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Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  
 
2VARCIVSAM 
2ª Vara Cível de Samambaia 
Quadra 302 Conjunto 1, sala 3.75, 3 andar, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72300-631 
E-mail: 02vcivel.sam@tjdft.jus.br 

Atendimento: 12h às 19h no site www.tjdft.jus.br/atendimento-virtual.

 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO – BEM IMÓVEL

 

Processo: 0713080-30.2019.8.07.0009

Órgão Julgador: 2ª Vara Cível de Samambaia

Classe Judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 400.704.841-04.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

RÉ: FRANCISCA TERESA DIAS - CPF: 536.764.831-20.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 

 

O Excelentíssimo Sr. Dr. Edson Lima Costa,  Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Samambaia, torna público 
que, nos dias e hora abaixo especificados, será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) descrito(s) neste 
edital. O leilão realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial Orlando 
Araújo dos Santos, inscrito na JUCIS/DF sob o nº 88, por meio do portal www.oaleiloes.com.br, com 
endereço no SCS, Quadra 06, Lotes 71/81, Bloco A, Sala 513, telefones (61) 3208-4981, 9.9917-0685 ou e-
mail administrativo@oaleiloes.com.br.

DATAS E HORÁRIOS

1º leilão: em 12/07/2022, às 12h20min, permanecendo aberto por, no mínimo, mais 10 (dez) minutos para 
recepção de lances, por valor igual ou superior ao da avaliação do(s) bem(ns). 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 do CNJ de 13 de julho de 2016). Não havendo lances no primeiro leilão, seguir-
se-á, sem interrupção, o segundo leilão.
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2º leilão: em 15/07/2022, às 12h20min, permanecendo aberto por, no mínimo, mais 10 (dez) minutos, para 
recepção de lances que não poderão ser inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor da 
avaliação, nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC.

REGRAS DO LEILÃO

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 interessados tenham oportunidade de ofertar novos 
lances (artigo 21 da Resolução 236/2016 do CNJ). Passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será 
encerrado. Havendo vários lotes em leilão, os lotes serão apregoados simultaneamente, podendo o 
participante ofertar lances em qualquer lote, no site do leiloeiro, na aba “auditório virtual”.

O interessado deverá oferecer os lances exclusivamente e diretamente no site www.oaleiloes.com.br durante 
a alienação. Os lances serão imediatamente divulgados online, de modo a viabilizar a apreciação em tempo 
real das ofertas e novos lances.

Recomenda-se que o participante dê seu lance com bastante antecedência ao fechamento da hasta. Em caso 
de instabilidade no acesso do participante, nos últimos minutos do leilão, impedindo o envio de novos 
lances, não será anulada a hasta, uma vez que é disponibilizada, no portal do leiloeiro, a ferramenta de 
“lance automático”, que realiza lances sucessivos até o limite indicado pelo participante e apenas o 
suficiente para superar o lance anterior. Assim, o participante assume o risco do resultado, no caso de falha 
sistêmica, ao não utilizar a referida ferramenta e esperar o último momento para enviar o lance manual.

PARCELAMENTO (art. 895 do CPC)

Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar, por escrito, ao leiloeiro, até 
o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o 
início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior ao valor mínimo de venda 
estipulado, de acordo com o art. 895, Inc. I e II, do CPC.

As propostas de parcelamento poderão ser enviadas ao leiloeiro por e-mail e deverão constar, em qualquer 
hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o 
restante em até trinta parcelas iguais, contadas a partir da data primeira parcela, garantidas por caução 
idônea ou por hipoteca do próprio bem imóvel alienado, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o 
indexador de correção monetária e as condições de pagamento e saldo, tudo de acordo com o art. 895, §1º do 
CPC.

No caso de atraso no pagamento de quaisquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento), nos 
termo do art. 895,§ 4º do Código de Processo Civil.

O inadimplemento, por mais de trinta dias corridos, além da multa estipulada, autoriza o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 
ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.

