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fls. 515

EDITAL DE PRAÇA
Prazo: 20 dias
O Dr. WI LSO N LEITE CORRÊA, Juiz de Dir eit o Titular da 05ª
Vara Cí vel da Comar ca de Cam po Grande, Estado de Mat o Gros so do Sul , no
uso de suas atri bui ções l egais e na f orm a do Art. 883 e segui ntes do Códi go
de Proces so Civil, Resol ução nº 236, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de
Justi ça Civil e Provimentos nº 211/ 2010 e Pr ovi mento 375, de 23 de agos to de
2016, ambos do CSM /TJ MS
FAZ SABER a todos que o pr esente Edital virem ou dele
conhecim ent o t iverem , expedido dos aut os nº 0050143-49.2001.8.12.0001 da
Ação Or dinári a em Fase de Cumpr imento de Sentença, onde fi gur a(m )
RENI RA CANDIDO ROSA COUTI NHO como par te exequente e ALBERTO
ROMEU SCAFF E ANA PAULA LANI DE ABREU como par te execut ada,
t odos devi dam ent e qual ifi cados nos refer idos autos, que por i ntermédio do
portal www.l eil oes onl inems.com .br , o leiloeiro judicial nomeado, Sr. GUSTAVO
CORREA PEREIRA DA SILVA – MAT. 26, CPF: 614.552.531-20, levará a público pr egão
de venda e ar rem atação dos bens abaixo descrit o ( s), conforme condi ções de
venda descrit as no cam po especí fico dest e edit al.
DO S PRIMEIRO E SEGUNDO PREGÕES
No primeiro pregão, com iníci o no prim eir o dia subsequente ao da
cer tidão de afi xação do edi tal em local de am pla publi cidade, às 17:00 horas
( hor ári o de Bras íli a), e tér mino no dia 02 de agosto de 2019, às 17:00 horas
(horário de Br así lia), ocasião em que ent regar- se- á o bem a quem der e
mel hor lanço of erecer em valor igual ou super ior ao da avali ação. Cas o os
l ances ofertados não atinjam o val or da avaliação na pr imeira pr aça, um
s egundo pregão s eguir- se- á, sem inter rupção, e térmi no no dia 12 de agost o
de 2019, às 17:00 horas ( hor ári o de Bras íli a), ocasi ão em que os bens ser ão,
entregue (s ) a quem mai s der e m elhor lanço oferecer, não s endo acei to lance
inf eri or a 50% (ci nquent a por cento) do valor da avali ação, e desde que,
at endidas t odas as demais regras legai s e es cul pidas nes te edi tal .
DESCRIÇÃO DOS BENS:
1) Fr ação i deal ¼ de im óvel m atr iculado s ob nº 88.863, no 2º
Regi str o de I móveis de Campo Gr ande – MS, com a s eguint e de descrição:
Lote de ter reno s ob nº 09 (nove) da quadr a nº 39 ( tri nta e nove), do
loteamento denomi nado J ARDIM JOCKEY CLUB, nesta Capit al, medindo
12,00 met ros de fr ent e por 20,00 met ros da fr ent e aos fundos e área t otal de
360,00 met ros quadr ados, lim itando-se: f rente, com a Rua das Ros as; fundos,
com o lot e 17; de um lado, com o lot e 08; e de outr o l ado, com o l ote 10.
Poss ui quatro regis tros i nscrit os, quais sejam : R. 01 – Regis tro de
tr ans mis são da pr opr iedade por s ucessão, em 22/ 06/ 2010; R. 02 – Regi str o de
part ilha, proveniente da dem anda nº 0044575-66.2012.8.12.0001, em
