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Poder Judiciário da União 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  
 
17VARCVBSB 
17ª Vara Cível de Brasília 
Anexo do Palácio da Justiça 6º Andar Bloco B Ala A Sala 604 - Brasília/DF - CEP: 70094-900 
Telefone: (61) 3105-7345 - email: 17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br 
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

 

17ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO (LEILÃO ELETRÔNICO)  
 

O Excelentíssimo Juiz de Direito do(a) 17ª Vara Cível de Brasília-DF, Dr. CAIO BRUCOLI SEMBONGI, 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 0729233-65.2019.8.07.0001 
em que figura com requerente JOUBERT ARIEL PEREIRA MOSQUERA E OUTRO(S) - CPF nº 664.974.851-04 
(Advogado(a): Tarley Max da Silva – OAB-DF 19.960); ROBERTA FERNANDES BOMFIM – CPF no 268.710.058-70 
(Advogado(a): Tarley Max da Silva – OAB-DF 19.960) e como requerido(a)(s) SEVERINO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ nº 10.439.557/0001-87 (Advogado(a): Thiago Mahfuz Vezzi - OAB-DF 47.506), 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 início no dia 16/11/2021 às 12h00, 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 18/11/2021 às 12h00, ocasião em que permanecerá aberto 
por mais 10 (dez) minutos para recepção de lances, que não poderão ser inferiores a 70% (setenta 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): IMÓVEL 1: LOJA Nº 5, LOTE Nº 8, RUA DAS FIGUEIRAS, ÁGUAS CLARAS, 
DISTRITO FEDERAL. CARACTERÍSTICAS: área real privativa de 85,21 m2, área real comum de divisão não 
proporcional de 13,38 m2, área real comum de divisão proporcional de 4,29 m2, totalizando 102,88 m2 e fração ideal do 
terreno de 0,00964, com matrícula no 3º Ofício do Registro de Imóveis do DF sob o no 342.525, devidamente avaliado 
em R$ 297.500,00 (duzentos, noventa, sete mil, quinhentos reais), conforme Laudo de Avaliação (Id 90601856). Data da 
avaliação: 04/05/2021. IMÓVEL 2: LOJA Nº 6, LOTE Nº 8, RUA DAS FIGUEIRAS, ÁGUAS CLARAS, DISTRITO 
FEDERAL. CARACTERÍSTICAS: área real privativa de 96,38 m2, área real comum de divisão não proporcional de 13,38 
m2, área real comum de divisão proporcional de 4,78 m2, totalizando 114,54 m2 e fração ideal do terreno de 0,01073, 
com matrícula no 3º Ofício do Registro de Imóveis do DF sob o no 342.526, devidamente avaliado em R$ 336.000,00 
(trezentos, trinta, seis mil reais), conforme Laudo de Avaliação (Id 90601856). Data da avaliação: 04/05/2021.  
 
DEPOSITÁRIO FIEL: Severino Empreendimentos Imobiliários LTDA.  
 
DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 683.776,58 (seiscentos, oitenta, três mil, setecentos, setenta, seis reais, 
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cinquenta e oito centavos) em 16/07/2021 (Id. 97735092).  
 
RESTRIÇÕES, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (art. 886, inciso VI do CPC): Conforme certidão de ônus 
(id 97737896) acostada aos autos datada de 09/07/2021 não constam na matrícula imobiliária quaisquer gravame, à 
exceção da penhora determinada por este Juízo, conforme R.134-342.525 da matrícula imobiliária. Conforme certidão 
de ônus (id 97735094) acostada aos autos datada de 09/07/2021 não constam na matrícula imobiliária quaisquer 
gravame, à exceção da penhora determinada por este Juízo, conforme R.126-342.526 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 29/07/2021 com a inscrição do imóvel (52504468) constatou-se a existência de débitos de IPTU/TLP 
em aberto nos valores de R$ 764,87 e R$ 319,19 referente ao exercício de 2021, Totalizando em R$ 1.084,06 e de 
débitos de IPTU/TLP em abertos os exercícios de 2019 e 2020, nos valores totais de R$ 3.212,64. Em consulta 
realizada no sítio eletrônico da Secretaria da Fazenda do DF em 29/07/2021 com a inscrição do imóvel (52504476) 
constatou-se a existência de débitos de IPTU/TLP em aberto nos valores de R$ 851,58 e R$ 319,19 referente ao 
exercício de 2021, Totalizando em R$ 1.170,77 e de débitos de IPTU/TLP em abertos os exercícios de 2016, 2017, 
2018, 2019 e 2020, nos valores totais de R$ 9.222,18.  
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NA SEFAZ/DF: 52504468 e 52504476.  
 
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 
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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, 04 de outubro de 2021.  
 

CAIO BRUCOLI SEMBONGI 
Juiz de Direito 

 

 

Obs: Os documentos/decisões do processo, cujas chaves de acesso estão acima descritas, poderão ser acessados por meio do 

link: https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam (ou pelo site do TJDFT: "www.tjdft.jus.br" > Aba lateral direita "Advogados" > item 

"Processo Eletrônico - PJe" > item "Autenticação de documentos"; ou também pelo site do TJDFT: "www.tjdft.jus.br" > Aba lateral direita "Cidadãos" > item 

"Autenticação de Documentos" > item "Processo Judicial Eletrônico - PJe [Documentos emitidos no PJe]).
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