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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO 

 

CONDIÇÕES BÁSICAS 

FERNANDO CÉZAR TOBIAS DA SILVA, Leiloeiro Oficial, regularmente 

matriculado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal/DF, sob o 

nº 13/99, devidamente autorizado pela proprietária Fundação Habitacional do 

Exército - FHE, CNPJ/MF nº 00.643.742/0001-35, CF/DF nº 07483284/001-05, com 

endereço à Avenida Duque de Caxias, s/nº, Setor Militar Urbano - SMU, Brasília/DF, 

CEP: 70.630-902, tendo havido inadimplência de obrigações contratuais, garantidas 

pela alienação fiduciária do imóvel abaixo relacionado e consolidada a posse do 

mesmo ao credor fiduciário, pelo cumprimento do art. 26 da Lei. 9.514/97 e 

cumprindo o disposto no art. 27 da mesma lei, torna público que colocará à Venda 

em Leilão Público, o seguinte bem imóvel. 

 

1 DO OBJETO 

1.1 IMÓVEL: Sala nº 3 (três), do Bloco 3 (três), Tipo EC-4, da Quadra 710/711, do Setor 

Comercial Residencial Norte (SCR/NORTE), com área útil de 21,28m², comum de 

6,10m²., total de 27,38m²., e respectiva fração ideal de 0,0308% dos lotes de terreno 

nºs 1 e 3 que medem: Lote nº 1 medindo 6,675m pelos lados Norte e Sul e 10,00m 

pelos lados Leste e Oeste, perfazendo a área de 66,75m²., e o Lote nº 3 medindo 6,50m 

pelos lados Norte e Sul e 10,00m pelos lados Leste e Oeste, perfazendo a área de 

65,00m²., limitando-se entre si, com o lote nº 5 e logradouros públicos, tudo de 

conformidade com a Matrícula nº 13.823 do Cartório do 2º Ofício do Registro de 

Imóveis do Distrito Federal/DF. 

1.2 Anteriores adquirentes fiduciantes (ex-mutuários): JOSÉ PAULO MIRANDA 

DA SILVA, militar, CPF/MF nº 468.071.601-00, portador da CI nº 118.070.893-3 

CBM/DF e sua mulher, ROSANDA HENRIQUE DA SILVA, autônoma, CPF/MF 

nº 516.163.861-34, portadora da CI nº 17.086-CBM/DF, brasileiros, casados sob o 

regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei nº 6.515/1977, residentes 

e domiciliados na QNA 51, Casa 15, Taguatinga Norte/DF. 
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1.3 Datas dos leilões:  

1º Leilão: 24/10/2020 

2º Leilão: 07/11/2020 

Horário: a partir das 13h. 

Local para realização do Leilão: Site: www.dfleiloes.com.br 

2 DO PREÇO MÍNIMO 

2.1 O lance mínimo para a venda em PRIMEIRO LEILÃO, nos termos do Art. 27, 

parágrafo 1º da Lei 9.514/1997, será: R$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil 

reais).  Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado no mesmo 

horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual 

ou superior a R$ 149.000,00 (Cento e quarenta e nove mil reais).  

2.2 A venda em segundo leilão será feita pelo valor do maior lance obtido, desde que 

superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguros, dos encargos 

legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais, ITBI e honorários, como 

determina o parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 9.514/1997, a serem incluídos ainda os 

gastos com a publicação dos Editais de Leilão. 

2.3 Os débitos do Imóvel foram pagos pela Fiduciária e acrescerão o valor devido pelos 

Fiduciários.  

2.4 Ficam cientes os interessados que o imóvel poderá estar ocupado, e sua desocupação 

será procedida na forma do Art. 30 da Lei 9.514/1997. 

 

3 DA APURAÇÃO DO LANCE VENCEDOR 

3.1 Será considerado lance vencedor aquele que resultar no maior valor acima do preço 

mínimo apresentado no ato do leilão. 

 

4 DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO 

4.1 O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão, o valor da comissão do leiloeiro, 

correspondente a 5 % (cinco por cento) do lance vencedor. 

4.2 O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 

4.3 O arrematante poderá efetuar o pagamento à vista, com sinal correspondente à 20% 

(vinte por cento) do valor lanço e o saldo restante em até 8 (dias) corridos, sob pena 

de perda de sinal. 

4.4 Não haverá devolução de comissão, caso a desistência seja do arrematante.  

http://www.dfleiloes.com.br/
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4.5 No caso de pagamento do lance através de cheque, se o mesmo for devolvido por 

qualquer motivo, o leilão será considerado negativo e o imóvel voltará novamente a 

leilão em cumprimento à lei 9.514/97, ficando o arrematante sujeito a sanções de 

ordem civil e criminal, a critério da credora fiduciária.  

