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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

25VARCVBSB
25ª Vara Cível de Brasília
Praça Municipal Lote 1 Bloco B, Sala 416, 4º Andar, ala B, Zona
Cívico-Administrativa, BRASÍLIA - DF - CEP: 70094-900
Telefone: (61) 3103-6178 3103-6177
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

EDITAL DE INTIMAÇÃO - HASTA PÚBLICA

Número do processo: 0709790-65.2018.8.07.0001

Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
EXEQUENTE: AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN
EXECUTADO: VINICIUS SILVESTRE, MARIA CRISTINA RODRIGUES SILVESTRE 

Finalidade:Dar conhecimento de que será levado a o(s) bem(ns) descrito(s) no presenteLEILÃO
edital.O leilão realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido pelo leiloeiro oficial André Gustavo
BouçasIgnacio, JCDF nº 16, através do portal www.brasilialeiloes.com.br vinculado à empresa Brasília
Leilões,CNPJ 22.945.135/0001-62, estabelecida no SBS Quadra 02, Bloco S, Sala 105. Ed. Empire
Center –Brasília-DF, tel: 3347 5900 e 98274 9920 – e-mail: .brasilialeiloes@hotmail.com DATAS
EHORÁRIOS: 1 leilão:o inicia-se no dia 08 de outubro de 2019, às 14h20min, aberto por mais 10

lances, por valor igual ou superior ao da avaliação. O sistema estará disponível paraminutos para
recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o 1oleilão (art.
11, da Resolução 236/2016 do CNJ). Não havendo lances no primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção,
o segundo leilão. inicia-se no dia 11 de outubro de 2019, às 14h20min, aberto por no mínimo 102 leilão:o

minutos paralances, que não poderão ser inferiores a 50% 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
eimediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não
serãoadmitidos lances remetidos via e-mail. Direitos aquisitivos decorrentesDESCRIÇÃO DO BEM:
daAlienação Fiduciária sobre o Lote n° 44, da Rua SANANDUVA - do loteamento denominado "Morada
deDeus", medindo: 22,488m pela frente, 22,488m pelo fundo, 39,479m pela lateral direita e 39,479m
pelalateral esquerda, perfazendo a área total de 887,79m², limitando-se pela frente com via pública,
pelofundo com os lotes 110/112 da Avenida Serra Verde, pela lateral direita com o lote 42 da mesma Rua
epela lateral esquerda com o lote 46 da mesma Rua, registrado sob a matrícula nº 104.179, do livro 2
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-Registro Geral, do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 20909877).
O lote está localizado dentro do Condomínio Maxximo Garden, condomínioAVALIAÇÃODO BEM:

com escritura, está limpo sem entulhos, desocupado, em terreno vago sem construção, está localizado
quase no final da rua do lado direito, o lote não tem declive ou aclives a serem considerados, ainda que
em rua de aclive. Avaliado em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) em 07 de junho de 2019 (ID
37593197). Vinícius Silvestre - CPF: 343.879.196-04 e Maria CristinaFIELDEPOSITÁRIO:
Rodrigues Silvestre - CPF:440.752.866-49. ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES
(ART. 886, VI, CPC): Conformecertidão de ônus de 06/08/2018, juntada aos autos conforme ID
20909877, consta na matrícula do imóvel: (20/04/2010) – Alienação Fiduciária perante aR.3/104179
Caixa Econômica Federal – CEF, para garantia dadívida e de todas as demais obrigações assumidas,
valor: R$339.000,00; (19/06/2018) –Penhora expedida pela 4ª Vara Cível de Brasília-DF,R.4/104179
extraída dos autos nº 0701048-51.2018.8.07.0001,para cobrança da dívida no valor de R$46.333,51 e

(06/08/2018) Penhora expedida pela 25ªVara Cível de Brasília-DF, referente a estes autos,R.5/104179
para garantia do pagamento da dívida no valor de R$46.837,83. Deverá o interessado verificar junto ao
Cartório de Registro deste imóvel, a Certidão de Ônusatualizada. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS

Caberá a parte interessada, ainda, averificação de outros débitos incidentes(IPTU/TLP) e OUTRAS:
sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução236/CNJ). Os débitos anteriores ao
leilão de natureza propter rem (débitos condominiais) eos débitos anteriores tributários (IPTU e TLP)
incidirão sobre o preço da arrematação (§ 1ºdo artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código
Tributário Nacional - CTN) e deverão serinformados por extratos pelo Arrematante no processo judicial
para terem preferência sobre os demaiscréditos e débitos. Os débitos que eventualmente excedam ao
preço da arrematação são deresponsabilidade do arrematante, ressalvado direito de regresso em ação
autônoma. R$46.837,83 (quarenta e seis mil, oitocentos eDÉBITO DADEMANDA PROCESSUAL:
trinta e sete reais e oitenta e três centavos) atualizados até 11/04/2018 (ID 15766413). CONDIÇÕES DE

Osinteressados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site doVENDA:
leiloeirowww.brasilialeiloes.com.br aceitar os termos e condições informados e encaminhar cópias dos
seguintesdocumentos: RG, CPF, comprovante de endereço e se for pessoa jurídica CNPJ e contrato

A venda será efetuada no estado de conservação em que12 a14).social(resolução 236/2016 CNJ, arts.
seencontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, não
cabendoresponsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. PAGAMENTO E

A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço eRECIBO DEARREMATAÇÃO:
comissão peloarrematante, 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. Ovalor da comissão do leiloeiro poderá ser paga na forma indicada pelo Leiloeiro. Não sendo
efetuado odepósito da oferta, o leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando, também,
os lançosimediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da
aplicação desanções legais (art. 897, do CPC). A comissão devida aoCOMISSÃO DO LEILOEIRO:
leiloeiro seráde 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço
(art. 24 doDecreto 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 deresultado negativo da hasta pública. Na hipótese de acordo ou remição após a alienação, o leiloeiro
farájus à comissão. contatar com o Leiloeiro pelos telefonesDÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
(61)3347 5900 ou e-mail: brasilialeiloes@hotmail.com. Ficam os interessados intimados com a
publicação dopresente 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 decomunicação 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 encontradopara intimação, considera-se intimado por meio do presente edital.E, para que
este chegue ao conhecimento do(a)(s) interessado(a)(s), e, ainda, para que no futuro não possa(m) alegar
ignorância, extraiu-se o presente edital, que será publicado como determina a Lei, bem como afixado no
local de costume, ficando, desde logo, INTIMADOS os executados da data, hora e local da realização das
Hastas (art. 889, do CPC/15), caso não tenha êxito a intimação pessoal. DADO E PASSADO nesta cidade
deBRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2019 15:15:55.Eu, Débora Carolina Guedes Rodovalho Benon,
Diretora de Secretaria, assino eletronicamente por determinação do MM. Juiz de Direito.
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