Edital de Leilão Eletrônico
Autos: 0803001-53.2016.8.12.0045
Exequente: Município de Sidrolândia
Executada: Virma Nantes
Prazo: 15 (quinze) dias

A Dra. Silvia Eliane Tedar di da Silva, Juíza de Direito da 1ª Var a Cível
da Comarca de Sidrolândia, Estado de Mat o G rosso do Sul, no uso de
suas atribuições legais e na f orm a do Art. 883 e seguintes do Código de
Processo Civil, Resolução nº 236, de 13/07/2016, do Conselho Nacional
de Justiça Civil e Provimentos nº 211/ 2010 e Pr ovimento 375, de 23 de
agosto de 2016, ambos do CSM /TJMS

FAZ SABER a todos que o pr esente Edital virem ou dele conhecim ent o
t iverem , expedido dos aut os nº 0803001- 53. 2016.8.12.0045 da Ação de
Execução Fiscal, onde figura(m) MUNICÍPI O DE SIDROLÂNDI A como
parte exequent e e VI RMA NANTES como parte executada, todos
devidamente qualif icados nos r eferidos aut os, que por int erm édio do
port al www.leiloesonlinems. com .br , o leiloeiro judicial nom eado, Sr.
GUSTAVO

CORREA

PEREI RA

DA

SILVA

MAT.

26,

CPF:

614.552.531- 20, levar á a público pregão de venda e arr ematação dos
bens abaixo descr ito (s), confor me condições de venda descr itas no
campo específ ico deste edital.

DO S PRIM EIRO E SEGUNDO PREGÕES
No pr imeiro pr egão, com início no prim eir o dia subsequente ao da
cer tidão de afixação do edital em local de am pla publicidade, às 17:00
horas ( hor ário de Brasília), e tér mino no dia 29 DE ABRIL DE 2021, às
15: 00 hor as (horár io de Brasília) , ocasião em que entr egar-se-á o bem
a quem der e m elhor lanço oferecer em valor igual ou superior ao da
avaliação. Caso os lances ofer tados não at injam o valor da avaliação na
primeira praça, um segundo pregão seguir-se-á, sem int err upção, e
tér mino no dia 04 DE MAI O DE 2021, às 17:00 horas ( hor ário de
Brasília), ocasião em que os bens ser ão, entregue (s) a quem mais der
e m elhor lanço oferecer, não sendo aceito lance inf erior a 50%
(ci nquent a por cento) do valor da avaliação, e desde que, at endidas
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t odas as demais regras legais e esculpidas neste edital.

DAS CONDIÇÕ ES DE PARTICIPAÇÃO E CADASTRAM ENTO NO SITE:
Ao consultar o site os int eressados, pessoas fí sicas ou jur ídicas
encontrarão

as

or ientações

de

como

proceder

par a

o

adequado

cr edenciamento, a fim de t orná-los “aptos” para participar e ofer ecer
lances.

DESCRIÇÃO DOS BENS:
01

(um)

aut omóvel,

fabricação/ modelo

m arca/m odelo

1997/ 1997,

placa

GM/ S10
HRL

DE

0149,

LUXE
cor

4.3S,

azul,

ano

Chassi

9BG 124CWVVC955617.

AVALI AÇÃO:
Lavratur a do auto em 10 de novem bro de 2017.

VALOR DO BEM:
GM /S10 DE LUXE 4. 3S. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .R$
18.139,16 ( dezoit o m il, cento e trinta e nove e dezesseis cent avos).

ÔNUS:
Veículo encont ra- se com restr ição judicial para tr ansfer ência.

DÉBITOS DE IMPOSTOS:
Não constam nos autos débitos tr ibutár ios sobre o bem .

AÇÕES CÍ VEI S EM NOME DA EXECUTADA:
Não constam nos autos ações cíveis em nom e do executado.

RECURSO PENDENTE:
Não há r ecurso pendente nos autos.

LO CAL DO BEM:
O bem se encontra sob guar da da execut ada, em f iel depósito, no
endereço à Rua Amazonas, nº 161 Centr o, Sidrolândia – M S, CEP:
79.170- 000.
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DA INTIM AÇÃO:
Pelo presente edital ficam devidamente intim ados a parte executada,
fiel deposit ário, cônjuge, se for casado, sucessores, int ervenient es,
garantidores f iadores, avalistas, herdeir os, os garantidos por hipot eca,
credores de qualquer espécie, e demais arrolados no processo que não
sejam

part e na execução,

ant eriorm ent e aver bada

por ém,

com

garantia r eal

ou penhora

Art . 889, do Código de Processo Civil

DO PAGAM ENTO:
Na hipót ese de ar rem atação, o ar rem atante dever á pagar a comissão de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arr ematação dir etamente ao
leiloeiro, m ediant e t ransferência ou depósito bancários diretam ent e na
cont a corr ent e nº 48924-7, da Agência nº 5246- 9, do Banco Bradesco,
de

titularidade

de

Leilões

On

Line

MS

Ltda.

