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de 1% ao mês; 3) Decorrido o prazo do edital, do pagamento e de eventual interposição de embargos, a Defensoria Pública exercerá o múnus
da Curadoria Especial, conforme nomeação feita na decisão que deferiu a citação por edital. Este Cartório e Juízo têm sede na Praça Municipal
Lote 1 Bloco B, Salas 819/825, 8º Andar,ala C, Zona Cívico-Administrativa, BRASÍLIA - DF - CEP: 70094-900. Horário de Funcionamento: 12h00
às 19h00. www.tjdft.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade de BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2020 19:31:57. Eu, CASSIA SOLEILE ALVIM
BATALHA, Coordenadora de Secretaria, o conferi e assino eletronicamente por determinação do(a) MM(a). Juiz(íza) de Direito.

DESPACHO

N. 0028276-47.2015.8.07.0001 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - A: ESPOLIO DE ITALO GUERRERA. Adv(s).: DF3137 -
VALTER FERREIRA XAVIER FILHO; Rep(s).: MARIO LUIZ VIEIRA GUERRERA. A: MARIO DANTE GUERRERA. Adv(s).: DF3137 - VALTER
FERREIRA XAVIER FILHO; Rep(s).: MARIO LUIZ VIEIRA GUERRERA. R: MARA LUCIA SANVIDOTTI. Adv(s).: SP32440 - PRISCILA MARIA
PEREIRA CORREA DA FONSECA. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Número do processo: 0028276-47.2015.8.07.0001 Classe
judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: ESPOLIO DE ITALO GUERRERA, MARIO DANTE GUERRERA
REPRESENTANTE LEGAL: MARIO LUIZ VIEIRA GUERRERA EXECUTADO: MARA LUCIA SANVIDOTTI DESPACHO Trata-se de petição
da parte exequente informando que as tratativas de acordo restaram infrutíferas. Instado a apresentar o trânsito em julgado do AGI
0713744-88.2019.8.07.0000 o exequente explicou que "Por outro lado, no que se refere à certidão de trânsito em julgado do Agravo de
Instrumento n. 0713744-88.2019.8.07.0000, é válido recordar que ele foi interposto visando: 1) a realização de nova pesquisa via BacenJud, e 2)
o cancelamento do alvará expedido em nome de Mara Lucia Sanvidotti, expedindo-se novo alvará em favor do ora exequente (Pires de Saboia
Advogados Associados), em razão da verba executada deter caráter alimentar, excepcionando a suposta impenhorabilidade dos valores objeto
do referido alvará (ID 10015569). Ademais, conforme noticiado, foi deferido o pedido para nova penhora BacenJud, como se verifica no acordão
juntado anteriormente (ID 66932137), tendo sido negado o pedido para cancelamento do alvará por ter-se considerado que a impenhorabilidade
de tais valores persistia. Sendo assim, interposto foi o Recurso Especial (ID Num. 66932140) apenas pelo ora exequente para que o alvará
expedido em favor de Mara Lucia Sanvidotti fosse cancelado e emitido outro em seu favor, de modo que preclusa a questão do novo bloqueio via
Bacenjud, eis que não foi objeto de recurso por quaisquer das partes". Assim, reitera o pleito para realização do Bacenjud, tendo em vista que
não foi objeto do Recurso Especial. Apresentou planilha atualizada do débito no valor de R$ 335.503,21. Pois bem. Na certidão de ID 77366245
a Secretaria explicou que "verificamos os valores do alvará ID 36820086, e de fato assiste razão ao Douto Juízo no questionamento apontado. O
valor do alvará está depositado na Conta Judicial vinculada ao número dos autos físicos, bem como a consulta que fizemos limitou-se somente
quanto à numeração do processo eletrônico. Diante do fato mencionado acima, o extrato da conta Judicial anexado ID 76917458 corresponde
ao valor de R$ 4.001,94 depositado na conta judicial:4700110104912 e ao alvará ID36820086 expedido e pronto para ser levantado". Assim,
tendo em vista que o Recurso Especial ainda não julgado diz respeito justamente ao levantamento do alvará, aguarde-se o julgamento do Resp
nº 1873001/DF. Fica a parte exequente intimada a anexar aos autos o julgamento do recurso, bem como seu trânsito em julgado. Documento
Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)

