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Circunscrição : 1 - BRASILIA
 Processo : 2006.01.1.085545-8

 Vara : 207 - SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA
 Data : 15/08/2018

 
Titulo : Leilão ou hasta pública

 
Edital Publicado : EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - BEM IMÓVEL Origem: 7ª VARA CÍVEL
DE BRASÍLIA Processo: 2006.01.1.085545-8 Autor(es): COOPERLEG COOPERATIVA HABIT SERVIDORES
LEGISLATIVO LTDA Advogado(s): DF003209 - NEUZA INOCENTE TELES Réu(s): IRENILDA ANGELA DOS
SANTOS Advogado(s): DF988888 - CURADORIA DE AUSENTES O Excelentíssimo Sr. Dr. Pedro Matos de
Arruda, Juiz de Direito Substituto da 7ª 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
Fernando Gonçalves Costa, CPF nº 512347341-68, inscrito na Junta Comercial do Distrito Federal - JCDF sob
nº 10, através do portal www.multleiloes.com, com endereço no SOF/Norte, Quadra 01, Conjunto "A", Lote
08, Brasília-DF, e-mail e telefones para contato: (61) 3465-2542, 3465-2074 ou 3465-2203, e-mail:
contato@multleiloes.com. DATAS E HORÁRIOS 1o leilão: inicia-se no dia 17/09/2018, às 17h00min., 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, serguir-se-á, sem
interrupção, o segundo leilão. 2o leilão: inicia-se no dia 20/09/2018, às 17h00min., aberto por no mínimo
10 minutos para lances, 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 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: Direitos possessórios sobre a Unidade 21111 -
Quadra 11, Lote 11, Fase II, integrada ao Condomínio Chácaras Ouro Vermelho II, localizado na RA XIV do
Setor Habitacional Estrada do Sol, km 7,6, da Avenida do Sol, Fazenda Taboquinha, São Sebastião/DF,
constituída de um terreno de 1.166 m2. Fiel Depositário: Representante legal da Cooperleg Cooperativa
Habitacional Servidores Legislativo Ltda. AVALIAÇÃO DO BEM: O bem imóvel foi avaliado por R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), conforme laudo avaliação, folhas 384, de 04/11/2016. ÔNUS, RECURSOS E
PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Não consta dos autos ônus, penhoras anteriores, hipoteca,
indisponibilidades e menções a outros processos. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Não consta
dos autos débitos de IPTU/TLP, além de outros valores pendentes de vencimento. 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 (por exemplo:
débitos condominiais) e os débitos anteriores tributários (por exemplo: 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. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par.
Único do Código Tributário Nacional). DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 35.651,41 (trinta e cinco mil,
seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), folha 417, atualizado até 03.11.17.
CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do
leiloeiro www.multleiloes.com, aceitar os termos e condições informados e encaminhar cópias dos seguintes
documentos: Pessoa Física: RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado for;
Pessoa Jurídica: CNPJ, contrato social, comprovante de endereço, documentos pessoais dos sócios (RG e
CPF) e/ou procuração com firma reconhecida da assinatura. (Resolução 236/2016 CNJ, arts. 12 a 14).
Havendo qualquer nova orientação da Corregedoria do E. TJDFT para a inclusão de novo requisito para
participação em leilão, fica autorizada a inclusão da informação respectiva, mediante a referência pertinente.
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. São de responsabilidade do arrematante os atos de transferência de propriedade,
baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito público, se houver.
(Art. 901, "caput", § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Civil). Pagamento e recibo de arrematação:
A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do valor de arrematação e da comissão do Leiloeiro
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 desta 7ª Vara Cível de Brasília, que poderá ser
emitida pelo leiloeiro. O valor da comissão do leiloeiro poderá ser pago na forma indicada pelo Leiloeiro. A
comprovação do pagamento deverá ser encaminhada para o e-mail: 07vcivel@tjdft.jus.br. Com a
comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro será lavrado
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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, parágrafo primeiro
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). 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. Condições de Parcelamento: Os interessados em adquirir o bem
penhorado em prestações poderão apresentar, por escrito, 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 a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. As propostas de
parcelamento deverão conter, 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 30 (trinta) meses, garantido 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. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das prestações, incidirá
multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 895, parágrafo quarto do Código de Processo Civil. Além
disso o inadimplemento 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. Cabe ressaltar que as propostas de pagamento de lances à vista sempre
prevalecerão sobre a proposta de pagamento parcelado, sendo que a apresentação da proposta não
suspende o leilão. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado em diferentes condições, o juiz
decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor. Sendo em iguais condições, o
juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Por fim, no caso de arrematação a prazo, os pagamentos
feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao
executado. Dúvidas e esclarecimentos: contatar com o Leiloeiro pelos telefones (61) 3465-2542, 3465-2074
ou 3465-2203, e-mail: contato@multleiloes.com. Os documentos para efetivação do cadastro no portal
deverão ser enviados ao e-mail contato@multleiloes.com. Ficam os interessados intimados com a publicação
do presente edital, que será feita na plataforma de editais do TJDFT (www.tidft.ius.br). nos termos do art.
887, §1° do Código de Processo Civil e em site especializado do leiloeiro 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. 

