certidões, bem como o presente edital e o débito atualizado de IPTU, serão 
lidos 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. O interessado em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao 
Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão, proposta de 
aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – 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; 
facultando-se o pagamento a prazo mediante caução idônea de 20% no ato e o 
restante em até 24 horas, conforme artigo 888 da CLT, sob pena de perda do 
sinal. – Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês 
de agosto de dois mil e dezenove. – Eu, Isabelle Assumpção Maciel Lima 
Cardoso – Diretora de Secretaria, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Eduardo 
Henrique Elgarten Rocha - Juiz Federal. 
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