CERTIDÃO

N. 0734453-10.2020.8.07.0001 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - A: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA.
Adv(s).: DF41258 - LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO, DF39684 - ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO. R: BAUE
ENGENHARIA LTDA - EPP. Adv(s).: DF0036550A - HILTON PESSOA AMARAL. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3VARVETBSB 3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília
Número do processo: 0734453-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) EXEQUENTE: OBJETIVA
ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA EXECUTADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP CERTIDÃO De ordem, nos termos da Portaria nº
001/2018 deste Juízo, fica o exequente intimado para se manifestar nos autos, quanto à petição retro da parte executada. Prazo: 05 (cinco) dias.
BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2020 10:45:43. GILBERTO MARTINS JUNIOR Servidor Geral

EDITAL

N. 0704580-67.2017.8.07.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - A: DANIEL SARAIVA VICENTE. Adv(s).: DF35526 - DANIEL
SARAIVA VICENTE. R: BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP. Adv(s).: DF31705 - RODRIGO RAMOS ABRITTA. R:
JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO. Adv(s).: Nao Consta Advogado. R: ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO. Adv(s).: Nao Consta Advogado.
T: FERNANDO CEZAR TOBIAS DA SILVA. Adv(s).: Nao Consta Advogado. Diretor de Secretaria Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3VARVETBSB 3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais
de Brasília Telefone: (61) 3103 7836 / 7835 Horário de atendimento: 12:00 às 19:00 Número do processo: 0704580-67.2017.8.07.0001 Classe
judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DANIEL SARAIVA VICENTE EXECUTADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO, ROSA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO EDITAL DE HASTA PÚBLICA O(A)
Excelentíssimo(a) Juiz(íza) de Direito do(a) 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, Dr(a). TATIANA
IYKIÊ ASSAO GARCIA, 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 penhorado(s) nos autos do Processo nº 0704580-67.2017.8.07.0001 em que figura com
requerente DANIEL SARAIVA VICENTE - CPF nº 724.444.601-20 (Advogado(a): Daniel Saraiva Vicente ? OAB-DF 35.526) e como requerido(a)
(s) BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ? EPP E OUTRO(S) ? CNPJ nº 18.585.453/0001-92 (Advogado(a): Rodrigo Ramos
Abrita ? OAB-DF 31.705); JECIVALDO CHAGAS DE ARAUJO ? CPF no 280.957.401-44 (Advogado(a): Não consta dos autos) e ROSA MARIA
DE OLIVEIRA ? CPF no 884.460.501-53 (Advogado(a): Não consta dos autos), mediante as seguintes condições: O leilão realizar-se-á de
forma eletrônica e será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial FERNANDO CÉZAR TOBIAS DA SILVA, regularmente inscrito na JCDF sob o
nº 13, através do site www.dfleiloes.com.br. DATAS E HORÁRIOS (horários de Brasília-DF). O 1º leilão terá inicio no dia 09/02/2021 às 14h10,
permanecendo aberto por mais 10 (dez minutos) para recebimento de lances, que não poderão ser inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor da avaliação. Não havendo lance igual ou superior ao da avaliação no 1º leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o 2º leilão no dia 12/02/2021 às
14h10, ocasião em que permanecerá aberto por mais 10 (dez) minutos para recepção de lances, que não poderão ser inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação. O sistema estará disponível para recepção de lances com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência da data
marcada para o primeiro leilão (art. 11 da Resolução nº 236/2016 do CNJ). A partir do encerramento da 1ª hasta o sistema já estará disponível
para recebimento de lances para a 2ª 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 interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução nº 236/2016 do CNJ), passados 03
(três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do leiloeiro
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(S) BEM(NS): QNM-08 (OITO), CONJUNTO ?E?, LOTE 13 (TREZE) ? CEILÂNDIA-DF, medindo: 25,00m a norte e a sul e
10,00m a leste e a oeste, ou seja, área de 250,00m2, limitando-se a norte com o lote 11, a sul com via pública, a leste com o lote 14 do conjunto ?
G?, e a oeste com via pública, o imóvel é constituído de duas casas, uma na lateral do lado esquerdo e outra nos fundos. A Casa da lateral do lado



