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N. 0726404-32.2020.8.07.0016 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - Adv(s).: PE34044 - EGLEICE LUNA GOMES FERNANDES,
PE33404 - HYANNA FERNANDA GUEDES COSTA BORGES. Adv(s).: DF09126 - NILTON GONCALVES GUIMARAES, DF58307 - MAIARA
SILVA GUIMARAES, DF65371 - MARIANA SILVA GUIMARAES. PUBLICAÇÃO:
CERTIDÃO
N. 0726887-96.2019.8.07.0016 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - Adv(s).: DF46654 - MARLA ISABELE PONTE. Poder Judiciário
da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 4VARFAMBSB 4ª Vara de Família de Brasília Número do
processo: 0726887-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) CERTIDÃO Certifico que, nesta data, verifiquei ter
sido anexada apelação da parte ré. Nos termos da Portaria 03/2019, fica(m) a(s) parte(s) APELADA(S) intimadas a apresentar contrarrazões, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo sem manifestação, o processo será remetido à Segunda
Instância. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2021 09:13:50. CAROLINA DE ALBUQUERQUE NEVES Servidor Geral
N. 0757542-51.2019.8.07.0016 - DIVÓRCIO CONSENSUAL - Adv(s).: DF23092 - ALBERTO CORREIA CARDIM NETO. Adv(s).:
DF0039437A - JENNIFER LOUISE DE CARVALHO. Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
4VARFAMBSB 4ª Vara de Família de Brasília CERTIDÃO NÚMERO DO PROCESSO: 0757542-51.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL:
DIVÓRCIO CONSENSUAL (98) Certifico e dou fé que, foram anexadas informações da Carta Precatória nos IDs 83981720, 83981725 e
83981727. Nos termos da Portaria 03/2019, deste Juízo, e do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, fica(m) a(s) parte(s) autoras intimada(s)
a se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2021, 13:21:33. EVELINE BRASIL SANTOS Servidor Geral
N. 0753952-32.2020.8.07.0016 - DIVÓRCIO CONSENSUAL - Adv(s).: DF14849 - ADRIANA BITENCOURTI DORETO CRUZ. Poder
Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 4VARFAMBSB 4ª Vara de Família de Brasília CERTIDÃO NÚMERO
DO PROCESSO: 0753952-32.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: DIVÓRCIO CONSENSUAL (12372) Nos termos da Portaria nº 03/2019, deste
Juízo, fica o(a) patrono(a) da(s) parte(s) intimado(a) a realizar a impressão do Formal de Partilha de ID nº 84344856, instruí-lo e averbá-lo no
cartório competente. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2021, 13:34:27. EVELINE BRASIL SANTOS Servidor Geral
N. 0733593-61.2020.8.07.0016 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Adv(s).: DF56810 - CELSO RICARDO CAVALCANTE AIRES.
Adv(s).: DF0031870A - HELTON CORREIA DE SOUZA. Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
4VARFAMBSB 4ª Vara de Família de Brasília CERTIDÃO NÚMERO DO PROCESSO: 0733593-61.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nos termos da Portaria nº 03/2019, deste Juízo, fica a PARTE CREDORA intimada a dizer acerca do
alegado adimplemento do débito. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2021, 14:01:08. RICARDO VIANA ANASTACIO Servidor Geral
EDITAL
N. 0031687-87.2014.8.07.0016 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Adv(s).: DF0033185A - FELIPE RIBEIRO DE MELLO, DF0036184A
- JOSE VICENTE SANTINI, DF47402 - MARIANA MARTINS DOS SANTOS. Adv(s).: DF27831 - MARLINSON CARLO BRANDAO DA CRUZ,
DF0028009A - MARCIO SANDRO PEREIRA MEIRELES. EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (LEILÃO ELETRÔNICO) SEGREDO DE JUSTIÇA
NÚMERO DO PROCESSO: 0031687-87.2014.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ZILMA
