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Poder Judiciário da
União                                                                        
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

 

Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio
da Justiça

Décima Sexta Vara Cível de Brasília

6º ANDAR DO FÓRUM BLOCO B ALA C
SALA 605, ASA SUL, Telefone: 3103-7205 ,
Fax: 3103-0284, CEP: 70094900, BRASÍLIA-DF
, Horário de Funcionamento: 12h00 às 19h00

 

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO -  ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL 

LEILÃO ELETRÔNICO

 

 

Processo n.: 0012529-33.2010.8.07.0001 

Autor/Exequente: KRINDGES INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 77.593.556/0001-63 

Advogados: Rodrigo Longo OAB-PR 25.652; Gustavo Fasciano Santos OAB-PR 27.768

Réu/Executado: HAMILTON DE ALMEIDA - CPF: 311.737.211-34 

Advogado: Genuino Lopes Moreira Junior OAB-DF 10.589 

Réu/Executado: DINO MARAZZI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA – EPP - CNPJ:
01.712.928/0001-61 

Advogado: Não consta advogado 

Réu/Executado: SPEZZATO NICOLA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP- CNPJ:
05.373.647/0001-82 

Advogado: Não consta advogado 
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Réu/Executado: ZAITON COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP - CNPJ:
05.007.637/0001-23 

Advogado: Não consta advogado

O Excelentíssimo Juiz de Direito da 16  Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, Dr.a

CLEBER DE ANDRADE PINTO, no uso das atribuições que a lei lhe confere, torna público que, nos
dias e hora abaixo especificados será levado a LEILÃO o bem descrito no presente edital.

O leilão realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido pela Leiloeira Pública Oficial Moacira Tegoni
Goedert, regularmente inscrita na JUCIS-DF sob o nº 063, através do site www.moacira.lel.br.

DATAS E HORÁRIOS (horários de Brasília-DF).

1º leilão terá início no  permanecendo aberto por mais 10 (dez minutos) paradia 18/11/2020 às 12h40,
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

2º leilão no dia , ocasião em que permanecerá aberto por mais 10 (dez) minutos para25/11/2020 às 12h40
recepção de lances.

A partir do encerramento da 1ª hasta o sistema já estará aberto para recebimento de lances para a
2ª hasta. 

Em segunda hasta o bem poderá ser vendido pelo maior lance ofertado, desde que não inferior a
50% do valor da avaliação. 

Em segunda hasta, havendo participação de cônjuge com direito de preferência na aquisição, nos
termos do art. 892, §2º do CPC, o imóvel somente poderá ser vendido por lance maior que 75%
(setenta e cinco por cento) do valor da avaliação.

Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de ofertas,
terá preferência o cônjuge, companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem (art.
892, §2º do CPC).

O sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias de antecedência da
data marcada para o 1º leilão (art. 11, da Resolução 236/2016 do CNJ). Não havendo lances no primeiro
leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos
finais dos leilões, o sistema prorrogará a disputa por mais 3 (três) minutos para que todos os participantes
tenham a oportunidade de enviar novos lances (arts. 21 e 22 da resolução 236/2016 do CNJ).

Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente
divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido
lances remetidos via e-mail.

DESCRIÇÃO DO BEM: uma gleba de terras com área de 42,20 ha (quarenta e dois hectares e vinte
ares), ou seja, 422.000,00m², (quatrocentos e vinte e dois mil metros quadrados), destacado do Quinhão nº
05, situado nos municípios de Padre Bernardo/GO e Planaltina/GO, com a denominação de Fazenda Santa
Cruz ou Vão do Urbano, com os limites e confrontações descritos na matrícula nº 9.979 do Registro de
Imóveis de Padre Bernardo/GO. Imóvel cadastrado no INCRA sob o nº 931.080.975.672-8, matrícula
9.979, livro 2, do Registo Gral do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Padre Bernardo,
Estado de Goiás.

