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Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  
 
17VARCVBSB 
17ª Vara Cível de Brasília 
Anexo do Palácio da Justiça 6º Andar Bloco B Ala A Sala 604 - Brasília/DF - CEP: 70094-900 
Telefone: (61) 3105-7345 - email: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br 
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

 

17ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - BEM IMÓVEL 
 
 
 

PROCESSO Nº: 0078145-23.2008.8.07.0001 
EXEQUENTE: MARIA INEZ HOLSBACK ARAÚJO DA SILVEIRA, CPF 564.670.441-34 
ADVOGADO: Danillo Gontijo Rocha de Oliveira, OAB DF48114 
EXECUTADO: WALDIVINO PEREIRA DE CAMPOS, CPF 209.409.397-20 
ADVOGADO: Sérgio Leverdi Campos e Silva, OAB DF12069 
 
O Excelentíssimo Sr. Dr. CAIO BRUCOLI SEMBONGI, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível de Brasília, 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 18 de outubro de 2021, às 13h50min, 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 21 de outubro de 2021, às 13h50min, aberto por no mínimo 10 minutos para lances, que não 
poderão ser inferiores a 60% 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: Uma parte de terras com a área de 03ha.85a.00ca. (zero três hectares, oitenta e cinco ares e 
zero centiares), desmembrada das glebas nºs 03 e 04, na Fazenda "Santo Antônio", Distrito Federal, com os seguintes 
limites e confrontações: "partindo de um marco situado a 560,00m do eixo da rodovia DF-15 em seu entroncamento com 
a rodovia FZ-06, cravado a 50,00m do eixo desta no seu lado direito; daí, com o azimute de 206º51 e uma distância de 
220,00m até outro marco considerado marco inicial: daí, por um azimute de 206º51 e uma distância de 220,00m até o 
outro marco; daí com azimute 94º51 e uma distância de 235,00 metros até outro marco; daí, com azimute 274º51 e uma 
distância de 150 metros, até outro marco considerado marco inicial. Registrada sob a matrícula nº 21155 no 2º Ofício do 
Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 40484317).  
 
AVALIAÇÃO DO BEM: Terras de lavouras, dentro das terras de lavouras (em 27/11/19 soja) do Sr. Roberto Paludo. 
Avaliada em R$200.000,00 (duzentos mil reais) em 27 de novembro de 2019 (ID 50902610).  
 
FIEL DEPOSITÁRIO: O executado (ID 40571370).  

http://www.brasilialeiloes.com.br/
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ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Até 22 de julho de 2019, não consta nenhum 
registro de ônus na matrícula do imóvel. Em12/08/2019, sob o R.8, foi registrada a penhora referente a este processo, 
na matrícula do imóvel (ID 55886422). Consta Penhora no rosto dos autos referente ao processo nº 0004749-
52.2004.8.07.0001, referente a divida no valor de R$ 414.810,89, cálculo de 28/09/2018, de eventual crédito do devedor 
(ID 31563623). Deverá o interessado verificar junto ao Cartório de Registro deste imóvel, a Certidão de Ônus atualizada. 
 
 
DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (ITR) 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$ 193.140,32 (Cento e noventa e três mil e cento e quarenta reais e trinta e 
dois centavos) atualizados em 09/08/2021 (ID 99801311).  
 
CONDIÇÕES DE VENDA: 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, 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 

mailto:brasilialeiloes@hotmail.com
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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, 24 de agosto de 2021.  
 

CAIO BRUCOLI SEMBONGI 
JUIZ DE DIREITO

 

Obs: Os documentos/decisões do processo, cujas chaves de acesso estão acima descritas, poderão ser acessados por meio do 

link: https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam (ou pelo site do TJDFT: "www.tjdft.jus.br" > Aba lateral direita "Advogados" > item 

"Processo Eletrônico - PJe" > item "Autenticação de documentos"; ou também pelo site do TJDFT: "www.tjdft.jus.br" > Aba lateral direita "Cidadãos" > item 

"Autenticação de Documentos" > item "Processo Judicial Eletrônico - PJe [Documentos emitidos no PJe]).
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