A proposta de pagamento de lances à vista sempre prevalecerá sobre a proposta de pagamento parcelado 
(art. 895, §7º do CPC).

DESCRIÇÃO DOS BENS

LOTE 05, CONJUNTO 03, QR 631, SAMAMBAIA-DF, medindo 7,00 de frente e fundos e 15,00m pelas 
laterais direita e esquerda, ou seja, 105m2, limitando-se pela frente comm via pública, pelos fundos com o 
lote14, pela direita com o lote 04 e pela esquerda com o lote 06, tudo de acordo com a matrícula nº 
152.191do Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 51282777).

http://www.oaleiloes.com.br/
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Cabe ao interessado verificar todas as características do objeto do leilão, pois a venda é realizada no estado 
de conservação e regularização que se encontra o bem (ad corpus). O interessado não poderá pedir a 
anulação da venda por vício do objeto, por despesas para regularização ou pela redução da área que 
consta no edital.

AVALIAÇÃO

Avaliação do bem em R$ 100.000,00 (cem mil) o lote e mais R$30.000,00 (trinta mil) em benfeitorias, no 
valor total de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em 23/11/2021, conforme ID 109699867.

Consta no laudo de avaliação que o imóvel possui uma casa térrea, dividida em: uma sala, uma cozinha, três 
quartos, um banheiro, uma área de serviço, uma garagem. A casa é coberta com telha de amianto, sem laje, 
mas com forro de PVC, a garagem tendo a mesma cobertura, mas sem forro. O piso é de cerâmica no 
interior da casa e na garagem, possui na frente grade e portão. A rua possui asfalto ou similar e o imóvel é 
atendido por serviços de energia elétrica, água tratada, esgoto e telefonia. O imóvel está em estado regular 
de conservação.

DEPOSITÁRIO FIEL/POSSUIDOR (art. 840, §2º, do CPC)

A Ré (ID 51282682).

ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, Inciso VI, CPC) 

Não constam ônus, recursos ou processos pendentes sobre o imóvel em tela, além destes autos.

Os interessados devem buscar informações atualizadas sobre estes e outros ônus, além deste processo, 
porventura não registrados no edital de leilão.

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS

Cabe à 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 à arrematação de natureza propter rem (por 
exemplo: débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: IPTU e TLP) incidirão 
sobre o preço da arrematação (§ 1º do art. 908 do CPC e artigo 130, § único, do Código Tributário Nacional 
- CTN), desde que sejam informados nos autos.

Assim, os débitos incidentes, se houver, deverão ser informados por extratos pelo arrematante, no processo 
judicial, para terem preferência sobre os demais créditos e débitos (art. 323, art. 908, § 1º e §2º, do Código 
de Processo Civil e Art. 130, § único, do Código Tributário Nacional).

As despesas necessárias para os atos de registro, Imposto de Transmissão - ITBI e imissão na posse serão de 
responsabilidade do arrematante, bem como, arcará com as despesas de baixa de gravames, taxas e 
emolumentos do depósito público, laudêmio, se houver. (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o, e Art. 903 do 
Código de Processo Civil).

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL

Conforme petição inicial ID 51282706, o valor da causa, registrado em 07/11/2019, foi no montante de R$ 
128.333,00 (cento e vinte e oito mil trezentos e trinta e três reais). Trata-se de ação de extinção de 
condomínio cabendo 50% (cinquenta por cento) do valor da venda do imóvel para cada parte (sentença de 
ID 96183996).

