
Num. 100755501 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: LILIA SIMONE RODRIGUES DA COSTA VIEIRA - 19/08/2021 15:40:02
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081915400258200000093972807
Número do documento: 21081915400258200000093972807

Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  
 
1º Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia 
Quadra 302 Conjunto 1, 2º andar, -, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72300-603 
Telefone: (61) 3103-2673 
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00 
email: jecgeral.sam@tjdft.jus.br

  

EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - BEM IMÓVEL

VARA: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA

PROCESSO Nº: 0710082-89.2019.8.07.0009

EXEQUENTE: JOSENILSON GOBIRA DOS SANTOS - CPF: 656.296.805-44

ADVOGADO(S): Ana Paula Ribeiro dos Santos - OAB DF46682

EXECUTADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA - 

CNPJ: 36.751.550/0001-90

ADVOGADO(S): Adriana Goncalves De Deus Sena - OAB DF21045

 

 

A Excelentíssima Sra. Dra. LILIA SIMONE RODRIGUES DA COSTA VIEIRA, Juíza de Direito da 

1º Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no uso das atribuições que a lei lhe confere, 

torna público que, no(s) dia(s) e hora abaixo especificado(s) será(ao) levado(s) a LEILÃO o(s) 

bem(ns) descrito(s) no presente edital. O leilão realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido 

pelo leiloeiro oficial André Gustavo Bouças Ignacio, matrícula JUCISDF nº 16, vinculado à empresa 

Brasília Leilões CNPJ 38.125.469/0001-20, através do portal www.brasilialeiloes.com.br

 

DATAS E HORÁRIOS:

1o leilão: inicia-se no dia 11 de outubro de 2021, às 12h00min, aberto por mais 10 minutos para 

lances, por valor igual ou superior ao da avaliação. O sistema estará disponível para recepção de 

lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o 1o leilão (art. 11, da 

Resolução 236/2016 do CNJ). Não havendo lances no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o 
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segundo leilão.

2o leilão: inicia-se no dia 14 de outubro de 2021, às 12h00min, aberto por no mínimo 10 minutos 

para lances, que não poderão ser inferiores a 70% do valor da avaliação. O site estará disponível para 

recepção de lances a partir do encerramento da primeira hasta. Sobrevindo lance nos 03 (três) 

minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do 

leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos 

últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de 

ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) 

minutos sem novo lance, o leilão será encerrado.

Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e 

imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não 

serão admitidos lances remetidos via e-mail.

DESCRIÇÃO DO BEM: VAGA DE GARAGEM Nº 75, LOTES 5 e 7, RUA 12 SUL e LOTES 6 e 

8, RUA 13 SUL, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO FEDERAL, com área privativa de 12,0000m², área 

comum de divisão proporcional de 5,3992m², área total de 17,3992m² e fração ideal de 0,0003000. 

Matriculada sob o nº 245265 no 3º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 91350449).

AVALIAÇÃO DO BEM: Vaga de garagem residencial, situada a uma quadra da estação do metrô 

“Arniqueira” e do Águas Claras Shopping, próximo a comércio variado com supermercados, 

farmácias, academias de ginástica, laboratórios, escolas, creches etc. Avaliada em R$24.000,00 

(vinte e quatro mil reais) em 30 de junho de 2021 (ID 96628686).

FIEL DEPOSITÁRIO: A executada (ID 79953615).

ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Até 28 de abril de 

2021, consta na matrícula do imóvel: R.4/245265 (12/03/2021) – Penhora expedida pela 12ª Vara 

Cível de Brasília-DF, extraída dos autos nº 0701296-80.2019.8.07.0001, para a garantia da dívida de 

R$141.289,66 e R.5/245265 (27/04/2021) – Penhora expedida pelo 1º Juizado Especial Cível e 

Criminal de Samambaia-DF, referente este processo, para a garantia da dívida de R$10.469,71.

Deverá o interessado verificar junto ao Cartório de Registro deste imóvel, a Certidão de Ônus 

atualizada.
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DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Caberá a parte interessada, ainda, a 

verificação de outros débitos incidentes sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da 

Resolução 236/CNJ). Os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (débitos condominiais) 

e os débitos anteriores tributários (IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1o do 

artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional - CTN) e deverão ser 

informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os 

demais créditos e débitos.

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$10.469,71 (dez mil quatrocentos e sessenta e nove 

reais e setenta e um centavos) atualizados até 12/04/2021 (ID 88536213).

CONDIÇÕES DE VENDA: Será observado o disposto no art. 1.331, § 1º, do Código Civil: “As 

partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e 

sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a 

propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os 

abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, 

salvo autorização expressa na convenção de condomínio”.

Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do leiloeiro, aceitando os 

termos e condições informados. Após a finalização do cadastro será encaminhado ao interessado via 

e-mail uma mensagem de confirmação de cadastro juntamente com a senha de acesso ao sistema.

O simples cadastro no site não habilita o usuário a participar dos leilões eletrônicos. Para participar 

dos leilões eletrônicos é necessário o cadastro no “Cadastre-se” no site do Leiloeiro e proceder com 

o envio do RG, CPF/CNPJ (no caso de pessoa jurídica será necessário também o envio do Contrato 

Social, do RG e do CPF do sócio administrador), certidão de casamento se casado for e do 

Comprovante de Endereço (arts. 12 e 14 da Resolução nº 236/2016 do CNJ). A(s) foto(s) do(s) 

bem(ns) constante(s) do site do Leiloeiro são meramente ilustrativas de modo que havendo 

divergências prevalecerá a descrição do(s) bem(ns) constante(s) do edital.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem 

direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência nos equipamentos 

do participante, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 

incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas de seus próprios equipamentos, não sendo 

cabível qualquer reclamação posterior.
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O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, não cabendo ao Leiloeiro e nem 

ao Juízo qualquer responsabilidade quanto a consertos, reformas ou troca de peças, cabendo 

exclusivamente ao interessado a verificação de suas condições e especificações antes das datas 

designadas para os leilões (art. 18 da Resolução nº 236/2016 do CNJ).

PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: A arrematação far-se-á mediante pagamento à 

vista do preço e comissão pelo arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do 

leilão (art. 884, inciso IV, do CPC), através de guia de depósito judicial em favor do Juízo da Vara, 

que poderá ser emitida pelo leiloeiro. O valor da comissão do leiloeiro poderá ser paga na forma 

indicada pelo Leiloeiro. Não sendo efetuado o depósito da oferta, o leiloeiro comunicará 

imediatamente o fato ao Juízo, informando, também, os lanços imediatamente anteriores para que 

sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do 

CPC).

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 24 do Decreto 21.981/32 e art. 7 da 

Resolução 236/CNJ). Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese, de desistência de que trata 

o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta 

pública. Na hipótese de acordo ou remição após a alienação, o leiloeiro fará jus à comissão.

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: contatar com o Leiloeiro pelos telefones (61) 98274 9920 ou 

e-mail: brasilialeiloes@hotmail.com

Ficam os interessados intimados com a publicação do presente edital, que será feita na plataforma de 

editais do TJDFT (www.tidft.jus.br) nos termos do art. 887, §1° do Código de Processo Civil e em 

site especializado do gestor do leilão e por todos os meios de comunicação por ele escolhidos para 

maior divulgação da venda.

Nos termos do art. 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caso o(s) executado(s) revel e 

sem advogado nos autos, não seja encontrado para intimação, considera-se intimado por meio do 

presente edital.

 

Brasília/DF, 19 de agosto de 2021.
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LILIA SIMONE RODRIGUES DA COSTA VIEIRA 
Juíza de Direito

* documento datado e assinado eletronicamente

 


