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Circunscrição : 3 - CEILANDIA
 Processo : 2014.03.1.023674-9
 Vara : 201 - PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA

 Data : 17/08/2018
 

Titulo : Leilão ou hasta pública
 

Edital Publicado : EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO - BEM IMÓVEL *3-20140310236749-
000948/2018.* ORIGEM: PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA Processo: 2014.03.1.023674-9 Autor(es):
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA Advogado(s): DF023468 - JOSE ALVES
COELHO Réu(s): WILTON RODRIGUES DO CARMO Advogado(s): DF654321 - CURADORIA ESPECIAL
Interessada/Credora Hipotecária: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Advogado(s): DF017.348 - ELIZABETH
PEREIRA DE OLIVEIRA O Excelentíssimo Sr. Dr. Raimundo Silvino da Costa Neto, Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível de Ceilândia, 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 01/10/2018, às 12h30min., 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
04/10/2018, às 12h30min., 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 DOS
BENS: Apartamento nº 620, localizado na QNM-12, VIA 12-A, Lotes 01/03/21/23, Edifício Residencial Plaza,
Ceilândia Norte/DF. O imóvel possui as seguintes características: área privativa de 53,08m2, área de uso
comum de 33,02 m2, área total de 86,10 m2 e fração ideal do terreno de 0,08182; composto por 02 (dois)
quartos, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e varanda. Imóvel em bom estado de conservação e com
ônus reais, conforme laudo de avaliação folhas 239. Registrado na matrícula nº 14.235, no 6º Ofício de
Registro de Imóveis do Distrito Federal. Número da inscrição do imóvel: 47981059. Fiel Depositário: Wilton
Rodrigues do Carmo, CPF: 586.706.291-00. (O executado) AVALIAÇÃO DOS BENS: O bem imóvel foi
avaliado por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme laudo de avaliação folhas 239, de
18/09/2017. ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Na matrícula constam: R.3
- Hipoteca a favor de Caixa Econômica Federal -CEF; R.6 - Penhora da 17ª Vara do Trabalho Região de
Brasília/DF, processo 1250/2005; R.9 - Arrolamento de bens e direitos de Wilton Rodrigues do Carmo, CPF:
586.706.291-00; R.13 - Penhora da 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, processo 0001923-
88.2013.5.10.006; R.14 - Penhora da 4ª Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, processo 0001017-
27.2015.5.10.0104; R.15 - Penhora da 2ª Vara Cível de Ceilândia/DF, processo 2014.03.1.027626-2; R.16 -
Penhora da 2ª Vara Cível de Ceilândia/DF, processo 2014.03.1.027624-6; R.17 - Penhora da 1ª Vara do
Trabalho de Taguatinga/DF, processo 0001295-37-2015.5.10.0101; R.18 - Penhora da 1ª Vara de Execução
de Títulos Extrajudiciais, processo 06.979.829/0001-64; R.19 - Penhora da 19ª Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal, processo 3246-72.2010.4.01.3400 (3246-72.2010.4.013400); Av.20 - Indisponibilidade de
bens do processo 00022127020135180241; Av.21 - Indisponibilidade de bens do processo
00019399120135180241; Av.22- Indisponibilidade de bens do processo 0000262992014518024; Av.23 -
Indisponibilidade de bens do processo 0027924812014070015; Av.24 - Indisponibilidade de bens do
processo 00008673520145180241; Av.25 - Indisponibilidade de bens do processo 00010821120145180241;
R.26 - Penhora da 1ª Vara Cível de Ceilândia/DF, processo 2014.03.1.023674-9; conforme folhas 242, 243,
244. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU/TLP) e OUTRAS: Existem débitos tributários, 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). Caberá ao interessado a busca
de informações sobre eventuais débitos condominiais. Não estão sub-rogados no preço as despesas
tributárias, condominiais e/ou administrativas eventualmente existentes que tenham como fato gerador o
imóvel objeto do leilão, de forma que o pagamento recairá sobre o arrematante. DÉBITO DA DEMANDA
PROCESSUAL: R$ 13.868,16 (treze mil e oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), folhas
323-325. OBSERVAÇÃO: O referido imóvel encontra-se inadimplente até 09/04/2018, em 52 (cinqüenta e
duas) parcelas referentes ao Contrato 122720600239-4, da Caixa Econômica Federal. O referido contrato
apresenta dívida total, em 09/04/2018, no valor de R$ 27.617,77 (vinte e sete mil, seiscentos e dezessete
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reais e setenta e sete centavos),folhas 286-288. 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 de depósito judicial em favor do Juízo desta
1ª Vara Cível de Ceilândia, 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. Ceilândia-DF, quarta-feira,
15 de agosto de 2018 RODOLPHO CÂMARA DA SILVA Diretor de Secretaria 

 
Data : 21/03/2017

 
Titulo : Intimação

 
Edital Publicado : EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS - NCPC Procedimento Sumário, autos n.
2014.03.1.023674-9 Autor(es): CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA Réu(s):
WILTON RODRIGUES DO CARMO Objeto: INTIMAÇÃO de WILTON RODRIGUES DO CARMO, Brasileiro,
Solteiro, Autônomo, CPF Nº 586706291-00, CI Nº 19895197-SSP/DF, o qual se encontra em local incerto e
não sabido. O Dr. RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da
Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, na forma da lei etc, FAZ SABER, a todos quantos o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este meio INTIMA WILTON RODRIGUES DO CARMO,
Brasileiro, Solteiro, CPF Nº 586706291-00, CI Nº 19895197-SSPDF, Profissão: AUTONOMO, com o prazo de
20 (vinte) dias úteis, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
pague o valor de R$ 11.601,29 (onze mil e seiscentos e um reais e vinte e nove centavos), conforme
decisão adiante transcrita: "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na forma do artigo 513, parágrafo 2º, do Código de
Processo Civil, intime-se a parte executada, por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o
valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a
parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo
523, do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no
artigo 854, do CPC, proceda-se à consulta ao sistema BacenJud e determino, desde já, a indisponibilidade
dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme
requerido pelo credor. Anote-se o início da fase de cumprimento de sentença, atentando-se, se necessário, à
inversão dos pólos ativo e passivo. Em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e economia
processual, assegurados constitucionalmente determino também a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas
informatizados disponíveis neste Juízo, RENAJUD e INFOJUD, este último apenas para executados pessoas
físicas, já que pessoas jurídicas não apresentam declaração de bens à Receita Federal. Por fim, certificado o
trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas
taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do
art. 517, do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.
Ceilândia - DF, sexta-feira, 17/03/2017 às 15h40. Raimundo Silvino da Costa Neto Juiz de Direito.". .
Cientificando-se, ainda, que este Juízo e Cartório têm sua sede à QNM 11, Área Especial. n. 01, Edifício do
Fórum de Ceilândia/DF. O prazo de 20 (vinte) dias úteis fluirá da data da publicação única ou, havendo mais
de uma, da primeira (art. 257, inciso III, do CPC/2015). E, para que este chegue ao conhecimento do(a)(s)
interessado(a)(s), e, ainda, para que no futuro não possa(m) alegar ignorância, extraiu-se o presente edital,
que será publicado como determina a Lei e afixado no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade de