Edição nº 218/2020 Brasília - DF, disponibilização quinta-feira, 19 de novembro de 2020

766

esquerdo é dividida em sala, banheiro e dois quartos. O telhado desta casa é estilo colonial e o piso é em cerâmica, com as paredes da cozinha
e banheiro revestidas por cerâmica. A pintura das paredes está desgastada. A Casa dos fundos é dividida em sala, cozinha, banheiro e três
quartos. O telhado desta casa é estilo colonial e o piso é em cerâmica, com as paredes da cozinha e banheiro revestidas por cerâmica. A pintura
das paredes está desgastada, com matrícula no 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o no 28.502, devidamente avaliado em
R$ 280.000,00 (duzentos, oitenta mil reais), conforme Laudo de Avaliação (Id 74024157). Data da avaliação: 04/06/2020. DEPOSITÁRIO FIEL:
Sra. Rosa Maria de Oliveira Araújo. DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 41.323,24 (quarenta e um mil, trezentos, vinte e três reais e
vinte e quatro centavos) em 16/11/2020 (Id. 52192313) RESTRIÇÕES, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (art. 886, inciso VI do CPC):
Conforme certidão de ônus (id 73014630) acostada aos autos datada de 14/02/2020 não constam na matrícula imobiliária quaisquer gravame, à
exceção da penhora determinada por este Juízo, conforme R-5-28.502 da matrícula imobiliária. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e OUTRAS: Os débitos
anteriores ao leilão de natureza propter rem (Taxas Condominiais), assim como os débitos de natureza tributária (IPTU/TLP) sub-rogam-se sobre
o valor da arrematação, nos termos do art. 908, §1º do CPC e art. 130, parágrafo único do CTN. Os débitos tributários e condominiais não cobertos
pelo valor da arrematação são de responsabilidade do arrematante. Em consulta realizada no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda do DF
em 17/11/2020 com a inscrição do imóvel (35041064) constatou-se a existência de débitos de IPTU/TLP em aberto nos valores de R$ 69,61 e R$
34,96 referente ao exercício de 2016, Totalizando em R$ 104,57. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NA SEFAZ/DF: 35041064 O(s) bem(ns)
será(ao) vendido(s) no estado de conservação em que se encontra(m), não cabendo ao Leiloeiro e nem ao Juízo qualquer responsabilidade
quanto a consertos, reformas ou troca de peças, cabendo exclusivamente ao interessado a verificação de suas condições e especificações antes
das datas designadas para os leilões (art. 18 da Resolução nº 236/2016 do CNJ). A(s) foto(s) do(s) bem(ns) constante(s) do site do Leiloeiro são
meramente ilustrativas de modo que havendo divergências prevalecerá a descrição do(s) bem(ns) constante(s) do edital. São de responsabilidade
do(a) arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames, imissão na posse do bem arrematado e pagamento de taxas e
emolumentos do depósito público (no caso de bens móveis removidos ao depósito público). CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Os interessados
em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do leiloeiro (www.dfleiloes.com.br), aceitando os termos e condições informados.
Após a finalização do cadastro juntamente com a senha de acesso ao sistema será encaminhado ao interessado via e-mail uma mensagem de
confirmação de cadastro liberado. O simples cadastro no site não habilita o usuário a participar dos leilões eletrônicos. Para participar dos leilões
eletrônicos é necessário o cadastro no ?Cadastre-se? no site do Leiloeiro e proceder com o envio do RG, CPF/CNPJ (no caso de pessoa jurídica
será necessário também o envio do Contrato Social, do RG e do CPF do sócio-administrador) e do Comprovante de Endereço na Conta do
Cadastro ?Meus Documentos? (arts. 12 e 14 da Resolução nº 236/2016 do CNJ). 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, que poderá ser emitida pelo Leiloeiro. O valor da comissão
do Leiloeiro poderá ser pago na forma indicada pelo Leiloeiro. 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 de mandado de entrega do bem (para bens móveis) ou
da carta de arrematação (para bens imóveis), com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1º do CPC). Não sendo efetuado o
depósito do lance e da respectiva comissão, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lanços imediatamente
anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo (art. 26 da Resolução nº 236/2016 do CNJ), com a aplicação de sanções legais
(art. 897 do CPC). 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 nº 236/2016 do CNJ). Não será devida a comissão ao
leiloeiro na hipótese de desistência de que trata o art. 775 do CPC, de anulação da arrematação ou de resultado negativo na hasta pública.
Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo desistência prevista no art. 775 do CPC, o leiloeiro ou corretor devolverão ao
arrematante o valor recebido a título de comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos. Na hipótese de acordo ou remição
após a alienação, o leiloeiro fará jus à comissão (art. 7º, §3º da Resolução nº 236/2016 do CNJ). DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: contatar
com o Leiloeiro pelos telefones (61) 3552-4667 ou (61) 9 8147-0091 ou pelo e-mail: fcezardf@gmail.com. Ficam os interessados intimados com
a publicação do presente edital, que será feita na plataforma de editais do TJDFT (www.tjdft.jus.br), nos termos do art. 887, § 1º do CPC e no
site do Leiloeiro na rede mundial de computadores (www.dfleiloes.com.br) e por todos os meios de comunicação por ele escolhidos para maior
divulgação da venda, bem como afixado no local de costume. Nos termos do art. 889, parágrafo único, do CPC, 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, 17 de novembro
de 2020 13:53:13. MARIA FERNANDA CERESA Diretora de Secretaria Substituta

