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LEILÃO POR INICIATIVA PARTICULAR E INTIMAÇÃO 
 
Alienação por Iniciativa Particular em Pregão Único dos Bens Móveis abaixo descritos e INTIMAÇÃO da 
executada e de Terceiros Interessados Incertos e Desconhecidos, extraído dos autos da Reclamação 
Trabalhista nº ATSum - 0024457-81.2020.5.24.0041 – aforada por Elisete Madalena Ferreira em face de Ana 
Alves Bezerra, em trâmite no Juízo Federal da Vara do Trabalho de Corumbá/MS, Tribunal Regional do 
Trabalho da 24ª Região. 
 
A Dra. Lilian Carla Issa, Meritíssima Juíza Federal Titular da Vara do Trabalho de Corumbá/MS, no exercício 
de suas atribuições legais e de conformidade com Art. 879, do Código de Processo Civil, torna público o 
deferimento da alienação por iniciativa particular dos bens penhorados nos referidos autos a qual se regerá 
de conformidade com as condições em frente: 
DATAS E PRAZOS: 
A venda direta será realizada pelo Leiloeiro Público Gustavo Correia Pereira da Silva, Leiloeiro Público Oficial 
matriculado sob o nº 026 na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul-JUCEMS, por intermédio da 
empresa Leilões Online MS Compra e Venda de Bens Ltda., através do site www.leiloesonlinems.com.br.  
ÚNICO PREGÃO:  
Torna Público que no dia 13 de Junho de 2022, com início às 09:00 horas de Brasília/DF, em Único Pregão, 
com encerramento previsto para as 15:00 horas de Brasília/DF do dia 15 de agosto de 2022, fará realizar 
leilão dos bens penhorados nos referidos autos e adiante discriminados. A partir da primeira proposta, o 
evento permanecerá no ar pelo prazo de cinco (05) dias úteis, oportunizando a apresentação de propostas 
por outros concorrentes. Decorrido esse quinquídio será encerrado o processo licitatório. 
BENS OFERTADOS: 
LOTE 01: Cinco (05) botijões de gás vazios, avaliados em R$ 500,00 – (quinhentos reais); 
LOTE 02: Uma (01) bancada em alumínio, avaliada em R$ 500,00 – (quinhentos reais) 
LOTE 03: Duas (02) Serras Elétricas, Marca Still, Modelo M5 382 – Em bom estado de uso e funcionamento, 
avaliadas em R$ 5.000,00 – (cinco mil reais) 
LOTE 04: Três (03) Aparadores de grama, Marca Still, Modelo OS 290, em bom estado de uso e 
funcionamento, avaliados em R$ 6.800,00 – (seis mil e oitocentos reais) 
VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES: 
Valor total dos bens avaliados para 08 de março de 2022: R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) 
CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO: 
1 – A alienação deverá ser efetivada no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação do Leiloeiro 
Público Oficial e será realizada na modalidade eletrônica. 
2 - A proposta inicial não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação, podendo o 
pagamento ser feito de forma parcela, ocasião em que deverá ser efetuado o pagamento do sinal 
correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do lance e o restante deverá ser quitado em quatro (4) 
parcelas, atualizada a última com a correção do período. 
3 – Todas as propostas ficarão sujeitas ao crivo deliberativo do Juízo Presidente do feito; 
4 -  Sobre o valor total do lance vencedor, incidirá comissão de corretagem correspondente a 5% (cinco por 
cento), que deverá ser depositada pelo interessado diretamente na conta do Leiloeiro Público Oficial, 
mediante transferência ou depósito bancários diretamente na conta corrente da empresa gestora LEILÕES 
ON LINE MS LTDA - ME (CNPJ: 27.838.438/0001-08), no BANCO BRADESCO S/A (237), AGÊNCIA 5246 e 
CONTA CORRENTE Nº 48924-7.  
5 – Ficam os interessados cientes de que se aplicam à espécie os preceitos da Consolidação das Leis do 
Trabalho; da Lei nº 5.584, de 22.06.70; da Lei nº 6.830, de 22.09.80 e do Novo Código Processo Civil, artigo 
879, observada a ordem de citação, a omissão e a compatibilidade, principalmente dos dois últimos institutos. 
6 – Os bens serão entregues ao arrematante no estado em que se encontram, cabendo ao interessado os 
encargos necessários à efetivação do registro, bem como a verificação do estado físico do bem. 
7 – O arrematante receberá os bens livres de quaisquer ônus eventualmente existentes, tendo em vista que a 
arrematação faz cessar todos os vínculos matérias, processuais, cautelares ou de emergência, que sobre o 
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bem tenham sido constituídos, bem como ficarão inteiramente desvinculados da responsabilidade tributária 
do executado. 
8 – Eventuais créditos tributários sobre a propriedade, inclusive contribuições parafiscais, sub-rogam-se no 
preço (CTN, art. 130), somente respondendo exclusivamente pelo imposto de transmissão (NCPC, art. 901, § 
2º; CTN, art. 35, Inc. I); 
9 – O arrematante deverá informar qualquer alteração considerável ou impossibilidade de imitir-se na posse 
do bem, no prazo de trinta (30) dias após o recebimento do auto de arrematação; 
10 – Os interessados que não forem encontrados nos endereços informados nos autos, ficam cabalmente 
intimados através da veiculação desta minuta informativa; 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Dúvidas e Esclarecimentos serão dirimidas e/ou prestados pessoalmente 
no escritório do gestor, localizado na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 917, Jardim Veraneio, 
CEP: 79037-900, na cidade de Campo Grande-MS, ou pelo Telefone (67) 3388-0216 ou Celular (67) 9 9203-
6666, como também através do e-mail: contato@leiloesonlinems.com. 

 
Campo Grande (MS), 20 de maio de 2022. 
 
 
 
(assinatura por certificação digital) 
GUSTAVO CORREA PEREIRA DA SILVA 
Matrícula nº 026-JUCEMS 
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