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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

1VARCIVSOB 

1ª Vara Cível de Sobradinho 

Setor Central Administrativo e Cultural A, sala B-105, 1 andar, ala B, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - 

CEP: 73010-501 

Telefone:   (61) 3103-3003 Email: 1vcivel.sobradinho@tjdft.jus.br 
Horário de atendimento: 12:00 às 19:00

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO – BEM MÓVEL

Processo nº: 0713190-67.2021.8.07.0006

Exequente(s): MAQUIALLIS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP – CNPJ: 02.608.297/0001-06

Representante Legal: JOAO CARLOS BORGES – CPF: 189.230.111-34 e JOSE ROBERTO BORGES - CPF: 081.257.591-15

Advogado(s): ALBERT HALEX DE LIRA MATOS - OAB/DF 52.832

Executado(s): NOVO HORIZONTE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL - CNPJ: 30.600.313/0001-41

Representante Legal: FELIPE HENRIQUE ROCHA - CPF: 035.787.071-98

Advogado(s): NÃO CONSTA

O(A) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). LUCIANA PESSOA RAMOS, Juiz(íza) de Direito do(a) 1ª Vara Cível de Sobradinho, no uso 

das atribuições que a lei lhe confere, torna público que, no(s) dia(s) e hora abaixo especificado(s) será(ão) levado(s) a LEILÃO 
ELETRÔNICO o(s) bem(ns) descritos no presente edital, mediante as seguintes condições:

O leilão realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial Adriano Carlos Oliveira Silva, regularmente 

inscrito na JUCIS-DF sob o nº 87, através do portal eletrônico (site) www.adringleiloes.com.br.

DATAS E HORÁRIOS (horários de Brasília):

1º LEILÃO: abertura no dia 12 de setembro de 2022, às 13h50min, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) 

minutos para recebimento de lances, que não poderão ser inferiores ao valor da avaliação. Não havendo lance igual ou superior no 

primeiro leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão.

2º LEILÃO: abertura no dia 15 de setembro de 2022, às 13h50min, ocasião em que permanecerá aberto por no mínimo 10 (dez) 

minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

REGRAS GERAIS: O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência da data 

marcada para o primeiro leilão (art. 11, da Resolução n.º 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 e cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os 

usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução n.º 236/2016 do CNJ), passados 03 (três) 

minutos sem novo lance, o leilão será encerrado.

Os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do Leiloeiro e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a 
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apreciação do tempo real das ofertas. Não serão admitidos lances remetidos via e-mail.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via internet não garantem direitos ao participante em caso de 

falhas em equipamentos, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, por incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas, quedas ou impossibilidades técnicas de 

seus próprios equipamentos, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 122,16m² (cento e vinte e dois e dezesseis décimos metros quadrados) de deck/assoalho em 

madeira.

CARACTERÍSTICAS DO BEM: Conforme Auto de Avaliação de ID 126959508, trata-se de deck/ assoalho (tipo ipê champagne 

ou deck de camaru) para utilização em beiral de piscina, pisos internos, pisos de caminhões, dentre outros pisos.

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 37.747,44 (trinta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), conforme 

Auto de Avaliação ID 126959508.

OBSERVAÇÃO: Essas informações são meramente informativas. Cabe ao interessado verificar todas as características do(s) 

objeto(s) do leilão, não podendo alegar divergências em relação ao material de divulgação, fotos, descrições do edital ou descrições 

do portal do leiloeiro, pois a venda é realizada no estado de conservação e regularização que se encontra o bem (ad corpus).

DEPOSITÁRIO FIEL: FELIPE HENRIQUE ROCHA, CPF nº 035.787.071-98.

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 28.398,69 (vinte e oito mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e nove 

centavos).

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar, previamente, no site do Leiloeiro 

www.adringleiloes.com.br, aceitar os termos e condições informados nas regras e Contrato de Participação em Leilão On-line e 

anexar durante o cadastro ou encaminhar para o e-mail contato@adringleiloes.com.br cópias digitais dos seguintes documentos: 

Pessoa Física: RG, CPF, comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado for; Pessoa Jurídica: CNPJ, contrato social, 

comprovante de endereço, documentos pessoais dos sócios (RG e CPF) e/ou procuração com firma reconhecida da assinatura. 

(Resolução n.º 236/2016 do CNJ, arts. 12 a 14). Somente após a análise e conferência dos documentos enviados, será possível a 

liberação do cadastro para fins de habilitação no leilão e possibilitar a oferta de lances pelo interessado. 

venda será efetuada no estado de conservação em que se encontre(m) o(s) bem(ns), sem garantia, constituindo ônus do interessado 

verificar suas condições, não cabendo responsabilização do Leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não 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. São de responsabilidade do arrematante os atos e despesas de transferência de propriedade, baixa de 

gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito público, se houver. (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 

903 do Código de Processo Civil).

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.

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 em favor do Juízo desta Vara, que poderá ser emitida pelo Leiloeiro.

 A comprovação do pagamento deverá ser encaminhada para o e-mail: contato@adringleiloes.com.br. 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 

da ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, 

§1º do Código de Processo Civil). Fica autorizada a assinatura digital do auto de arrematação, desde que utilizado certificado digital 

A3 ou equivalente, na forma da normatização do ICP-Brasil, conforme art. 4º. IX, d, do Provimento n.º 51, de 13/10/2021, da 

Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lances 
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imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, com a aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de 

Processo Civil).

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 lance, devendo ser paga, integralmente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 24 

do Decreto 21.981/32 e art. 7 da Resolução 236/CNJ) e não será parcelada. A comprovação do pagamento deverá ser encaminhada 

para o e-mail: contato@adringleiloes.com.br.

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 o leilão, tendo havido arrematação, 

o executado deverá arcar com a comissão integral do 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 da ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo 

mandado de imissão na posse (art. 901, §1º do Código de Processo Civil).

Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato, informando, também, os lances 

imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, com a aplicação de sanções legais (art. 897, do Código de 

Processo Civil).

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Contatar com o Leiloeiro pelo telefone/Whatsapp (61) 98118-1989 (em horário comercial e 

em dias úteis) ou pelo e-mail: contato@adringleiloes.com.br.

O Leiloeiro Público Oficial não faz acompanhamento processual para os arrematantes, devendo o próprio interessado acessar o sítio 

eletrônico do TJDFT (www.tjdft.jus.br) para acompanhar o desenrolar da arrematação e, se necessário for, deverá constituir 

advogado para requerer diligências e demais providências pertinentes após a realização da arrematação, nos termos do art. 103 do 

CPC.

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 Código de Processo Civil e em site especializado do Leiloeiro 

(www.adringleiloes.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, 26 de julho de 2022.

 

LUCIANA PESSOA RAMOS

Juíza de Direito
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