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Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

 Órgão julgador: 3ª Vara Cível de Ceilândia 

 Última distribuição : 08/11/2018 

 Valor da causa: R$ 70.200,63 

 Processo referência: 0022958-77.2015.8.07.0003 

 Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
PJe - Processo Judicial Eletrônico
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Poder Judiciário da
União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio
da Justiça

Terceira Vara Cível de Ceilândia

QNM 11 ÁREA ESPECIAL N° 01 1° ANDAR
SALA 203, CEILÂNDIA CENTRO, Telefone:
3103-9452, Fax: 3103-0405, CEP: 72215110,
BRASÍLIA-DF 03vcivel.cei@tjdft.jus.br, Horário
de Funcionamento: 12h00 às 19h00

EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO

EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - BEM IMÓVEL

VARA: TERCEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA

PROCESSO Nº: 0718023-45.2018.8.07.0003

EXEQUENTE: MARIA ELINEIDE DA SILVA SANTANA - CPF: 112.868.811-53

ADVOGADO: Mauricio Andrade Rodrigues de Paula - OAB DF0045997

EXECUTADO: JOSE DE ARIMATEIA FURTADO - CPF: 105.918.773-68

ADVOGADO: Lionides Goncalves de Souza - OAB DF0005493

EXECUTADO: MARILETE GUNDIM DE SOUSA - CPF: 442.666.181-15

ADVOGADO: Lionides Goncalves de Souza - OAB DF0005493

INTERESSADO: EDVAR GONÇALVES DE SOUSA – CPF 313.749.801-53

O Excelentíssimo Sr. Dr.   RICARDO FAUSTINI BAGLIOLI, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Ceilândia/DF, 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  o(s) bem(ns) descrito(s) no presente edital. O leilãoLEILÃO
realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido pelo leiloeiro oficial André Gustavo Bouças Ignacio,
JCDF nº 16, através do portal www.brasilialeiloes.com.br vinculado à empresa Brasília Leilões, CNPJ
22.945.135/0001-62, tel: 98274 9920 – e-mail: brasilialeiloes@hotmail.com
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DATAS E HORÁRIOS:
  1  leilão:o inicia-se no dia 07 de outubro de 2019 às 16h20min, 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 1  leilão (art. 11, da Resoluçãoo

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

2  leilão:o  inicia-se no dia 10 de outubro de 2019 às 16h20min, aberto por no mínimo 10 minutos para
lances, . O site estará disponível para recepção deque não poderão ser inferiores ao valor da avaliação
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: LOTE 09, CONJUNTO 07, QUADRA 101, RECANTO DAS EMAS, DF,
medindo 10,00m de frente e fundo, 15,00m pelas laterais direita e esquerda, perfazendo a área total
de 150,00m², limitando-se pela frente com via pública, pelo fundo com os lotes 07 e 11, pela lateral
direita com o lote 10, pela lateral esquerda com o lote 08, registrado sob a matrícula nº 198700 no 3º
Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID ).42312136

AVALIAÇÃO  DO BEM: O imóvel possui uma construção ao fundo com quatro cômodos, sendo uma
sala integrada com a cozinha, três quartos e um banheiro, piso em cerâmica, forro PVC no teto e reboco
com pintura. Na área externa, na parte da frente da casa, existe uma área de serviço, muro e portão de
metal. Avaliado em R$ 200.000,00  (ID 34195575).(duzentos mil reais) em 01 de maio de 2019

FIEL  DEPOSITÁRIO: Marilete Gundim de Sousa - CPF: 442.666.181-15 (ID 31521892).

ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC):  Até 12 de agosto de 2019,
consta na matrícula:  (01/02/2017) – Penhora de 50% do imóvel, expedida pela 3ª Vara CívelR.3/198700
de Ceilândia-DF, referente a este processo, para a garantia da dívida de R$ 30.156,17 (trinta mil, cento e
cinquenta e seis reais e dezessete centavos). 

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Inscrição do Imóvel: 46939385. Conforme
certidão positiva de débitos, datada de 14/08/2019, consta débitos de IPTU no valor de R$ 55,03 (ID

 42312005). 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  ao leilão de natureza anteriores

 (débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (IPTU e TLP) incidirão sobre opropter rem
preço da arrematação (§ 1  do artigo 908 do CPC e artigo 130 § único do Código Tributário Nacional -o

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$ 84.064,45 (oitenta e quatro mil e sessenta e quatro
) atualizados até 22/02/2019 (ID 29358962).reais e quarenta e cinco centavos

CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site
do leiloeiro www.brasilialeiloes.com.br aceitar os termos e condições informados e encaminhar cópias
dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e se for pessoa jurídica CNPJ e contrato
social (resolução 236/2016 CNJ, arts. 12 a 14).
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É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em
igualdade de condições (§ 1º do artigo 843 do CPC)

A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo
ônus do interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por
vícios ocultos ou não. 

PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: A arrematação far-se-á mediante pagamento à
vista do preço ou mediante sinal correspondente a 10% do valor da arrematação com o pagamento
integral do remanescente em até dois dias úteis 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  o leiloeiro fará jus à comissão.após a alienação,

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: contatar com o Leiloeiro pelos telefones (61) 3347 5900 ou
 e-mail: . Ficam os interessados intimados com a publicação do presentebrasilialeiloes@hotmail.com

edital, que será feita na plataforma de editais do TJDFT ( ) nos termos do art. 887, §1° dowww.tidft.jus.br
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.

E, para que no futuro não se alegue ignorância, passa-se o presente Edital, que será publicado na rede
mundial de computadores, via plataforma de editais do TJDFT, conforme artigo 887, § 1º, do CPC, e, a
cargo do interessado, em site especializado em venda de imóveis, conforme artigo 887, §5º do CPC, bem
como, ad cautelam, afixado no local de costume. Este edital é também para INTIMAR da referida hasta
o(a)(s) executado(a)(s), caso não seja(m) encontrado(a)(s) para intimação pessoal ou não tenha(m)
advogado constituído nos autos.Dado e passado na cidade de Ceilândia - DF, 25 de setembro de 2019
13:23:10 . Eu, Rita de Cássia Lima de Andrade, Diretora Substituta o subscrevo.
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