02/07/2013; R.03 – Regist ro de Usufruto Vit alí cio, proveni ent e da demanda nº
0044575- 66.2012.8.12.0001, em 02/07/2013; R. 04 – Regist ro de penhor a,
proveniente da dem anda 0050143-49.2001.8.12.0001, em 15/07/2016.
2) Fr ação i deal ¼ de im óvel m atr iculado s ob nº 76.651, no 2º
Regi str o de I móveis de Campo Gr ande – MS, com a s eguint e de descrição:
Lote de ter reno s ob nº 17 (dezes set e) da quadra nº 40 (quar ent a), do
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loteamento denomi nado J ARDIM JOCKEY CLUB, nesta Capit al, medindo
12,00 met ros de fr ent e por 30,00 met ros da fr ent e aos fundos , e ár ea tot al de
360,00 metros quadrados, li mit ando-s e: nor te, com o lote 18; sul, com o lot e
16; nas cente, com o lote 09; e poente, com a Rua das Rosas , onde encontra-se
edifi cado um prédio res idenci al em alvenaria, compost o de t rês quart os, sala,
cozinha, banheiro e var anda, com 43,40 metros quadrados de área cons truída,
s ituada na Rua das Ros as, nº 767. Pos sui quatr o r egi str os ins cri tos , quai s
s ejam: R. 01 – Compra e venda, proveniente de Escrit ura Públi ca lavrada no
5º Tabelionat o de Notas de Campo Grande – M S, livro 267, f olhas 002, em
05/07/2007;
R.
02
–
Parti lha,
proveni ent e
da
demanda
0044575- 66.2012.8.12.0001, em 02/07/2013; R. 03 – Ins tit uição de Usufruto
Vit alí cio,
proveni ent e
da
demanda
0044575- 66.2012.8.12.0001,
em
02/07/2013; R. 04 – Penhor a r egi str ada, proveni ent e da demanda
0050143- 49.2001.8.12.0001, em 15/07/2016.
3) Fr ação i deal ¼ de im óvel m atr iculado s ob nº 77.325, no 2º
Regi str o de I móveis de Campo Gr ande – MS, com a s eguint e de descrição:
Lote de ter reno s ob nº 08 (oi to) da quadr a nº 39 ( tri nta e nove), do loteamento
denomi nado J ARDIM JOCKEY CLUB, nesta Capit al, medindo 12,00 met ros
de fr ent e por 30,00 met ros da fr ent e aos fundos , e ár ea tot al de 360,00 metros
quadrados, li mit ando-s e: frente, com a Rua das Rosas ; f undos, com o lote 18;
de um lado, com o lote 07; e do out ro lado, com o lot e 09. Pos sui quatr o
r egi str os ins cri tos , quai s s ejam: R. 01 – Transmi ssão por com pra e venda,
pr oveniente de Es cri tur a Públ ica lavrada no 5º Tabeli onato de Not as de
Cam po Grande – MS, li vro 269, fol has 179, em 24/ 09/ 2007; R. 02 – Part ilha,
proveniente da dem anda nº 0044575-66.2012.8.12.0001, em 02/07/2013; R. 03
– Insti tui ção de Us ufr uto Vi tal íci o, proveniente da dem anda nº
0044575-66.2012.8.12.0001, em 02/07/2013; R. 04 – Penhora, pr oveniente da
demanda nº 0050143-49.2001.8.12.0001, em 15/ 07/ 2016.
AVALI AÇÃO:
Lavratur a do auto em iti do em 08 de mai o de 2017.
VALOR DO
1) Im óvel nº
quinhent os reais)
2) Im óvel nº
quinhent os reais)
3) Im óvel nº
quinhent os reais)
ÔNUS:
1) Im óvel
Penhor a, proveniente
2) Im óvel
Penhor a, proveniente
3) Im óvel
Penhor a, proveniente

