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      ATA DE LEILÃO PÚBLICO DE IMÓVEIS DO BRB 

 
No 12º (décimo) dia do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), foi assinado edital pelo Banco de 

Brasília S.A – BRB, instituição financeira, sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta 

do Distrito Federal, com sede em Brasília/DF, no SAUN Quadra 05, Lote C, 10º Andar, Centro Empresarial 

CNC, inscrito no CNPJ sob o nº 00.000.208/0001-00, doravante denominado BRB, representado naquele ato 

por Gustavo de Farias Salazar CPF nº 720.950.671-34, Gerente de Negócios Sênior, e Juliana Mendes da 

Silva, Analista Sênior, autorizando esta leiloeira, Moacira Tegoni Goedert, regularmente matriculada na Junta 

Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob nº 63/2013, a realizar LEILÃO PÚBLICO, 

exclusivamente pela internet, para alienação de imóveis recebidos em garantia, em contratos inadimplentes de 

Alienação Fiduciária, pela maior oferta e no estado de ocupação e conservação em que se encontram, regendo-

se a licitação pelas disposições legais vigentes, em especial pela Lei nº 9.514/97 de 20/11/97, Lei nº 13.465 

de 11/07/2017, Decreto nº 21.981 de 19/10/1932 e pelas condições estabelecidas no Edital de Leilão Público 

nº 002/20222 e seus anexos, publicados em 13/01/2022 no site da leiloeira, em página específica do leilão: 

https://www.moacira.lel.br/externo/leilao/525/leilao-extrajudicial-brb-002-2022, na aba “Edital e 

Informações”. (1) Datas e horários (horários de Brasília): 1º Pregão: 10/02/2022, às 14h00min, com lance 

não inferior ao valor da avaliação do imóvel (Lei 9.514/97, art. 27, §1º); 2º Pregão: 11/02/2022 às 14h00min, 

com lance não inferior ao valor atualizado da dívida (Lei 9.514/97, art. 27, §2º). (2) Descrição dos bens: (a) 

Apartamento nº 412 e vaga de garagem nº 7 do Condomínio Rio Amazonas, na QS 111, Conjunto H, Lotes 1 

e 2, em Samambaia/DF, com área real privativa de 51,74m², área real comum de divisão não proporcional de 

12m², área comum de divisão proporcional de 40,9743m², totalizando 104,7143m² e fração ideal do terreno 

de 0,010171, conforme matrícula nº 342653 do 3º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal; (b) 

Apartamento nº 414 e vaga de garagem nº 23 do Condomínio Rio Amazonas, na QS 111, Conjunto H, Lotes 

1 e 2, em Samambaia/DF, com área real privativa de 50,66m², área real comum de divisão não proporcional 

de 12m², área comum de divisão proporcional de 40,2079m², totalizando 102,8679m² e fração ideal do terreno 

de 0,009981, conforme matrícula nº 342655 do 3º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal; (c) 

Apartamento nº 701 e vaga de garagem nº 63 do Condomínio Rio Amazonas, na QS 111, Conjunto H, Lotes 

1 e 2, em Samambaia/DF, com área real privativa de 36,20m², área real comum de divisão não proporcional 

de 12m², área comum de divisão proporcional de 26,5403m², totalizando 74,7403m² e fração ideal do terreno 

de 0,006588, conforme matrícula nº 342684 do 3º Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. 

(3) Publicações: O extrato de edital (aviso de venda) foi publicado no Jornal de Brasília nos dias 20 e 27 de 

janeiro e 07 de fevereiro de 2022. (4) 1º pregão: aberto para lances desde o dia 13/01/2022, como não foi 

registrado nenhum lance eletrônico até o prazo estipulado, foi encerrado o primeiro pregão, sem licitantes, 

às 14h00min do dia 10/02/2022. Na sequência, o sistema foi ajustado e novamente “aberto para lances” 

para o 2º pregão, agora com o lance mínimo fixado no valor da dívida, em conformidade com a Lei 9.514/97, 

art. 27, §2º. (5) 2º pregão: Como não foi registrado nenhum lance eletrônico até o prazo estipulado, foi 

encerrado o segundo pregão, sem licitantes, às 14h00min do dia 11/02/2022. Cumpridas as formalidades 

legais, nos termos do supracitado edital, homologo o resultado negativo do primeiro e do segundo leilão; 

não se registrando qualquer outro fato que justificasse menção especial, lavrou-se em 11 de fevereiro de 2022 

a presente ata, revestida de fé pública nos termos do art. 19, in fine, do Decreto-Lei nº 21.981/32, com a 

redação dada pela Lei nº 13.138/2015.  
 

 

 

_____________________________________ 
MOACIRA TEGONI GOEDERT 

Leiloeira Pública Oficial 
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Documento assinado eletronicamente com certificado digital ICP-Brasil por MOACIRA TEGONI GOEDERT, 

Leiloeira Pública Oficial, CPF: 577.982.739-72, em atenção ao art. 38 da Lei 11.977/2009 e arts. 4º, III e 5º, IV, da 

Lei 14.063/2020. A autenticidade do documento pode ser conferida no link abaixo, na aba EDITAL E 

INFORMAÇÕES: 

https://www.moacira.lel.br/externo/leilao/525/leilao-extrajudicial-brb-002-2022 
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