ME

CNPJ

nº

27. 838.438/0001-08.
Em relação ao bem ar rem atado, dever á deposit ar o valor do lance
vencedor

diretam ent e

nos

aut os

do

processo

acima

ref erido,

na

SUBCO NTA Nº 739494, atr avés da guia de depósito pr ópr ia, que deverá
ser obtida no Site do Tr ibunal de Justiça do MS.
Fica aut orizado o parcelam ent o do pagamento nos moldes do art. 895
do CPC.

CO NDI ÇÕES DE VENDA:
1. Os bens ser ão alienados no estado de conservação em que se
encont ram ,
ver ificar
alienação

sem

suas

gar ant ia,

condições,

judicial

const ituindo
antes

eletr ônica

das

(Ar t.

18

ônus

dat as
do

de

o

int eressado

designadas

Prov.

nº

para

a

375/2016

CSM/TJMS);
.1. O pregão está regido pelas disposições do Ar t.886 e seus
incisos, do Código de Processo Civil;
1. O primeiro pregão da alienação judicial elet rônica começa e termina
nas datas e hor ários supra indicados;
2. Não havendo lance super ior à import ância da avaliação no pr imeiro
leilão

seguir- se-

á,

sem

interrupção,

o

segundo

at o,

que

se

estender á até o f echamento do lote em dia e hor a previst o nest e
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edit al (ar t. 25 do Prov. nº 375/2016 - CSM/ TJM S);
3. Em segundo pregão, não ser ão adm itidos lances inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação, sendo consider ados
vis lances infer ior es (ar t. 891, CPC e art. 25 par ágr afo único, Prov.
nº 375/ 2016

CSM /TJMS) ;

4. Para que haja o encerramento do leilão este deverá permanecer por
3 (tr ês) minut os sem receber out ra oferta. Sobr evindo lance nos 3
(t rês) m inutos antecedentes ao t erm o f inal da alienação judicial
exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será
prorrogado

em

3

(t rês)

m inutos

para

que

todos

os

usuár ios

inter essados t enham oportunidade de of ert ar novos lances (art. 24
do Pr ov. n. 375/2016 - CSM /TJMS) ;
.2. Durante

o

curso

preser vação

da

do

leilão

e

antes

transparência

do

do

encerramento,

cert ame

caso

pela

ocorra;

intercorrência, mudança, suspensão ou variação que no sist ema
eletr ônico

online,

disponibilizado

em

rede

m undial

de

computadores, que influencie na dinâmica regular do processo
licitat ório

em

andamento,

poder á

o

leiloeir o

interromper,

restabelecer com pror rogação de t empo, cientificando o Juízo do
ocorr ido e fazendo constar da ATA DE LEILÃO;
1. Durante a alienação, os lances deverão ser ofer ecidos diret amente
no

sistema

do

leiloeiro

Judicial

www.leiloesonlinems. com .br

e

im ediatamente divulgados on-line a viabilizar a pr eservação do
tempo real das of ert as, não sendo admitido sist ema no qual os
lances sejam realizados por qualquer forma de inter venção humana
na coleta e no r egistr o dos lances (art. 27 "caput" e parágrafo único
do Prov. n. 375/2016 - CSM/ TJM S);
2. O

int eressado

poderá

adquirir

o

bem

penhorado

através

de

pagam ent o à vista, podendo of erecer pr oposta para pagamento em
pr est ações (Ar t. 895, CPC) ;
.3. At é o início do prim eir o leilão, pr oposta de aquisição do bem por
valor não inferior ao da avaliação;
.4. At é o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por
valor que não seja consider ado vil.
.5. Leiloeir o se obriga dar conhecim ent o durante o cer tam e das
dem ais

condições

apr egoados;

de

que

trata

o

pagamento

dos

bens
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1. A com issão devida ao leiloeir o, pelo arremat ant e, ser á no percent ual
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arr ematação;
.6. Se o valor de arr ematação for super ior ao cr édito do exequente,
a comissão do leiloeir o público of icial e do corr etor, assim com o
as despesas com rem oção e guarda do bem, poder á ser deduzida
do produt o da arremat ação ( Art . 10, § 4o do Prov. n. 375/ 2016 CSM/TJMS);
.7. Se houver desistência ou arrependim ent o do arremat ant e do bem
arr ematado, a comissão será devida da m esm a f orm a;
.8. Não será devida a comissão ao leiloeir o público of icial e ao
corr etor na hipótese da desistência de que trata o art. 775 do
Código de Processo Civil, de anulação da ar rem atação ou de
resultado negativo da hast a pública (Art. 10, § 1º do Pr ov. n.
375/2016 - CSM /TJMS) ;
.9. Na