 

5 MODALIDADES  ELETRÔNICA  

5.1 Os interessados em participar do leilão poderão fazê-lo somente na modalidade online 

de forma eletrônica através do site www.dfleiloes.com.br, devendo para tanto o 

interessado efetuar cadastramento prévio em até 24 horas antes da data de leilão, 

enviar a documentação necessária, habilitar-se ao leilão, confirmar o lance eletrônico 

e recolher a quantia respectiva na data designada para a realização da hasta pública, 

para fins de lavratura do Auto de Arrematação, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição da Fundação Habitacional do Exército - FHE, via 

depósito bancário, o valor total da arrematação, no prazo de 24 horas a partir do 

encerramento do leilão público.  

 

6 DAS REGRAS E RESPONSABILIDADES PARA PARTICIPAR DO LEILÃO 

ELETRÔNICO 

6.1 O sistema de compra através do leilão eletrônico está previsto na Resolução 92 de 18 

de Dezembro de 2009 do CJF e nas demais legislações pertinentes ao assunto. Quem 

der o maior lance até o seu encerramento arremata o bem. O leilão eletrônico tem uma 

data de abertura e encerramento, como ocorre com o leilão presencial. Durante este 

período é possível dar mais de um lance e monitorar as ofertas dos demais 

participantes. O interessado no bem constante da pauta de leilão participará do 

processo licitatório de forma "eletrônica", oferecendo seu lance através da internet. 

6.2 O interessado em ofertar lances deverá se cadastrar previamente no site do Leiloeiro 

(www.dfleiloes.com.br), aceitando os termos e condições informados. O simples 

cadastro no site não habilita o usuário a participar do leilão ON-LINE. Para participar 

do leilão ON-LINE é necessário após o cadastro realizar login no site do Leiloeiro 

com senha e proceder com o envio do RG, CPF/CNPJ (NO CASO DE PESSOA 

JURÍDICA), e do comprovante de endereço. 

6.3 O usuário declara que tem capacidade, autoridade e legitimidade para assumir as 

responsabilidades e obrigações descritas neste Edital de Leilão. O Edital é 

disponibilizado na sua íntegra, juntamente com a descrição do bem divulgado. 

http://www.dfleiloes.com.br/
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6.4 Somente serão aceitos os lances que atenderem aos seguintes critérios:  

a) Ofertados dentro do prazo determinado para início e término da captação dos 

lances; 

b) Atendam às exigências legais quanto ao “aceitar e enviar” das regras 

determinadas pelo site quanto à segurança e procedimentos para concretização 

do lanço, sob pena de responsabilização civil e criminal do lançador 

inadimplente. 

6.5 O usuário que não efetuar o pagamento ou o depósito dos valores corretamente e 

dentro do prazo estabelecido, por qualquer motivo, submeter-se-á este às 

penalidades da Lei, que prevê responsabilidade criminal e execução judicial contra 

o mesmo, além da perda do valor da Comissão do Leiloeiro Oficial (art. 39 do 

Decreto nº 21.981/32). O inadimplente não será admitido a participar de outros 

leilões ou praças, nos termos do art. 897 do CPC. 

6.6 O usuário declara estar ciente que o intervalo para que o lance eletrônico seja 

processado via internet, bem como o “delay” (atraso na transmissão de sinal) 

existentes em todos os meios de comunicação, o prazo para lances eletrônicos se 

encerrará sempre 05 segundos antes de zerar o relógio. Portanto, quem estiver 

participando do leilão eletrônico, deverá ficar atento ao relógio, não deixando para 

dar o lance nos últimos segundos. 

6.7 O usuário declara estar ciente que o Auto de Arrematação será assinado pelo 

leiloeiro oficial, que o fará em seu nome, tendo em vista que, de acordo com as 

regras e condições do leilão eletrônico, no momento em que o interessado concorda 

com as regras estipuladas, também concede poderes para que o leiloeiro oficial 

assine o Auto de Arrematação na qualidade de seu representante. 

6.8 O usuário declara estar ciente que deverá possuir equipamentos com as 

configurações recomendadas que atendam aos requisitos mínimos do sistema para 

participar do leilão através do site, quais sejam: 

a) Conexão dedicada de 500Kbps (sem vídeo) e 1Mbps (com áudio e vídeo); 

b) Computador com navegador: Mozila Firefox ou Google Chrome, sendo versões 

atualizadas; 

c) A BSBLeilões não se responsabiliza por falhas no funcionamento do computador 

do usuário. Instabilidade de conexão na internet do usuário, queda de conexão na 

internet do usuário, incompatibilidade de software no computador do usuário. 
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6.9 O usuário isenta a Fundação Habitacional do Exército - FHE e a BsbLeilões por 

quaisquer problemas decorrentes dos servidores, tanto do usuário como da empresa, 

no atraso de envio de informações e lances, que acarretem desencontro de 

informações, informações errôneas ou indevidas, isentando Fundação Habitacional 

do Exército - FHE e a BsbLeilões de quaisquer responsabilidades. 

