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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

Cartório Judicial Único - 1ª a 4ª Vara de Fazenda Pública do DF 

Fórum Desembargador Joaquim de Sousa Neto, Térreo, Setores Complementares 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70620-000. Horário de atendimento: 12:00 às 19:00.

Telefone: 3103-4321 - Email: cju.faz1a4@tjdft.jus.br

 
 

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública do DF
Processo: 0709234-46.2017.8.07.0018 
Ação: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
Juiz: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO
Requerente: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS
Requerido:

DISTRITO FEDERAL

JANINE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 380.976.561-91

ADV: FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA - OAB DF10141-A

JANILTON SOUTO DE ALMEIDA - CPF: 473.888.201-59

RV PRODUCOES CONSULTORIA E MARKETING LTDA - CNPJ: 09.033.114/0001-02

ADV: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - OAB DF24885-A

RENE VIEGAS ALVES - CPF: 185.260.711-49

ADV: LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS - OAB DF24885-A

 
 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - BEM MÓVEL (VEÍCULO)

 

 

TORNO público que, no(s) dia(s) e hora abaixo especificado(s), 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 Sr. 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, (61) 99917-0685 ou e-mail contato@oaleiloes.com.br.
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DATAS E HORÁRIOS

 

1º leilão: até 12/09/2022, às 13h00min, 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.

 

2º leilão: até 15/09/2022, às 13h00min, permanecendo aberto por, no mínimo, mais 10 (dez) minutos, para 
recepção de lances que não poderão ser inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, nos 
termos do parágrafo único do art. 891 do CPC.

 

DESCRIÇÃO DO BEM

 

Veículo C4 I/CITROEN, PLACA JFK 2777, Cor Prata, RENAVAM 00509883826, ano de fabricação 
2012/2013.

 

As descrições são meramente informativas. Cabe ao interessado verificar todas as características do objeto 
do leilão, não podendo alegar divergências em relação ao material de divulgação, fotos, descrições do edital 
ou descrições do portal do leiloeiro, pois a venda é realizada no estado de conservação e regularização que 
se encontra o bem (ad corpus).

 

AVALIAÇÃO

 

O veículo foi avaliado em 16/06/2022, no montante de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), 
conforme Auto de Penhora e Avaliação ID 128345359.

 

O Auto de Avaliação (ID 128345359) registrou que o veículo se encontrava com 199.155 Km (cento e 
noventa e nove mil, cento e cinquenta e cinco quilômetros) rodados, com motor funcionando e com avarias 
no para-choque dianteiro e capô.

 

DEPOSITÁRIO FIEL (art. 840, II, e §1º, do CPC)

 

A Executada Janine Rodrigues Barbosa – CPF: 380.976.561-91
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VISITAÇÃO

 

A visitação do bem deverá ser previamente agendada via e-mail administrativo@oaleiloes.com.br, enviando 
documento pessoal com foto. Os agendamentos serão feitos de acordo com a chegada das solicitações.

 

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

 

Conforme consulta no Portal do SENATRAN, realizada em 11/07/2022 constam 3(três) Restrições Judiciais 
no sistema RENAJUD: 1) Determinada em 04/06/2021 pela 3ª Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do 
Processo nº 0707950-03.2017.8.07.0018; 2) Determinada em 11/11/2021 pela 1ª Vara da Fazenda Pública 
do DF nos autos deste processo e; 3) Determinada em 27/04/2022 pela 1ª Vara da Fazenda Pública do DF 
nos autos do Processo nº 0705586-58.2017.8.07.0018. O bloqueio será desconstituído após a venda em 
alienação judicial.

 

O participante fica ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições 
judiciais originárias de outros juízos, causando morosidade na transferência do bem. O arrematante é 
responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo. Os impedimentos para 
registro do veículo deverão ser informados via petição ao d. Juízo para que oficie às Varas e ao DETRAN 
para as devidas baixas.

 

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

 

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPVA) e OUTRAS

 

De acordo com a Certidão Positiva de Débitos nº 210088120622022, emitida em 11/07/2022 pela Secretaria 
de Estado de Economia do Distrito Federal, há débitos de IPVA vincendos, referentes ao ano de 2022, no 
valor de R$ 766,46 (setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

 

Em diligência realizada pelo leiloeiro no portal do Sistema de Gestão de Trânsito - GETRAN, do 
Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, em 12/07/2022, não foram encontrados 
débitos referentes a infrações e licenciamento.

 

Cabe ao interessado a verificação de débitos incidentes sobre o veículo, que não constem dos (autos art. 18 
da Resolução 236/CNJ).
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Os débitos anteriores à arrematação de natureza propter rem (por exemplo: débitos condominiais) e os 
débitos anteriores tributários (por exemplo: IPVA, IPTU e TLP) incidirão sobre o preço da arrematação (§ 
1º do art. 908 do CPC e artigo 130, § único, do Código Tributário Nacional - CTN) ou seja, não são de 
responsabilidade do arrematante arcar com os débitos citados, anteriores à data da arrematação, desde que 
sejam informados nos autos. Assim, os débitos incidentes 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 transferência de propriedade, registro, Imposto de Transmissão – 
ITBI, taxas e imissão na posse, conforme a natureza do bem, serão de responsabilidade do arrematante, bem 
como, arcará com as despesas de baixa de gravames, taxas e emolumentos do depósito público, se houver. 
(Art. 901, "caput", § 1o e § 2o, e Art. 903 do Código de Processo Civil).

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL

 

R$ 42.653,05 (quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), conforme Parecer ID 
100910301 de 19/08/2021.

 

CONDIÇÕES DE VENDA

 

Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar 24h antes da realização do leilão no site 
www.oaleiloes.com.br. Para o cadastro de pessoa física é necessário anexar a cópia dos seguintes 
documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, assinar o contrato eletrônico do site e encaminhar uma 
foto de rosto com a identidade ao lado. No caso de pessoa jurídica: CNPJ, contrato social, RG, CPF do 
representante legal e comprovante de endereço, habilitar-se no site, concordando com as regras 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.

 

Regras para os lances: 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.
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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): Não está previsto.

 

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 este processo.

 

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). A comissão será paga na 
forma indicada pelo Leiloeiro. A comprovação do pagamento deverá ser encaminhada para o e-mail: 
contato@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 ordem de entrega do bem móvel ou 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 ao Juízo, 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). O arrematante, que não honrar seu 
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lance, sujeita-se às normas cíveis e penais pelo descumprimento.

 

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 o leiloeiro está autorizado a 
fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

 

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 no site: https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam. Na 
página, basta inserir o número do processo no local destinado e buscar.

 

Para outras informações, visite o site do leilão: https://www.oaleiloes.com.br ou contatar o Leiloeiro pelos 
canais: telefone (61) 3208-4981, WhatsApp (61) 99917-0685 ou pelo e-mail contato@oaleiloes.com.br.
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