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Circunscrição : 6 - SOBRADINHO
 Processo : 2013.06.1.008392-2

 Vara : 201 - PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO
 Data : 08/08/2018

 
Titulo : Leilão ou hasta pública

 
Edital Publicado : EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - BEM IMÓVEL *6-20130610083922-
001342/2018.* ORIGEM: PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO Processo: 2013.06.1.008392-2
Autor(es): COURTNEY KING COOPER Advogado(s): DF014159 - PATRICIA DA SILVEIRA CARDADOR Réu(s):
SELMA MARIA DE OLIVEIRA Advogado(s): DF003983 - HUMBERTO PIRES A Excelentíssima Sra. Dra. Luciana
Pessoa Ramos, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Sobradinho, 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 24/09/2018, às 13h20min., 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 dia 27/09/2018, às 13h20min., 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 chácara 17-AB,
localizada na Rua 05, Lago Oeste, Sobradinho/DF. O imóvel possui as seguintes características: área total
medindo, aproximadamente, 10.000,00 m2; situada de frente para o vale, com árvores frutíferas, tais como,
laranja, limão, pequi, ciriguela, jaca, banana, manga, acerola, coco e tamarindo; composta por: 01 (uma)
casa que contém área de serviço com bancada de pedra; 01 (uma) dependência de empregada e 01 (um)
banheiro; 01 (uma) cozinha tipo americana integrada com a sala com móveis embutidos e bancada de
pedra, 01 (uma) lareira, 01 (um) banheiro social, 01 (um) mezanino com armários embutidos e pequeno
depósito, 01 (um) escritório com pequeno depósito, 01 (uma) suíte com armário embutido e banheira, 01
(uma) suíte máster com armário embutido e banheira e área externa com churrasqueira, bancada em pedra
e sauna; 01 (uma) casa de caseiro que contém 02 (dois) quartos, 01 (uma) suíte, 01(um) banheiro social,
salas de estar e de jantar, 01 (uma) cozinha, 01(uma) área de serviço e varanda coberta na área externa.
AVALIAÇÃO DO BEM: O bem imóvel foi avaliado por R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais),
conforme laudo de avaliação folhas 841/842, de 16/02/2018. Homologação fls. 850. ÔNUS, RECURSOS E
PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Imóvel não possui matrícula, não sendo possível informar
penhoras e pendências. 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: Valor Principal: R$ 25.666,74 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis
reais e setenta e quatro centavos) e Honorários de Sucumbência: R$ 5.611,71 (cinco mil, seiscentos e onze
reais e setenta e um centavos, atualizados em 04/07/2018, às folhas 923/924. 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: RG, CPF,
comprovante de endereço e se for pessoa jurídica CNPJ e contrato social (resolução 236/2016 CNJ, arts. 12
a 14). 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 púbico, se
houver. (Art. 901, "caput", § 1o e § 2o e Art. 903 do Código de Processo Cível). Pagamento e recibo de
arrematação: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço e comissão pelo arrematante,
no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC), através de guia
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de depósito judicial em favor do Juízo desta 1ª Vara Cível de Sobradinho, que poderá ser emitida pelo
leiloeiro. O valor da comissão do leiloeiro poderá ser paga na forma indicada pelo Leiloeiro. 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. 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. Brasília/DF, 10 de agosto de 2018 Dra. Luciana Pessoa Ramos Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de
Sobradinho 