6.10 O usuário assume os riscos em participar do leilão por esta modalidade, em razão 

de queda de internet, instabilidade de conexão de internet, sistema ou falhas técnicas, 

não podendo pleitear invalidação ou postergação do leilão, isentando a Fundação 

Habitacional do Exército - FHE e o leiloeiro oficial de quaisquer responsabilidades 

por esta modalidade de participação. 

 

7 DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

7.1 Ao devedor fiduciante (ex-mutuário) é assegurado o direito de preferência, até a data 

de realização do 2º leilão, para aquisição do imóvel por preço correspondente ao valor 

da dívida, somado aos encargos e despesas, aos valores correspondentes ao ITBI e ao 

laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária 

no patrimônio da Fundação Habitacional do Exército – FHE , e às despesas inerentes 

ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também ao devedor fiduciante (ex-

mutuário) o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova 

aquisição do imóvel, inclusive custas e emolumentos (Lei 9.514/97). 

7.2 A não manifestação do devedor fiduciante (ex-mutuário) até a arrematação do imóvel 

em leilão, será considerado não exercício do direito de preferência à compra. 

7.3 Fica desde já notificado do presente leilão o Fiduciante (ex-mutuário) acima indicado, 

caso não seja localizado.  

7.4 Na hipótese de não ser formalizado o negócio por quem exerceu o direito de 

preferência, o valor do sinal será revertido a título de multa por frustação ao leilão 

público. 

 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Arrematação sob exclusiva responsabilidade e risco do arrematante. 

8.2 O contrato de financiamento ou escritura pública, conforme o caso, será firmado em 

até 30 dias corridos após a realização do Leilão Público. 

8.3 Serão da responsabilidade do adquirente: 

• Todas as despesas necessárias à lavratura da escritura; 
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• A iniciativa necessária à lavratura da escritura, inclusive a obtenção de guias, 

declarações e documentos exigíveis, com o consequente pagamento, às suas 

expensas, de taxas, impostos, emolumentos, registros, etc. 

• Apresentação junto à Fundação Habitacional do Exército – FHE da 

escritura/contrato registrado junto ao Ofício de Registro de Imóveis competente 

no prazo de 30 dias a contar da assinatura do instrumento de compra e venda. 

• Apresentação junto à Fundação Habitacional do Exército - FHE do protocolo de 

averbação na Prefeitura. 

8.4 Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões dos imóveis pode ser 

invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no 

preço ou nas condições de pagamento, ficando a cargo e ônus do adquirente a sua 

regularização. 

8.5 Os imóveis são ofertados à venda como coisa certa e determinada (venda “adcorpus”), 

sendo apenas enunciativas as referências neste edital, e serão vendidos no estado de 

ocupação e conservação em que se encontram, ficando a cargo do adquirente a sua 

desocupação, reformas que ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões dos 

cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, arcando o 

adquirente com as despesas decorrentes. 

8.6 O adquirente, ocupante ou não do imóvel, declara-se ciente e plenamente informado 

de que sobre o imóvel, podem pender débitos de natureza fiscal (IPTU) e condominial 

(por cotas inadimplidas seja ordinárias ou extraordinárias). 

8.7 Eventuais débitos que recaiam sobre o imóvel, especialmente dívidas condominiais e 

tributos (IPTU e quaisquer taxas incidentes sobre o imóvel), devem ser levantados e 

quitados exclusivamente pelo adquirente. Para os imóveis arrematados em 1º leilão 

os referidos débitos serão pagos pela Fundação Habitacional do Exército - FHE. 

8.8 A participação no presente leilão público implica, no momento em que o lance for 

considerado vencedor no leilão, a concordância e aceitação de todos os termos e 

condições deste "Edital de Leilão Público - Condições Básicas", bem como submissão 

às demais obrigações legais decorrentes. 

8.9 O arrematante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados. 

8.10 Qualquer que seja o resultado dos leilões, ficará extinta a dívida decorrente da 

operação de alienação fiduciária com o anterior adquirente fiduciante, observando o 

disposto no art. 27 e parágrafos da Lei 9.514/97. 
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8.11 O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações 

pormenorizadas sobre o imóvel no seguinte local, com certidões de Ônus Reais e 

Fiscal do imóvel: Setor Habitacional Arniqueiras (SHA), Chácara 02 Conjunto 02 

Lote 05 – Galpão de Depósito BSB Leilões – Águas Claras/DF, CEP 72.000-000/  

– Telefones: (61) 3552-4667/98147-0091, ou site: www.dfleiloes.com.br, ou com a 

Fundação Habitacional do Exército – FHE nos telefones: (61) 3314-7785 e 3314-

7860. 
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