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EDITAL DE LEILAO DE BENS MOVEIS
PRIMEIRO PREGAO ELETRONICO PARA 06 DE OUTUBRO DE 2021
SEGUNDO PREGAO ELETRONICO PARA 13 DE OUTUBRO DE 2021
O(A) Dr(ª). Rogé rio Ursi Ventura, Juiz(a) de Direito do(a) Vara Unica da comarca de
Brasilâ ndia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuiçõ es legais e na forma do
Art. 881 e seguintes do Có digo de Processo Civil, Resoluçã o nº 236, de 13/07/2016, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Provimento 375, de 23 de agosto de 2016, do CSM/TJMS
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido dos
autos nº 0800078-65.2017-8.12.0030 - Açã o de Tı́tulo Extrajudicial NOME_DA_AÇAO.., onde
Gigura(m) Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados União Mato Grosso
do Sul - Sicredi União MS como parte autora e Andreia da Silva de Souza-ME e Andreia da
Silva de Souza como parte requerida, todos ali devidamente qualiGicados, que por intermé dio
do portal www.canaldeleiloes.com , a leiloeira pú blica oGicial nomeada, MILENA ROSA DI
GIACOMO ADRI, devidamente inscrito na JUCEMS sob nº 039, levará a pú blico pregã o de
venda e arremataçã o na modalidade eletrô nica, o(s) bem(ns) abaixo descrito(s), em
consonâ ncia com as condiçõ es de venda em frente aduzidas: - DO(S) PRIMEIRO E SEGUNDO
PREGAO: No primeiro pregã o, com inı́cio no primeiro dia subsequente ao da certidã o de
aGixaçã o do edital em local de ampla publicidade ou da sua publicaçã o, à s 15:00 horas
(horá rio de Brası́lia), e com encerramento previsto para o dia 06 DE OUTUBRO DE 2021, à s
15:00 horas (horá rio de Brası́lia), ocasiã o em que o(s) bem(ns) efetivamente arrematado(s)
será (ã o) entregue(s) a quem mais der e melhor lanço oferecer em valor igual ou superior ao
da avaliaçã o. Caso os lances ofertados nã o atinjam o valor da avaliaçã o no primeiro pregã o,
sem interrupçã o, um segundo pregã o sera ́ imediatamente aberto para lances com
encerramento previsto para o dia 13 DE OUTUBRO DE 2021, à s 15:00 horas (horá rio de
Brası́lia), ocasiã o em que o(s) bem(ns) será (ã o), entregue(s) a quem mais der e melhor lanço
oferecer nã o inferior a 60% (sessenta por centoVR_LANCE_POR_EXTENSO..) do valor da
avaliaçã o (Preço Vil-Decisã o de f. 201), e desde que atendidas todas as demais regras legais e
aquelas esculpidas neste edital. – DESCRIÇAO DO(S) BEM(NS) – Termo/Auto de Penhora de f.
164. – BEM(NS): 1) Um aparelho de TV, marca “LG”, 42 polegadas, com controle remoto,
Modelo 42 LM. 5.800, nº de sé rie 208AZBZAR493, em funcionamento, avaliado em R$ 700,00
(setecentos reais); 2) Uma má quina de lavar roupa, marca Eletrolux, 12 KG, modelo LT12F, nº
de sé rie 40206671PNC913514961, em funcionamento, avaliada em R$ 890,00 (oitocentos e
noventa reais) e 3) Um aparelho de Microondas, Marca Eletrolux, 31 litros, sé rie 21206219,
em funcionamento, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais). – AVALIAÇAO: Laudo de
Avaliaçã o de f. 164. Valor da avaliaçã o para 29 de janeiro de 2020 – Valor total atribuı́do ao(s)
bem(ns): - R$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais). – DEPOSITARIO: - André ia da
Silva de Souza. - ENDEREÇO PARA VISITAÇAO: Rua Aguimã o Fernandes, 527, na cidade de
Brasilâ ndia-MS. - ONUS: Nã o constam. – VALOR DO DEBITO ATUALIZADO: Memoria de
Cá lculo de f. 78-9. – Atualizaçã o para 12 de dezembro de 2016 – Valor: R$ 9.143,95 (nove mil,
cento e quarenta e trê s reais e noventa e cinco centavos) – DEBITOS FISCAIS: Nã o constam. –
AÇOES CIVEIS: Nã o informadas. - AÇOES E RECURSOS PENDENTES: Nã o constam açõ es ou
recursos pendentes de julgamento. - DA INTIMAÇAO: Pelo presente edital Gicam devidamente
intimados a parte executada, Giel depositá rio, cô njuge, se for casado, sucessores,
intervenientes, garantidores, Giadores, avalistas, herdeiros, os garantidos por hipoteca,
credores de qualquer espé cie, usufrutuá rios e demais interessados ausentes e desconhecidos
ou arrolados no processo que nã o sejam parte na execuçã o; poré m, com garantia real ou