concessão

de

isenção

após

a

publicação

do

edital,

a

comissão será paga pela part e executada; se a concessão de
isenção for anter ior à publicação do edit al de leilão, a comissão
ficar á a cargo do exequent e, se est e não efetivou a comunicação
devida, anter ior mente a publicação do edital.
.10. No caso de suspensão da alienação judicial elet rônica, em
virt ude de pagam ent o do débito à vist a ou parcelado, remição ou
a r ealização de acordo, após a inclusão do bem em hast a, ser á
devida a comissão de 5% ( cinco por cento) do valor do débito, a
car go do execut ado (art. 10, do Prov. n. 375/ 2016 - CSM/TJMS);
1. Homologado o lance vencedor, o leiloeiro emitir á guia de depósito
judicial ident ificado, vinculado ao Juízo da execução (art. 28 do
Pr ov. n. 375/2016 - CSM /TJMS) ;
2. O pagamento dever á ser realizado pelo arr ematante em até 24 (vint e
e quatr o) hor as, por depósit o judicial ou por meio elet rônico (art.
892, CPC), salvo disposição judicial diversa;
3. Não sendo efet uados os depósitos, serão comunicados os lances
imediatam ent e anteriores, para que sejam subm etidos à apr eciação
do juízo, na for ma do art . 895, §§ 4o e 5o, ar t. 896, § 2o, art. 897 e
ar t. 898 do CPC, sem pr ejuízo da invalidação de que t rat a o ar t. 903
do Código de Processo Civil. (ar t. 31 do Prov. n. 375/2016 CSM/ TJM S);
4. O arr ematante que injustif icadam ent e deixar de efetuar os depósit os,
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se assim o declar ar o juiz do pr ocesso, t erá seu nome inscr ito no
Cadastro de Ar rem atantes Remissos do Poder Judiciário de Mato
Grosso do Sul

PJM S e não poderá mais part icipar das alienações

judiciais elet rônicas no PJMS pelo per íodo de um ano, podendo,
ainda, ser responsabilizado por tentat iva de fr aude a leilão público
(artigos 335 e 358 do Código Penal) e, também, por possí veis
prejuízos financeir os a qualquer das par tes envolvidas no leilão, aí
incluída a comissão do leiloeir o ( § 2o, art . 23 da LEF e art. 32 do
Pr ov. n. 375/2016 - CSM /TJMS) ;
5. A arr ematação ser á considerada perf eit a, acabada e ir ret rat ável t ão
logo assinado o auto de arr ematação pelo arremat ant e e pelo
leiloeiro público oficial, observadas as disposições do art. 903 do
Código

de

Processo

Civil

(ar t.

30

do

Prov.

n.

375/2016

-

CSM/ TJM S). DA TRADI ÇÃO DO S BENS:
6. Desfeita a arr ematação pelo Juiz por m otivos alheios à vont ade do
ar rem atante, serão r est ituídos a este os valores pagos e relat ivos ao
preço do imóvel arr ematado e a com issão do Leiloeiro Judicial;
7. Correrão por cont a do arremat ant e as despesas e demais encargos
r elativos à r emoção dos bens ar rem atados;
8. Que os créditos t ributários r elativos aos im postos cujo fat o gerador
seja a propriedade, o domí nio út il ou a posse, e bem com o os
r elativos a t axas pela pr est ação de serviços r eferentes a tais bens,
ou a contr ibuição de m elhoria, sub-rogam -se sobre o respectivo
preço, por eles não respondendo o adquir ent e. (CTN

Art .130 §

único).

DI SPO SIÇÕES TRANSITÓ RIAS:
A Fazenda Pública poder á adjudicar os bens penhorados:
antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for
embargada ou se rejeit ados os embargos;
findo o leilão:
se não houver licitante, pelo pr eço da avaliação;
havendo licitantes, com pr eferência, em igualdade de condições com a
melhor ofer ta, no pr azo de 30 (t rinta) dias.
Parágraf o Único - Se o preço da avaliação ou o valor da melhor of ert a
f or superior ao dos cr éditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente
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será def erida pelo Juiz se a dif erença for deposit ada, pela exequent e, à
ordem do Juízo, no prazo de 30 (tr int a) dias. (Ar t. 24, LEF).
As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, Provimento nº .
375/ 2016 CSM/ TJM S e os ar tigos 335 e 358, do CP;
O leiloeir o público, o Tr ibunal de Justiça do Est ado e o Estado de Mat o
G rosso

do

Sul

não

se

enquadr am

na

condição

de

cor ret ores,

int erm ediários; sendo o primeiro mer o m andatário. Assim sendo, ficam
eximidos de eventuais responsabilidades por defeitos ou vícios ocultos
que possam exist ir em relação ao bem leiloado, nos t erm os do

Ar t.º

448 do Código Civil Brasileir o.

DÚVIDAS E ESCLARECIM ENTOS: No escritór io do Leiloeiro Judicial,
Senhor, GUSTAVO CORREA PEREI RA DA SILVA

Mat. 26, localizado

na Av. Desem bar gador Leão Neto do Carmo, nº 917- B, Jar dim Veraneio,
cidade de Cam po Grande/MS ou ainda, pelos t elefones (67) 3388-0216,
e no sit e www.leiloesonlinems. com .br serão dirimidas quaisquer dúvidas
decorr ent es deste cer tam e, inclusive no tocante as condições e regras
const ant es do edital.
E par a que cheguem ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, determinou a expedição deste edital que ser á publicado e
afixado na forma da lei.

Sidrolândia/MS, 10 de m arço de 2021.

Assinado por cert ificação digital
Dr a. Silvia Eliane Tedardi da Silva
Juíza de Direito
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