 
Data : 10/01/2018

 
Titulo : Leilão ou hasta pública

 
Edital Publicado : EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE BEM
IMÓVEL Origem: 7ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Processo: 2006.01.1.085545-8 Autor(es): COOPERLEG
COOPERATIVA HABIT SERVIDORES LEGISLATIVO LTDA Advogado(s): DF003209 - NEUZA INOCENTE TELES
Réu(s): IRENILDA ANGELA DOS SANTOS Advogado(s): DF988888 - CURADORIA ESPECIAL A Excelentíssima
Dra. Marilza Neves Gebrim, Juíza de Direito da 7ª 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 Fernando Gonçalves Costa, CPF nº 512347341-68, inscrito na Junta Comercial do Distrito
Federal - JCDF sob nº 10, através do portal www.multleiloes.com, com endereço no SOF/Norte, Quadra 01,
Conjunto "A", Lote 08, Brasília-DF, e-mail e telefones para contato: (61) 3465-2542, 3465-2074 ou 3465-
2203, e-mail: contato@multleiloes.com. DATAS E HORÁRIOS 1o leilão: inicia-se no dia 06/02/2018, às
15h50min., 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, serguir-se-
á, sem interrupção, o segundo leilão. 2o leilão: inicia-se no dia 09/02/2018, às 15h50min., aberto por no
mínimo 10 minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 70% 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: Direitos possessórios sobre a Unidade 21111 -
Quadra 11, Lote 11, Fase II, integrada ao Condomínio Chácaras Ouro Vermelho II, localizado na RA XIV do
Setor Habitacional Estrada do Sol, km 7,6, da Avenida do Sol, Fazenda Taboquinha, São Sebastião/DF,
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constituída de um terreno de 1.166 m2. Fiel Depositário: Representante legal da Cooperleg Cooperativa
Habitacional Servidores Legislativo Ltda. AVALIAÇÃO DO BEM: O bem imóvel foi avaliado por R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), conforme laudo avaliação, folhas 384, de 04/11/2016. ÔNUS, RECURSOS E
PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Não consta dos autos ônus, penhoras anteriores, hipoteca,
indisponibilidades e menções a outros processos. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Não consta
dos autos débitos de IPTU/TLP, além de outros valores pendentes de vencimento. 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 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 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. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130,
Par. Único do Código Tributário Nacional). DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 35.651,41 (trinta e cinco
mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e quarenta e um centavos), folha 417, atualizado até 03.11.17.
CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do
leiloeiro www.multleiloes.com, aceitar os termos e condições informados e encaminhar para o e-mail
contato@multleiloes.com, o Contrato de Participação em Leilão On-line com assinatura reconhecida em
cartório e cópias dos seguintes documentos: Pessoa Física: RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de
casamento, se casado for; Pessoa Jurídica: CNPJ, contrato social, comprovante de endereço, documentos
pessoais dos sócios (RG e CPF) e/ou procuração com firma reconhecida da assinatura. (Resolução 236/2016
CNJ, arts. 12 a 14). Havendo qualquer nova orientação da Corregedoria do E. TJDFT para a inclusão de novo
requisito para participação em leilão, fica autoriazda a inclusão da informação respectiva, mediante a
referência pertinente. 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. São de responsabilidade do arrematante os atos de
transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do
depósito público, se houver. (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Civil).
Pagamento e recibo de arrematação: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do valor de
arrematação e da comissão do Leiloeiro 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 desta
7ª Vara Cível de Brasília, que poderá ser emitida pelo leiloeiro. O valor da comissão do leiloeiro poderá ser
pago na forma indicada pelo Leiloeiro. A comprovação do pagamento deverá ser encaminhada para o e-mail:
07vcivel@tjdft.jus.br. 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, parágrafo primeiro 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). 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. Condições de Parcelamento:
Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar, por escrito, 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 a 70% (setenta por cento) do valor da
avaliação. As propostas de parcelamento deverão conter, 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 30 (trinta) meses,
garantido 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. No caso de atraso no pagamento de
quaisquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 895, parágrafo quarto
do Código de Processo Civil. Além disso o inadimplemento 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. Cabe ressaltar que as propostas de
pagamento de lances à vista sempre prevalecerão sobre a proposta de pagamento parcelado, sendo que a
apresentação da proposta não suspende o leilão. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado
em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor. Sendo em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Por fim, no caso de
arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu
crédito, e os subseqüentes, ao executado. Dúvidas e esclarecimentos: contatar com o Leiloeiro pelos
telefones (61) 3465-2542, 3465-2074 ou 3465-2203, e-mail: contato@multleiloes.com. Os documentos para
efetivação do cadastro no portal deverão ser enviados ao e-mail contato@multleiloes.com. Ficam os
interessados intimados com a publicação do presente edital, que será feita na plataforma de editais do
TJDFT (www.tidft.ius.br). nos termos do art. 887, §1° do Código de Processo Civil e em site especializado do
leiloeiro e por todos os meios de comunicação por ele escolhidos para maior divulgação da venda. Nos
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termos do art. 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica a executada intimada da alienação
judicial por meio do presente edital. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2018 Dra. Marilza Neves Gebrim Juíza de
Direito da 7ª Vara Cível de Brasília 