AVALIAÇÃO DOS BEM: o imóvel foi avaliado em R$ 217.000,00 (duzentos e dezessete mil reais),
conforme Laudo de Avaliação (Id 61260909 – Pág. 38), homologado na decisão id 73035918. Data da
avaliação: 30/10/2019.
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DEPOSITÁRIO FIEL: Sr. Hamilton de Almeida, CPF: 311.737.211-34

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 114.686,90 (cento e quatorze mil seiscentos e oitenta e
seis reais e noventa centavos) em 28/02/2010 (Id. 34549811 – Pág. 21).

RESTRIÇÕES, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (art. 886, inciso VI do CPC): Conforme
certidão de ônus (id 62222573) constam na matrícula imobiliária: a) Hipoteca em favor da empresa
Krindger Industrial Ltda (Av.2-9979, de 29/11/2007 e Av.3-9979, de 08/10/2008); b) Penhora
determinada por este Juízo, conforme R.4-9979, de 23/05/2012). Não constam outros ônus, recursos e
processos pendentes. .Deve o interessado se atualizar das informações

DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e OUTRAS: Não consta dos autos débitos de ITR além de outros valores
pendentes de vencimento. Caberá a parte interessada, ainda, a verificação de outros débitos incidentes
sobre o imóvel, que não constem dos autos (art. 18 da Resolução 236/CNJ).

As despesas necessárias para os atos de expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na
posse serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do Código de
Processo Cível).

CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site
da leiloeira (www.moacira.lel.br), aceitando os termos e condições informados. Após a finalização do
cadastro será encaminhado ao interessado via e-mail uma mensagem de confirmação de cadastro
juntamente com a senha de acesso ao sistema. 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 da Leiloeira 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 (arts. 12 e 14 da Resolução nº 236/2016 do CNJ).

A(s) foto(s) do(s) bem(ns) constante(s) do site da Leiloeira são meramente ilustrativas de modo que
havendo divergências prevalecerá a descrição do bem constante do edital.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos
ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência nos equipamentos do
participante, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade
de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de
falhas ou impossibilidades técnicas de seus próprios equipamentos, não sendo cabível qualquer
reclamação posterior

O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, não cabendo à Leiloeira 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).

Os débitos de arrematação correrão por conta do arrematante, bem como serão de sua responsabilidade
eventuais demandas para desocupação do imóvel.

Nos termos dos § 2º do art. 892 do Código de Processo Civil, se houver mais de um pretendente,
proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o
companheiro, o descendente ou ascendente do executado, nessa ordem.

Parcelamento: Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar, por
escrito, à leiloeira, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao
da avaliação e até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação.

As propostas de parcelamento poderão ser  por e-mail e enviadas à leiloeira deverão constar, em
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qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco) por cento do valor do
 garantido por caução idônea, por hipoteca do própriolance à vista e o restante em até 30 (trinta) meses,

bem imóvel alienado, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as
condições de pagamento e saldo (art. 895, §1º do CPC).

No caso de atraso no pagamento de quaisquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento), nos
termos do art. 895, § 4º do Código de Processo Civil.

A proposta de pagamento de lances à vista sempre prevalecerão sobre a proposta de pagamento
parcelado (art. 895, §7º do CPC).

PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO:  A arrematação far-se-á mediante pagamento à
vista do valor de arrematação e da comissão da Leiloeira 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 pela Leiloeira, sempre indicando o Juízo e número do processo e, na guia da
comissão, os dados do gestor do leilão. O valor da comissão da Leiloeira poderá ser pago na forma
indicada pela Leiloeira.

COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão devida à leiloeira 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 à leiloeira 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, a
leiloeira devolverá 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, a leiloeira fará jus à comissão de 5% sobre o valor da
alienação (art. 7º, §3º da Resolução nº 236/2016 do CNJ).

DOS ÔNUS: Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto débitos de ITR e
demais tributos, bem como os de natureza , que se subrrogarão no valor da arrematação, nospropter rem
termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, consoante art. 908, § 1º, do Código de Processo Civil,
e deverão ser informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre
os demais créditos e débitos. (Art. 323, Art. 908, § 1o e § 2o do Código de Processo Cível e Art. 130, Par.
Único do Código Tributário Nacional).