 
Data : 27/10/2016

 
Titulo : Leilão ou hasta pública

 
Edital Publicado : NC- EDITAL DE HASTA PÚBLICA *6-20130610083922-006574/2016.* A Doutora
LUCIANA PESSOA RAMOS, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Sobradinho-DF, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tomarem que no dia 09 de Novembro
de 2016, às 14 horas e 36 minutos, no Átrio do Edifício Fórum de Sobradinho - DF, Quadra Central, Bloco F,
Lote B, Edifício Fórum, os oficiais IRENE MASAE OKADA, conforme Portaria GC nº 03, de 02/01/2010;
ROSEMEYRE PEREIRA DOS SANTOS AZOUBEL, ILMAR SOUSA SANTOS, WALTER ANDRADE DE SA, conforme
Portaria GC nº 21, de 03/04/2019; MARIA DE JESUS ALENCAR SCHNABL LIMA, conforme Portaria GC nº 36,
de 06/04/2011, e Decreto-Lei nº 115/67, Tabela "Q" item "I", promoverão em público, hasta, por preço
igual ou acima da avaliação, ou não havendo licitante, em segunda hasta no dia 16 de Novembro de 2016,
às 14 horas e 36 minutos, no mesmo local, a quem mais der, a venda dos bens adiante caracterizados: 1º)
Direitos possessórios do bem Imóvel situado no Lago Oeste, Rua 04, Chácara 15FB, Sobradinho/DF,
correspondendo a um lote com aproximadamente 10.000 (dez mil) metros quadrados (meia chácara), com
as seguintes características; de frente para o vale, com linda vista, com grande parte de mata nativa e parte
cercada de arame/tela, contendo duas casas, assim caracterizadas: Primeira casa) sobrado compreendido
em 01 área de serviço com bancada em pedra; 01 cozinha com móveis embutidos e bancada em pedra; 01
sala ampla integrada de jantar e estar; 02 quartos, 01 banheiro social, 01 suite máster com closet sem
armário e banheira; 01 mesanino com sala, 02 quartos, 01 banheiro social e um pequeno depósito; toda
forrada e piso de ardósia, possuindo garagem com ampla cobertura. Segunda casa) do auxiliar/caseiro,
compreendido em 02 quartos, 01 banheiro social, 01 sala, 01 cozinha e 01 varanda coberta na área externa.
Avaliação: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 2º) Direitos possessórios do bem imóvel situado no Lago
Oeste, Rua 05, Chácara 17AB (hoje chácara 17), Sobradinho/DF, correspondendo a um lote com
aproximadamente 10.000 (dez mil) metros quadrados (meia chácara), com as seguintes características: de
frente para o vale com linda vista, possuindo árvores frutíferas (jaca, manga, banana, laranja, acerola,
pitanga, como e tamarindo), além de angico e mogno, toda cercada (parte em arame e parte em muro em
pedra), contendo 03 (três) casas construídas, assim caracterizadas: primeira casa) casa sede, toda na
cerâmica e forrada, com 01 escritório com pequeno depósito, 01 suite com armário embutido e banheira, 01
suite máster com armário embutido e banheira, 01 área de serviços com bancada em pedra, 01 dependência
de empregada com 01 banheiro, 01 cozinha com móveis embutidos e bancada em pedra, tipo americana
integrada com a cozinha, 01 banheiro social, 01 lareira, 01 lareira, 01 mezanino com armários embutidos e
pequeno depósito, 01 área externa com churrasqueira e bancada em pedra, sob cobertura acrílica, com
acesso á cozinha e 01 sauna (não dá para ser usada por causar grande infiltração no quarto), com acesso ao
quatro de casal. Não possui varanda nem garagem coberta. segunda casa) casa, no meio da chácara, toda
rebocada, com 02 quartos, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro social, necessitando de muitos reparos (corrigir
infiltração, telhado, pintura, vidros das janelas, com sérios riscos estruturais e com perigo de desabamento,
e a fossa necessita ser refeita. terceira casa) casa do auxiliar/caseiro, com 02 quartos, 01 banheiro social,
01 área de serviço, 01 cozinha, 01 suíte, 01 sala de estar, 01 sala de jantar, 01 varanda externa coberta,
muito simples e sem pintura por fora, em péssimo estado de conservação. Avaliação: R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais). Tudo nos termos dos autos da Cumprimento de sentença nº: 2013.06.1.008392-2,
proposta por COURTNEY KING COOPER, (americano, solteiro, terapauta holístico, portador do documento de
residência permanente ("Parmanent Residencu Information") V447561-W, expedido pela CGP/DIREX/DPF e
do CPF nº 743.174.401-30, residente e domiciliado na SQN 116, Bloco B, apartamento 303, Brasília/DF,
tendo como advogada a Drª Patrícia da Silveira Cardado, OAB/DF 14.159) em desfavor de SELMA MARIA DE
OLIVEIRA (brasileira, solteira, servidora pública, portadora do RG nº 1.132.794-SSP/DF e do CPF nº
484.401.161-87, residente e domiciliado no Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 05, Chácara 17, Sobradinho/DF,
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tendo como advogado o Dr. Humberto Reis, OAB/DF 3.983), que ficam desde logo intimados por este Edital
das designações supra, caso não sejam encontrados para intimação pessoal. Os interessados deverão
comparecer no dia, local e hora designados, observados os termos dos artigos 886, 88 e 891, §ú, todos do
CPC. O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio
eletrônico. E para conhecimento dos interessados, especialmente dos executados, para que no futuro não
possam alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Sobradinho-DF, 27 de outubro de 2016 às 16h05. Eu,
Alessandra de Melo Silva, Técnico Judiciário, o digitei, e eu, MARCIA DORIANA DE SOUZA VERAS
MENDONCA, Diretora de Secretaria, o subcrevo e assino. Publique-se. Marcia Doriana de Souza Veras
Mendonça Diretora de Secretaria 
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