Data : 18/07/2017
 

Titulo : Intimação
 

Edital Publicado : EDITAL DE INTIMAÇÃO - PENHORA (CUMP. SENTENÇA) *1-20090110846462-
000149/2017.* Prazo: 20 dias FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, neste Juízo e Cartório tramita a Ação de Cumprimento de sentença nº 2006.01.1.085545-8,
movida por COOPERLEG COOPERATIVA HABIT SERVIDORES LEGISLATIVO LTDA, inscrito no CNPJ
37.161.601/0001-96 em face de IRENILDA ANGELA DOS SANTOS, inscrita no CPF 304.033.751-34, cujo
objeto é o pagamento do montante de R$ 30.884,70 (trinta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta
centavos), sendo o presente para INTIMAR IRENILDA ANGELA DOS SANTOS, CPF 304.033.751-34, acerca
da constrição que recaiu sobre os direitos possessórios do seguinte bem imóvel: unidade 21111 - Quadra
11, Lote 11, Fase II, integrado ao Condomínio Chácars Ouro Vermelho II, localizado na RA XIV do Setor
Habitacional Estrada do Sol, Km 7,6 da Av. Sol, Fazenda Taboquinha, São Sebastião/DF, para pagamento da
dívida no(s) valor(es) R$ 30.884,70 (trinta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), de
que foi constituído fiel depositário do bem penhorado, o representante legal da exequente, COOPERLEG
COOPERATIVA HABIT SERVIDORES LEGISLATIVO LTDA. O prazo para, querendo, oferecer impugnação é de
15(quinze) dias, contados do término do prazo deste edital. O(a)(s) interessado(a)(s) fica(m) desde já
ciente(s) de que, caso queira(m) exercer seu(s) direito(s) de defesa, deverá(ão) constituir, com a devida
antecedência, advogado. Caso não tenha(m) condições de constitui-lo, deverá(ão) procurar Defensor
Público. Este Juízo tem sua sede na Praça Municipal, Lote 01, Ed. Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Bl.
B, Ala B, Sala 916, Brasília/DF. Tudo em conformidade com o despacho e decisão de fls 404 e 373:
"Promova-se a abertura de novo volume. Expeça-se edital de intimação da executada acerca da penhora,
conforme determinado à fl. 373, último parágrafo. Após, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para
que apure o valor do débito remanescente, tendo como base as parcelas indicadas às fls. 400/402, devendo
incidir juros e correção nos termos da sentença, bem como os honorários de sucumbência e da fase de
cumprimento de sentença, bem como a multa fixada à fl. 313. Por fim, deverá decotar o valor penhorado às
fls. 313/316 na data do efetivo bloqueio. Somente após o cumprimento das determinações retro, retornem
os autos conclusos para apreciação do pedido de fl. 397. Brasília - DF, sexta-feira, 31/03/2017 às 19h54.