Fica o arrematante autorizado a efetuar o pagamento dos débitos tributários e condominiais, anteriores à
arrematação, que recaiam sobre o imóvel e descontar o valor no preço da arrematação, ou fazer a reserva
de valores, cabendo à leiloeira prestar contas em relação aos referidos pagamentos.

No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação,
oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido (art. 902 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 CPC e no site da Leiloeira
na rede mundial de computadores (www.moacira.lel.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.

Pelo presente, ficam também intimados executados, cônjuges, todos os credores, e outros tantos
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interessados, eventuais ocupantes, caso não sejam encontrados, para intimação, sendo considerados
intimados com a publicação do edital. 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: contatar a leiloeira pelos telefones (61) 3041-9533 e (61)
99232-8207, e e-mail: contato@moacira.lel.br. 

07/10/2020 19:55

Cleber de Andrade Pinto

Juiz de Direito

 

 

Documentos associados ao processo

ID Título Tipo Chave de acesso**
34549752 Petição Inicial Petição Inicial 19051618502681800000033071060
34549803 1_Peticao Petição 19051618502693700000033071108
34549804 8_Procuracao/Substabelecimento Procuração/Substabelecimento 19051618502704300000033071109
34549807 9_Outros Documentos Outros Documentos 19051618502714200000033071112
34549806 39_Outros Documentos Outros Documentos 19051618502728900000033071111
34549808 72_Outros Documentos Outros Documentos 19051618502742900000033071113
34549811 100_Outros Documentos Outros Documentos 19051618502756400000033071116
34549809 129_Despacho Despacho 19051618502773600000033071114
34549812 131_Mandado Mandado 19051618502783100000033071117
34549813 139_Certidao Certidão 19051618502794500000033071118
34549817 140_Mandado Mandado 19051618502805500000033071122
34549814 153_Peticao Petição 19051618502815500000033071119
34549819 158_Despacho Despacho 19051618502825100000033071124
34549820 160_Peticao Petição 19051618502834800000033071125
34549821 167_Despacho Despacho 19051618502846000000033071126
34549823 169_Peticao Petição 19051618502855900000033071128
34549825 172_Decisao Decisão 19051618502866000000033071130
34549824 174_Termo de Penhora Termo de Penhora 19051618502877900000033071129
34549827 176_Certidao Certidão 19051618502887200000033071132
34549828 177_Decisao Decisão 19051618502897900000033071133