BORGES DE MORAIS EXECUTADO: CARMELIO BRAZ AGUIAR, DUBAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA O(A) Excelentíssimo(a)
Juiz(íza) de Direito do(a) 4a Vara de Família de Brasília-DF, Dr(a). LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 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 0031687-87.2014.8.07.0016 em que figura com requerente Z. B. M. - CPF nº 532.990.001-87, (Advogado(a): Felipe
Ribeiro de Mello ? OAB - DF 33.185) e como requerido(a)(s) C. B. A. e OUTRO(S) CPF nº 276.019.001-34, Advogado(a): Marlinson Carlo Brandão
da Cruz ? OAB - DF 27.831); DUBAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ? CNPJ No 03.432.856/0001-24 (Advogado(a): Marcio Sandro
Pereira Meireles ? OAB ? DF 28.009), 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 12/04/2021 às 15h20, permanecendo aberto por mais 10 (dez minutos)
para recebimento de lances, que não poderão ser inferiores ao valor de avaliação. Não havendo lance igual ou superior ao da avaliação no 1º
leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o 2º leilão no dia 15/04/2021 às 15h20, 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): Apartamento no 301, do ?Edifício Real
Star? ? Bloco ?O?, da SQSW-300, do SHCSW, desta Capital, a ser edificado na projeção ?O?, da mesma SQSW e setor, com a área privativa
de 152,91m2, área comum de divisão não proporcional de 24,00m2, área comum de divisão proporcional de 70.80m2, área total de 247,71m2,
com duas vagas de garagem a ele vinculadas, de nos 007 e 008, situado no subsolo, e a respectiva fração ideal de 0,015507 das coisas de uso
comum e do terreno, constituídos pela projeção supracitada, que mede 1.159,99m2, com matrícula no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito
Federal sob o no 129.017, devidamente avaliado em R$ 2.507.000,00 (dois milhões, quinhentos e sete mil reais), conforme Laudo de Avaliação
(Id 74918709). Data da avaliação: 20/10/2020. DEPOSITÁRIO FIEL: Sra. Camila Morais Aguiar (CPF: 039.204.911-22). DÉBITO DA DEMANDA
PROCESSUAL: R$ 690.905,06 (seiscentos, noventa mil, novecentos e cinco reais e seis centavos) em 22/07/2020 (Id. 68315708) RESTRIÇÕES,
RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (art. 886, inciso VI do CPC): Conforme certidão de ônus (id 44977524) acostada aos autos datada de
03/05/2017 não constam na matrícula imobiliária quaisquer gravame, à exceção da penhora determinada por este Juízo, conforme R.13-129.017
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 24/02/2021 com a inscrição do imóvel (4854275X) constatou-se a
existência de débitos de IPTU/TLP em aberto nos valores de R$ 3.103,75 e R$ 365,88 referente ao exercício de 2020, Totalizando em R$ 3.469,63.
E a existência de débitos de IPTU/TLP em aberto nos valores de 19.045,59 e R$ 2.242,26 referente ao exercício de 2015, 2016, 2017, 2018
e 2019, Totalizando em R$ 21.287,85. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NA SEFAZ/DF: 4854275X 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
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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. Ou excepcionalmente, parcelado, desde que haja oferta de pagamento de pelo menos 50% (cinquenta
por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em 3 (três) meses, garantido por hipoteca do próprio bem. No caso de atraso no
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.
A proposta de pagamento do lance à vista prevalecerá sobre eventuais propostas de pagamento parcelado. 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.
