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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do 
Distrito Federal - VFRJICLE
Fórum Professor Júlio Fabbrini Mirabete
SRTVS Quadra 701, Bloco N, Lote 8, Sala 504, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70340-903 
Telefone: (61) 3103-1512/1557 (via Whatsapp) ou 3543-8493 (fixo ou Whatsapp) - e-mail: 
01vfalencia@tjdft.jus.br 
Horário de atendimento: 12h00 às 19h00.

 

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO – BEM MÓVEL

PROCESSO Nº 0007197-33.2016.8.07.0015

AUTOR: FERRAGENS PINHEIRO LTDA - CNPJ: 00.002.329/0001-91

ADVOGADO: Deborah Christina de Brito Nascimento - OAB DF28192; Cecilia Maria Cunha de 
Araujo - OAB DF38912; Joao Gabriel Pereira da Silva - OAB DF49125; Vitor Carradore Henrique 
Silva - OAB DF50716; Fernando Parente Viegas - OAB DF26030

RÉU: MASSA FALIDA DE ENGECOL PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - CNPJ: 
02.709.921/0001-53

ADMINISTRADOR JUDICIAL: Fernando Parente Viegas - OAB DF26030

 

O Excelentíssimo Sr. Dr. JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO, Juiz de Direito da Vara de 
Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, 
no uso das atribuições que a lei lhe confere, torna público que, no dia e hora abaixo especificado 
será levado 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 12h20min, 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 segundo leilão.

2º leilão: inicia-se no dia 26 de outubro de 2020, às 12h20min, aberto por no mínimo 10 minutos 
para lances, que não poderão ser inferiores a 50% do valor da avaliação. Não havendo lances no 
segundo leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o terceiro leilão.

3º leilão: inicia-se no dia 10 de novembro de 2021, às 12h20min, aberto por no mínimo 10 
minutos para lances, por qualquer preço.

O site estará disponível para recepção de lances a partir do encerramento da hasta anterior. 
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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 E AVALIAÇÃO DO BEM: Veículo VW/SAVEIRO CL, cor branca, ano 1996 modelo 
1997, placa JEN0334, chassi 9BWZZZ308TP061093, renavam 00663709644, avaliada em 
R$2.000,00 (dois mil reais).

Dito veículo encontra-se em poder do leiloeiro e poderá ser vistoriado mediante prévio 
agendamento através do telefone (61)98274 9920.

 

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPVA) e OUTRAS: Os débitos de impostos, multas e taxas que 
incidirem sobre o bem até a data do leilão será de responsabilidade da Massa Falida, sendo que 
eventuais débitos constituídos a partir desta data, são de responsabilidade exclusiva do 
arrematante. As despesas referentes a taxas, registro de transferência e retirada do bem correrá 
por conta do arrematante.

 

CONDIÇÕES DE VENDA: O bem será vendido pelo maior valor oferecido ainda que seja inferior 
ao valor de avaliação, onde não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil.

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.

O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
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ônus do interessado verificar suas condições, antes da(s) data(s) designada(s) para a alienação 
judicial eletrônica. (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).

Fica(m) advertido(s) desde já, que quaisquer credor(es), o(a) devedor(a) ou o Ministério Público, 
poderá(ão), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da arrematação, apresentar(em) 
impugnação(ões) à alienação, nos termos dispostos no art. 143, da Lei n.º 11.101/2005.

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: contatar com o Leiloeiro pelo telefone (61) 98274 9920 ou e-
mail: brasilialeiloes@hotmail.com

Os documentos para efetivação do cadastro no portal deverão ser enviados ao e-mail: 
documentos@brasilialeiloes.com.br

Ficam os interessados intimados com a publicação do presente edital, que será feita nos termos 
da Lei nº 11.101 de 09/02/2005 e em site especializado do gestor do leilão e por todos os meios 
de comunicação por ele escolhidos para maior divulgação da venda.

Brasília/DF, 13 de agosto de 2021.

 

JOÃO HENRIQUE ZULLO CASTRO

JUIZ DE DIREITO

(assinado eletronicamente)