penhora anteriormente averbada – Art. 889, do Có digo de Processo Civil. DO PAGAMENTO:
Na hipó tese de arremataçã o, o arrematante deverá pagar a comissã o de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da arremataçã o diretamente ao leiloeiro, mediante transferê ncia ou depó sito
bancá rios diretamente na conta corrente da empresa gestora CANAL DE LEILOES LTDA
(CNPJ: 12.997.335/0001-05), SICREDI, AG: 0913, C/C: 64.896-5. Em relaçã o ao bem
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arrematado, o arrematante deverá depositar o valor da arremataçã o diretamente nos autos
do processo acima referido, na SUBCONTA, atravé s da guia de depó sito pró pria, que deverá
ser obtida no Site do Tribunal de Justiça do MS. DAS CONDIÇOES DE VENDA: 1 -Os bens serã o
alienados no estado de conservaçã o em que se encontram, sem garantia, constituindo ô nus de
o interessado veriGicar suas condiçõ es, antes das datas designadas para a alienaçã o judicial
eletrô nica (Art. 18 do Prov. nº 375/2016 – CSM/TJMS); 1.1 -O pregã o está regido pelas
disposiçõ es do Art.886 e seus incisos, do Có digo de Processo Civil; 2 -O primeiro pregã o da
alienaçã o judicial eletrô nica começa e termina nas datas e horá rios supra indicados; 3 -Nã o
havendo lance superior à importâ ncia da avaliaçã o no primeiro leilã o seguir-se- á , sem
interrupçã o, o segundo ato, que se estenderá até o fechamento do lote em dia e hora previsto
neste edital (art. 25 do Prov. nº 375/2016 - CSM/TJMS); 4 -Em segundo pregã o, nã o serã o
admitidos lances inferiores a 50% (cinquenta por centoVR_LANCE_POR_EXTENSO..) do valor
da avaliaçã o, sendo considerados lances vis (art. 891, CPC e art. 25 pará grafo ú nico, Prov. nº
375/2016 – CSM/TJMS), na hipó tese de outro valor nã o ter sido determinado pelo Juı́zo; 5
-Para que haja o encerramento do leilã o este deverá permanecer por 3 (trê s) minutos sem
receber outra oferta. Sobrevindo lance nos 3 (trê s) minutos antecedentes ao termo Ginal da
alienaçã o judicial exclusivamente eletrô nica, o horá rio de fechamento do pregã o será
prorrogado em 3 (trê s) minutos para que todos os usuá rios interessados tenham
oportunidade de ofertar novos lances (art. 24 do Prov. n. 375/2016 - CSM/TJMS); 5.1Durante o curso do leilã o e antes do encerramento, pela preservaçã o da transparê ncia do
certame caso ocorra; intercorrê ncia, mudança, suspensã o ou variaçã o que no sistema
eletrô nico online, disponibilizado em rede mundial de computadores, que inGluencie na
dinâ mica regular do processo licitató rio em andamento, poderá o leiloeiro interromper,
restabelecer com prorrogaçã o de tempo, cientiGicando o Juı́zo do ocorrido e fazendo constar
da ATA DE LEILAO; 6 -Durante a alienaçã o, os lances deverã o ser oferecidos diretamente no
sistema do leiloeiro Judicial www.canaldeleiloes.com e imediatamente divulgados on-line a
viabilizar a preservaçã o do tempo real das ofertas, nã o sendo admitido sistema no qual os
lances sejam realizados por qualquer forma de intervençã o humana na coleta e no registro
dos lances (art. 27 "caput" e pará grafo ú nico do Prov. n. 375/2016 - CSM/TJMS); 7- A
aquisiçã o do(s) bem(ns) penhorado(s) se dará mediante pagamento AV VISTA, sendo certo que
o arrematante deverá efetivar o deposito do valor de seu lance diretamente nos autos do
processo acima indicado, no prazo de 24:00 horas. Entretanto o interessado em adquirir o(s)
bem(ns) penhorado(s) em prestaçõ es, poderá apresentar, por escrito, ao Juı́zo do Processo,
proposta de pagamento do lance em prestaçõ es, antes da data do primeiro pregã o, sendo que,
neste caso, o valor do lance nã o poderá ser inferior ao valor da avaliaçã o ou até o inı́cio do
segundo pregã o desde que o valor do lance nã o seja considerado preço vil ,ou seja, menos de
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliaçã o, caso outro preço nã o tenha sido estipulado
pelo Juiz(art. 891, CPC), de conformidade com as disposiçõ es contidas nos §§ 1º e 2º do art.