Felipe Costa da Fonsêca Gomes Juiz de Direito Substituto." "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Desentranhe-se o
mandado de avaliação de fls. 363/365 para que seja novamente cumprido naquele endereço, conforme
requerido às fls. 369/371. Instrua-se o mandado com cópia de fls. 369/371. Fica nomeado como fiel
depositário do bem o representante legal da exequente. Sem prejuízo, com fulcro no art. 513, §2º, IV, do
CPC, intime-se a executada por edital acerca da penhora deferida à fl. 351. Brasília - DF, quarta-feira,
05/10/2016 às 11h42. Verônica Torres Suaiden Juíza de Direito Substituta." E, para que chegue ao
conhecimento do requerido e de terceiros interessados, a fim de que, no futuro, não possam alegar
ignorância, expediu-se este Edital que vai devidamente assinado, publicado e afixada uma cópia em local de
costume, como determina a Lei. Brasília - DF, segunda-feira, 29/05/2017 às 16h00. Eu, MARCUS VINICIUS
ALMEIDA COUTINHO, Diretor de Secretaria, assino por determinação do MM. Juiz de Direito. Marcus Vinicius
Almeida Coutinho Diretor de Secretaria 
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Edital Publicado : Processo: 2006.01.1.085545-8 Classe: Procedimento Sumário Assunto: Obrigações
Autor: COOPERLEG COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO LTDA Réu: IRENILDA
ÂNGELA DOS SANTOS Finalidade: CITAÇÃO da ré, IRENILDA ÂNGELA DOS SANTOS, CPF 304.033.751-34,
para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la, e INTIMAÇÃO da data designada para
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÂO: dia 24/02/2015 às 13h20min. Tudo em conformidade com a decisão de fl.
251: "(...) O fato de se tratar de feito distribuído até 31/12/2010, sem que até o presente momento tenha
recebido sentença, milita contra o princípio da razoável duração do processo consagrado no artigo 8.1 da
Convenção Americana de Direitos Humanos, e no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República.
Desse modo, chamo o feito à ordem para determinar que a parte autora promova a citação por edital,
independentemente das providências e diligências já determinadas. Oportunamente, venham os autos
imediatamente conclusos para a prolação da sentença. Brasília - DF, quarta-feira, 29/10/2014 às 17h21.
Ruitemberg Nunes Pereira Juiz de Direito Substituto" RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito
Substituto MARCUS VINICIUS ALMEIDA COUTINHO Diretor de Secretaria 
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