34549831 180_Certidao de Inscricao de
Penhora

Certidão de Inscrição de
Penhora

19051618502907300000033071136

34549829 183_Mandado Mandado 19051618502917000000033071134
34549832 185_Peticao Petição 19051618502926600000033071137
34549834 195_Despacho Despacho 19051618502943200000033071139
34549836 206_Peticao Petição 19051618502954400000033071141
34549837 217_Consulta BACENJUD Consulta BACENJUD 19051618502964500000033071142
34549838 226_Decisao Decisão 19051618502975200000033071143
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34549839 231_Peticao Petição 19051618502986200000033071144
34549840 237_Decisao Decisão 19051618502999300000033071145
34549841 239_Peticao Petição 19051618503009000000033071146
34549843 247_Decisao Decisão 19051618503025400000033071148
34549845 250_Carta Precatoria Carta Precatória 19051618503035200000033071150
34549846 254_Peticao Petição 19051618503045700000033071151
34549847 261_Despacho Despacho 19051618503057100000033071152
34549848 262_Procuracao/Substabelecimento Procuração/Substabelecimento 19051618503067700000033071153
34549849 267_Decisao Decisão 19051618503079400000033071154
34549850 269_Peticao Petição 19051618503088900000033071155
34549851 280_Despacho Despacho 19051618503098900000033071156
34549852 281_Carta Precatoria Carta Precatória 19051618503111700000033071157
34549854 296_Oficio Ofício 19051618503127000000033071159
34549858 302_Decisao Decisão 19051618503161600000033071163
34549857 305_Despacho Despacho 19051618503174700000033071162
34549860 306_Mandado Mandado 19051618503193900000033071164
34549862 308_Peticao Petição 19051618503211800000033071166
34549863 313_Decisao Decisão 19051618503234900000033071167
34549864 314_Peticao Petição 19051618503252700000033071168
34549865 323_Decisao Decisão 19051618503270000000033071169
34549869 324_Peticao Petição 19051618503280000000033071173
34549871 327_Decisao Decisão 19051618503290700000033071175
34549877 328_Peticao Petição 19051618503300600000033071180
34549874 332_Decisao Decisão 19051618503310200000033071177
34549875 335_Carta Precatoria Carta Precatória 19051618503319600000033071178
34549881 343_Peticao Petição 19051618503329700000033071184
34549883 347_Decisao Decisão 19051618503338900000033071186
34549878 352_Certidao Certidão 19051618503348600000033071181
34876275 Certidão Certidão 19052115161676800000033384877
35289405 Petição Petição 19052414212930300000033783685
54910261 Certidão Certidão 20013016345222400000052570180
56303181 Petição Petição 20021214253193100000053915068
56303184 Autos Carta Precatória Carta Precatória 20021214253229000000053915071
56989257 Decisão Decisão 20021818094170600000054553949
56989257 Decisão Decisão 20021818094170600000054553949
61260912 Certidão Certidão 20041516525787500000058436783

61260907 PRECATÓRIA
0012529-33.2010.8.07.0001

Documento de Comprovação 20041516525803900000058436784

61260909 PRECATORIA
0012529-33.2010.8.07.0001 (1)

Documento de Comprovação 20041516525842800000058443236

61260912 Certidão Certidão 20041516525787500000058436783
62222561 Petição Petição 20043014265302600000059327678
62222571 Certidão de ônus Documento de Comprovação 20043014265350400000059330986
62222573 Certidão de Inteiro Teor Documento de Comprovação 20043014265380400000059330988
62298608 Despacho Despacho 20050413030987600000059396230
62298608 Despacho Despacho 20050413030987600000059396230
62926174 Petição Petição 20051216295843600000059970090
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62926175
Certidão de Débitos Relativos a
Tributo... Dívida Ativa da União de
Imóvel Rural

Anexo 20051216295862300000059970091

62983093 Decisão Decisão 20051313524452600000060021512
64764730 Certidão Certidão 20060419291039900000061616444
64764721 Ofício Ofício 20070716470852900000061616438
69411580 Certidão Certidão 20080615291565800000065769937
72932200 Certidão Certidão 20092310011489700000068933453
72932203 OFICIO 173 2020 TJDFT Ofício 20092310011502100000068933456
72932204 Certidão Positiva do Imóvel (1) Outros Documentos 20092310011509200000068933457

72932205 Relatório de Apoio para Emissão
de Certidão Negativa

Outros Documentos 20092310011521100000068933458

73035918 Decisão Decisão 20092413522221400000069028359
73035918 Decisão Decisão 20092413522221400000069028359
73254052 Certidão de Disponibilização Certidão de Disponibilização 20092802331083200000069223593
73252855 Certidão de Disponibilização Certidão de Disponibilização 20092802331110400000069222346
73305706 Certidão Certidão 20092815084687300000069269971
73305734 0012529-33.2010.8.07.0001 Certidão 20092815084695100000069270099
73307323 Certidão Certidão 20092815270617400000069271434
74132967 Certidão Certidão 20100719552749100000070014189
74132967 Certidão Certidão 20100719552749100000070014189

 

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

" > Aba lateral direita "Cidadãos" > item "Autenticação de Documentos" > itemwww.tjdft.jus.br
"Processo Judicial Eletrônico - PJe [Documentos emitidos no PJe]).
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