895, do novel Có digo de Processo Civil; 7.1 -O leiloeiro se obriga dar conhecimento durante o
certame das demais condiçõ es de que trata o pagamento dos bens apregoados; 8 -A comissã o
devida ao leiloeiro, pelo arrematante, sera ́ no percentual de
5% (cinco por
centoPORCENTAGEM_POR_EXTENSO..) sobre o valor da arremataçã o; 8.1- Se o valor de
arremataçã o for superior ao cré dito do exequente, a comissã o do leiloeiro pú blico oGicial e do
corretor, assim como as despesas com remoçã o e guarda do bem, poderá ser deduzida do
produto da arremataçã o (Art. 10, § 4o do Prov. n. 375/2016 - CSM/TJMS); 8.2 – Se houver
desistê ncia ou arrependimento do arrematante do bem arrematado, a comissã o será devida
da mesma forma; 8.3 - Nã o será devida a comissã o ao leiloeiro pú blico oGicial e ao corretor na
hipó tese da desistê ncia de que trata o art. 775 do Có digo de Processo Civil, de anulaçã o da
arremataçã o ou de resultado negativo da hasta pú blica (Art. 10, § 1º do Prov. n. 375/2016 CSM/TJMS); 8.4 - Na concessã o de isençã o apó s a publicaçã o do edital, a comissã o será paga
pela parte executada; se a concessã o de isençã o for anterior à publicaçã o do edital de leilã o, a
comissã o Gicara ́ a cargo do exequente, se este nã o efetivou a comunicaçã o devida,
anteriormente a publicaçã o do edital. 8.5 - No caso de suspensã o da alienaçã o judicial
eletrô nica, em virtude de pagamento do dé bito à vista ou parcelado ou remiçã o apó s a
inclusã o do bem em hasta, será devida pelo executado ao leiloeiro a comissã o a ser
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determinado pelo Magistrado; 9 - Homologado o lance vencedor, o leiloeiro emitirá guia de
depó sito judicial identiGicado, vinculado ao Juı́zo da execuçã o (art. 28 do Prov. n. 375/2016 CSM/TJMS); 10 - O pagamento deverá ser realizado pelo arrematante em até 48 (quarenta e
oito) horas, por depó sito judicial ou por meio eletrô nico (art. 892), salvo disposiçã o judicial
diversa; 11- Nã o sendo efetuados os depó sitos, serã o comunicados os lances imediatamente
anteriores, para que sejam submetidos à apreciaçã o do juı́zo, na forma do art. 895, §§ 4o e 5o,
art. 896, § 2o, art. 897 e art. 898 do CPC, sem prejuı́zo da invalidaçã o de que trata o art. 903
do Có digo de Processo Civil. (art. 31 do Prov. n. 375/2016 - CSM/TJMS); 12 – O arrematante
que injustiGicadamente deixar de efetuar os depó sitos, se assim o declarar o juiz do processo,
terá seu nome inscrito no Cadastro de Arrematantes Remissos do Poder Judiciá rio de Mato
Grosso do Sul – PJMS e nã o poderá mais participar das alienaçõ es judiciais eletrô nicas no
PJMS pelo perı́odo de um ano, podendo, ainda, ser responsabilizado por tentativa de fraude a
leilã o pú blico (artigos 335 e 358 do Có digo Penal) e, també m, por possı́veis prejuı́zos
Ginanceiros a qualquer das partes envolvidas no leilã o, aı́ incluı́da a comissã o do leiloeiro (§
2o, art. 23 da LEF e art. 32 do Prov. n. 375/2016 - CSM/TJMS); 13 - A arremataçã o será
considerada perfeita, acabada e irretratá vel tã o logo assinado o auto de arremataçã o pelo
arrematante e pelo leiloeiro pú blico oGicial, observadas as disposiçõ es do art. 903 do Có digo
de Processo Civil (art. 30 do Prov. n. 375/2016 - CSM/TJMS). DA TRADIÇAO DOS BENS: 14 –