DESPACHO

N. 0719092-21.2018.8.07.0001 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - A: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME. Adv(s).:
DF23053 - SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR. R: RACHEL LOPES MACIEL. Adv(s).: DF24734 - CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT. Poder
Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e
Conflitos Arbitrais de Brasília Número do processo: 0719092-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME EXECUTADO: RACHEL LOPES MACIEL DESPACHO Nos termos do despacho
de ID77260946, fica intimada a exequente para se manifestar acerca da petição e comprovante de pagamento apresentados pela executada no
ID77299025, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo dizer se dá por integralmente quitada a dívida vindicada nestes autos, sob pena de extinção pelo
pagamento (concordância tácita). Após, retornem-se os autos conclusos. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a)
Juíz(a) de Direito Signatário(a)

N. 0720946-50.2018.8.07.0001 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - A: ATLAS HOLDING LTDA - ME. Adv(s).: DF23053 - SILVIO
LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, DF21744 - FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE. R: RACHEL LOPES MACIEL. Adv(s).: DF24734
- CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, DF44304 - FLAVIA MOREIRA DE LIMA, DF2447 - FRANCISCO AGRICIO CAMILO. Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais
de Brasília Número do processo: 0720946-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE:
ATLAS HOLDING LTDA - ME EXECUTADO: RACHEL LOPES MACIEL DESPACHO Fica a parte exequente intimada a se manifestar acerca
da petição de ID77325301 e cumprir a ressarcir o valor de R$ 134,47. Prazo de 5 (cinco) dias. Documento Registrado, Datado e Assinado
Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)

N. 0042942-87.2014.8.07.0001 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - A: BANCO DO BRASIL. Adv(s).: DF30744 - KATIA
MARQUES FERREIRA, PA18696 - LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS. R: JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA. R: MARCOS DE SOUSA
SILVEIRA. R: MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA. Adv(s).: MG142208 - BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA. R:
TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA. Adv(s).: MG142208 - BRUNO LADEIRA
JUNQUEIRA, DF54232 - PEDRO PAULO DO AMARAL SILVA, DF42802 - LUCAS DIOGO GUEDES DE SOUZA, DF50942 - PAULO GUILHERME
OLIVEIRA DOS SANTOS CORDEIRO, DF0015837E - WESLEN MESSIAS RODRIGUES, DF25172 - RAFAEL KLIER DA SILVA OLIVEIRA. Poder
Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e
Conflitos Arbitrais de Brasília Número do processo: 0042942-87.2014.8.07.0001 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL EXECUTADO: JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO
DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA
DESPACHO 1. Neste ato, excluí o advogado substabelecente (Dr. Paulo) e cadastrei o advogado substabelecido (Dr. Bruno), conforme