CONDIÇÕES DE VENDA

Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site www.oaleiloes.com.br. Para o 
cadastro de pessoa física é necessário anexar a cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, foto do rosto 
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segurando a identidade com a frente para a câmera, comprovante de endereço, assinar eletronicamente as 
regras do leilão, confirmando a leitura do edital. No caso de pessoa jurídica: CNPJ, contrato social, RG, 
CPF do representante legal e comprovante de endereço, assinar eletronicamente as regras do leilão, 
confirmando a leitura do edital (resolução 236/2016 CNJ, art. 12 a 14). Os interessados na arrematação só 
poderão efetuar lances após a aprovação do cadastro no site e aceite dos termos do leilão, no prazo de até 24 
horas da abertura da etapa dos lanços. Após o prazo, consulte o leiloeiro.

PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO E DA COMISSÃO DO LEILOEIRO

A arrematação far-se-á mediante pagamento em dinheiro e À VISTA do preço e a comissão pelo 
arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC), por 
meio de guia de depósito judicial vinculada a estes Autos. No caso de ser aceito o parcelamento do preço, 
de acordo com as condições entabuladas.

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) e não será parcelada. A 
comissão será paga na forma indicada pelo Leiloeiro. A comprovação do pagamento deverá ser 
encaminhada para o e-mail: administrativo@oaleiloes.com.br. 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, remição, após o leilão, tendo havido arrematação, o Executado deverá arcar com a 
comissão do Leiloeiro.

A proposta de terceiro interessado, antes da hasta ou após os leilões negativos, deverá contemplar a 
comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento), mesmo que seja realizada diretamente nos autos do processo 
e ainda que as hastas tenham sido negativas.

Com a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, será 
lavrado o auto de arrematação para posterior expedição da carta de arrematação do bem imóvel, com o 
respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1º do Código de Processo Civil).

Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato, informando, 
também, os lances imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, com a 
aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de Processo Civil).

INTIMAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Ficam os interessados intimados com a publicação deste edital, que será feita na plataforma de editais do 
TJDFT (www.tjdft.ius.br), nos termos do art. 887, §1°, do Código de Processo Civil, e nos meios de 
marketing e redes sociais do leiloeiro para maior divulgação da venda, inclusive autorizado a publicar em 
sites especializados para venda de imóveis e a exibição de faixas de divulgação nos locais escolhidos a 
seu critério e na frente do local onde se encontra(m) o(s) bem(ns).

Nos termos do art. 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caso o executado revel e sem 
advogado nos autos, os coproprietários, o cônjuge, todos os credores, eventuais ocupantes e outros tantos 
interessados, não sejam encontrados para intimação, considerar-se-ão intimados por meio deste edital.

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS

Acesso público aos autos: https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam.

Em caso de dúvidas e para outras informações, visite o site do leilão: https://www.oaleiloes.com.br ou 
contatar o Leiloeiro pelos telefones/WhatsApp (61) 3208-4981, (61)99917-0685 ou e-mail 
administrativo@oaleiloes.com.br.

mailto:administrativo@oaleiloes.com.br
https://www.oaleiloes.com.br/
mailto:administrativo@oaleiloes.com.br
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DOCUMENTO DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE

 

E, para conhecimento dos interessados, especialmente dos executados,  expediu-se o presente, que será 
devidamente assinado, publicado e afixada uma cópia em lugar de costume, como determina a lei. 
Samambaia-DF,  4 de maio de 2022 14:27:23 

*A Resolução 234, de 13/07/2016, do CNJ, institui a Plataforma de Editais do Poder Judiciário. Todavia, até o presente 
momento, a ferramenta não se encontra ativa. Maiores informações podem ser obtidas diretamente na Ouvidoria daquele 
órgão, telefone Telefones: (61) 2326-4607 / 2326-4608. Endereço para correspondência e atendimento presencial: Ouvidoria 
do Conselho Nacional de Justiça - SEPN 514, bloco B, lote 7, sala 11 - Brasília/DF - CEP 70760-542, horário de atendimento: 
das 8h às 19h, de segunda a sexta-feira.  

*Nos termos do art. 257, inciso II, do CPC, o edital expedido nos autos estará disponível na rede mundial de computadores e 
no sítio deste Tribunal - www.tjdft.jus.br. 
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