O presente edital será publicado uma vez no órgão oficial (DJ-e), nos termos do artigo 887, §2º, do Código de Processo Civil (CPC/2015). Dado
e Passado nesta cidade de BRASÍLIA-DF, 25 de fevereiro de 2021, 16:04:15. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Juíza de Direito
DECISÃO
N. 0755314-69.2020.8.07.0016 - ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 - Adv(s).: DF35698 - LUIZ GUSTAVO DA SILVA. Adv(s).:
DF35698 - LUIZ GUSTAVO DA SILVA. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
4VARFAMBSB 4ª Vara de Família de Brasília Número do processo: 0755314-69.2020.8.07.0016 Classe judicial: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL
Nº 5.478/68 (69) DECISÃO Verifica-se da emenda apresentada que a parte autora não cumpriu integralmente as determinações constantes na
decisão de ID 80701380 uma vez que manteve a cumulação dos pedidos de regulamentação de visitas e alimentos. Diante disso, concedo a
derradeira oportunidade para a requerente apresentar a inicial da forma como determinado no ID 80701380. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. BrasíliaDF, 25 de fevereiro de 2021 16:36:58. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Juíza de Direito v
N. 0736850-42.2020.8.07.0001 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - Adv(s).: DF62517 - ANDRE MARQUES PINHEIRO. Adv(s).:
DF62517 - ANDRE MARQUES PINHEIRO. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
4VARFAMBSB 4ª Vara de Família de Brasília Número do processo: 0736850-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL (7) DECISÃO Concedo derradeiro prazo para a parte autora juntar aos autos autorização para o ajuizamento da presente ação. Prazo: 15
(quinze) dias. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021 18:19:15. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Juíza de Direito q
N. 0748850-63.2019.8.07.0016 - DIVÓRCIO LITIGIOSO - Adv(s).: DF0050911A - GABRIEL BERABA VILLARIM, DF34921 - ANTONIO
RODRIGO MACHADO DE SOUSA, DF53942 - KATIANE LINS ANDRADE, DF42876 - ANA CAROLINA PIRES DE SOUZA SENNA, DF46384 BIANCA ARAUJO DE MORAIS, DF46872 - RAYSSA MARTINS DA SILVA, DF51908 - ANA CAROLINE PEREIRA LIMA. Adv(s).: DF0050911A
- GABRIEL BERABA VILLARIM, DF53942 - KATIANE LINS ANDRADE, DF46872 - RAYSSA MARTINS DA SILVA, DF42876 - ANA CAROLINA
PIRES DE SOUZA SENNA, DF51908 - ANA CAROLINE PEREIRA LIMA, DF34921 - ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, DF46384
- BIANCA ARAUJO DE MORAIS. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
4VARFAMBSB 4ª Vara de Família de Brasília Número do processo: 0748850-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
DECISÃO Defiro o pedido das partes e suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para tentativa de acordo. Brasília-DF, 25 de fevereiro de
2021 19:01:26. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Juíza de Direito q
N. 0708425-23.2021.8.07.0016 - OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - Adv(s).: DF34086 - LILIAN KEFFILIN
LIMA SARAIVA. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 4VARFAMBSB 4ª
Vara de Família de Brasília Número do processo: 0708425-23.2021.8.07.0016 Classe judicial: OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA (1294) DECISÃO Trata-se de pedido de alvará judicial para contratar advogado para atuar em duas ações, uma criminal e outra
na prestação de contas anual. Desse modo, o pedido deve ser postulado pelo interditado ou por seu curador. Emende-se a inicial para regularizar
o polo ativo da ação. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021 19:05:44. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Juíza de Direito w
N. 0708487-63.2021.8.07.0016 - DIVÓRCIO CONSENSUAL - Adv(s).: DF60322 - AMANDA LACERDA GALLER KLORFINE, DF64555
- ANDRE FERREIRA JERONIMO. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
4VARFAMBSB 4ª Vara de Família de Brasília Número do processo: 0708487-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: DIVÓRCIO CONSENSUAL
(12372) DECISÃO 1) Esclareçam as partes a cláusula do acordo quanto aos alimentos fixados em favor da filha menor. Depreende-se que as
partes estipularam alimentos exclusivamente in natura. Contudo, no item B.3 (ID 84049679 - Pág. 12) afirmam que o valor dos alimentos seria
de aproximadamente R$ 4.350,00 e que o índice de correção seria o INPC. Trata-se de cláusula contraditória, uma vez que se foram estipulados
os alimentos in natura, o valor corresponderá aos gastos que cada genitor estiver obrigado a custear, sendo que o respectivo aumento ocorre
em razão dos serviços contratados e aumento no valor dos produtos adquiridos e não em decorrência da atualização monetária. Desse modo,
optando as partes por alimentos in natura, deverá a cláusula B.3 ser excluída; 2) A cláusula da partilha do imóvel é inexequível. Deve ser informado
se o bem permanecerá integralmente ao cônjuge varão e estipular data certa e o valor determinado para o pagamento do bem, ou a forma
pela qual ocorrerá o pagamento parcelado pelo cônjuge varão em favor da cônjuge virago; 3) Junte-se a matrícula atualizada do imóvel a ser
partilhado. 4) Trata-se de ação divórcio consensual na qual as partes transigiram acerca da guarda, alimentos e partilha de bens. Realizada
a homologação do acordo, esta abrangerá toda a matéria que foi objeto de transação pelas partes, pelo que o provimento jurisdicional será
meramente homologatório. Desse modo, o pedido deve ser emendado para requerer a decretação do divórcio e homologação do acordo firmado
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