Desfeita a arremataçã o pelo Juiz por motivos alheios à vontade do arrematante, serã o
restituı́dos a este os valores pagos e relativos ao preço do imó vel arrematado e a comissã o do
Leiloeiro Judicial; 15 - Correrã o por conta do arrematante as despesas e demais encargos
relativos á remoçã o dos bens arrematados; 16 – Que os cré ditos tributá rios relativos aos
impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domı́nio ú til ou a posse, e bem como os
relativos a taxas pela prestaçã o de serviços referentes a tais bens, ou a contribuiçã o de
melhoria, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles nã o respondendo o adquirente.
(CTN – Art.130 § ú nico). 17 - A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado, conforme dispõ e o artigo 895, § 7º do CPC. 18 Correrã o por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem,
remoçã o, transporte e transferê ncia patrimonial dos bens arrematados. Todas as informaçõ es
necessá rias para a participaçã o dos licitantes no leilã o, bem como quanto aos procedimentos
e regras adotadas para sua validade poderã o ser adquiridas atravé s da Central de
Atendimento do Canal de Leilõ es: 0800 605 2750 – 67 3044-2750. 18 - O presente edital,
assim como as condiçõ es de venda estarã o disponı́veis na ı́ntegra atravé s do sı́tio
www.canaldeleiloes.com . També m é possı́vel encaminhar e-mails com dú vidas à central,
atravé s da seçã o “Dú vidas”, ou diretamente pelo e-mail: contato@canaldeleiloes.com As
demais condiçõ es obedecerã o ao que dispõ e o CPC, o Provimento CSM nº 375/16, do TJMS, e
os artigos 335 e 358, do CP; DISPOSIÇOES TRANSITORIAS: 19 -A Fazenda Pú blica poderá
adjudicar os bens penhorados; 19.I - antes do leilã o, pelo preço da avaliaçã o, se a execuçã o
nã o for embargada ou se rejeitados os embargos; 19.II - Gindo o leilã o: a) se nã o houver
licitante, pelo preço da avaliaçã o; b) havendo licitantes, com preferê ncia, em igualdade de
condiçõ es com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias. Pará grafo Unico - Se o preço da
avaliaçã o ou o valor da melhor oferta for superior ao dos cré ditos da Fazenda Pú blica, a
adjudicaçã o somente será deferida pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exequente, à
ordem do Juı́zo, no prazo de 30 (trinta) dias. (Art. 24, LEF). 20 - As demais condiçõ es
obedecerã o ao que dispõ e o CPC, Provimento nº 375/2016 CSM/TJMS e os artigos 335 e 358,
do CP; 20 - O leiloeiro pú blico, o Tribunal de Justiça do Estado e o Estado de Mato Grosso do
Sul nã o se enquadram na condiçã o de corretores, intermediá rios; sendo o primeiro mero
mandatá rio. Assim sendo, Gicam eximidos de eventuais responsabilidades por defeitos ou
vı́cios ocultos que possam existir em relaçã o ao bem leiloado, nos termos do – Art.º 448 do
Có digo Civil Brasileiro. ENCERRAMENTO: E para que chegue ao conhecimento de todos e
ningué m possa alegar ignorâ ncia ou eventual nulidade, determinou a expediçã o deste edital
que será publicado e aGixado na forma da lei.
Brasilâ ndia, 26 de agosto de 2021.
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(Assinatura por certiGicaçã o Digital)
Dr(ª). Rogé rio Ursi Ventura
Juiz(a) de Direito
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