BEM:
88.863 ................R$ 62.500,00 ( ses senta e dois mi l e
76.651 ................R$ 62.500,00 ( ses senta e dois mi l e
77.325 ................R$ 62.500,00 ( ses senta e dois mi l e

nº 88.863
dos autos
nº 76.651
dos autos
nº 77.325
dos autos

–
de
–
de
–
de

Usuf rut o vitalício, R. 03, de 02/07/2013 e
leilão, R. 04.
Usuf rut o vitalício, R. 03, de 02/07/2013 e
leilão, R. 04.
Usuf rut o vitalício, R. 03, de 02/07/2013 e
leilão, R. 04.

DÉBITOS DE IMPOSTOS:
1) Im óvel nº 88.863 – Poss ui débito im obi liário no valor de R$
174,74 ( cento e s etenta e quatro reais e set ent a e quatr o cent avos);
2) Im óvel nº 76.651 – Poss ui débito im obi liário no valor de R$
165,36 ( cento e s ess ent a e ci nco reais e tri nta e sei s cent avos);
3) Im óvel nº 77.325 – Poss ui débito im obi liário no valor de R$
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186,30 ( cento e oitenta e sei s r eai s e tr int a cent avos).
AÇÕES CÍ VEI S EM NOME DO S EXECUTADOS:
Campo Grande:
1) ANA PAULA LANI DE ABREU
16ª Vara Cí vel . Process o: 0039082-74.2013.8.12.0001. Ação:
Cum pri mento de Sentença. As sunto: Honor ári os Advocatícios . Data:
14/10/2013. Exeqte: J.P.P.M..
5ª
Vara
Cível.
Pr ocesso:
0050143-49.2001.8.12.0001
(001.01.050143-8) . Ação: Execução de Sent ença. Ass unt o: Causas
Super venientes à Sentença. Data: 18/10/2001. Exeqt e: Renira Candi do Ros a
Cout inho.
2) ALBERTO ROM EU SCAFF
Vara de Fal ências , Recuper ações, Insol v. E CP Cíveis. Pr ocesso:
0012484-10.2018.8.12.0001. Ação: Cart a Precatória Cí vel . Assunto: Atos
executór ios . Data: 09/04/2018. Exeqte: Cl audeli r Carl os Fabris ;
6ª Vara Cível. Pr ocesso: 0012972-58.2001.8.12.0001 (Suspens o)
(001.01.012972- 2). Ação: Execução de Sentença. Data: 29/05/2001. Autor:
Banco Brades co S/A;
7ª Vara Cível. Pr ocesso: 0013178-72.2001.8.12.0001 (Suspens o)
(001.01.013178- 6). Ação: Execução de Tí tul o Extr ajudicial . Assunto:
Espécies de Cont rat os. Data: 31/05/2001. Autor : Banco Bradesco S/A;
2ª Vara Cível. Pr ocesso: 0017247-64.2012.8.12.001. Ação:
Execução de Tí tul o Extr ajudicial . Assunto: Cédula de Crédit o Bancári o. Dat a:
09/ 04/ 2012. Exeqte: bancro Itaú S.A;
7ª Vara Cível. Pr ocesso: 0024552-02.2012.8.12.0001. Ação:
Cumprim ent o de s ent ença. Ass unt o: Res cis ão do contrato e devolução do
dinhei ro. Data: 14/05/2012. Reqte: J oão Batis ta de Freitas;
16ª Vara Cí vel . Process o: 0039082-74.2013.8.12.0001. Ação:
Cum pri mento de sentença. As sunto: Honor ári os Advocatícios . Data:
14/10/2013. Exeqte: J.P.P.M.;
5ª
Vara
Cível.
Pr ocesso:
0050143-49.2001.8.12.001
(001.01.050143- 8). Ação: Execução de Sentença. Assunto: Caus as
Superveni ent es à Sent ença. Dat a: 18/ 10/ 2001. Exeqte: Renira Candi do Ros a
Cout inho;
2ª Vara Cível. Pr ocesso: 0808276-23.2013.8.12.0001 (Suspens o).
Ação: Execução de Tí tul o Extr ajudicial . Assunto: Cédula de Crédit o Bancári o.
Dat a: 12/ 03/ 2013. Exeqte: BANCO M ERCANTIL DO BRASIL S/ A;
17ª
Vara
Cí vel
de
Competência
Es pecial .
Process o:
0813676-52.2012.8.12.0001. Ação: Cum pri mento de Sentença. As sunto:
Al ienação Fiduciária. Data: 30/08/2012. Exeqte: H.;
12ª Vara Cí vel . Process o: 0815862-43.2015.8.12.0001. Ação:
Procedimento Comum . Assunto: Rescisão do cont rat o e devol ução do
dinheir o. Dat a: 11/ 05/ 2015. Reqte: Marco Antônio de Bar ros ;
11ª
Vara
do
Juizado
Especi al
Central.
Proces so:
0805591- 07.2013.8.12.0110. Ação: Cumpr imento de sentença. Assunto:
Caus as Superveni ent es à Sent ença. Dat a: 20/ 05/ 2013. Exeqte: A.M.;
10ª Vara do Juizado Especi al Central. Proces so: 080590290.2016.8.12.0110.
Ação:
Cumpr imento
de
sentença.
Assunto:
Estabel eci mento de Ens ino. Data: 23/05/2016. Exeqte: Es col a de Ensi no
Fundam ent al General Osór io Ltda – Me.
DA INTIMAÇÃO:
Pelo presente edi tal

fi cam

devidamente

intim ados

a

parte
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executada, fiel deposit ári o, cônjuge, se for casado, sucess ores,
garantidores f iadores, avalis tas , herdeir os, os garantidos
credores de qual quer espécie, e demai s arrolados no proces so
part e na execução, por ém, com garanti a r eal ou penhora
aver bada – Ar t. 889, do Códi go de Proces so Civil

int erveni ent es,
por hi pot eca,
que não s ejam
ant eri orm ent e

DO PAGAMENTO:
Na hi pót ese de ar rem atação, o ar rem atante dever á pagar a comis são
de 5% (cinco por cento) sobre o val or da arr ematação dir etamente ao
lei loeiro, m edi ant e t ransferência ou depós ito bancários diretam ent e na cont a
corr ent e nº 48924-7, da Agência nº 5246- 9, do Banco Brades co, de
ti tul ari dade de Leil ões On Li ne MS Ltda. ME – CNPJ nº 27.838.438/ 0001-08.
Em relação ao bem ar rem atado, dever á deposit ar o valor do l ance
vencedor diretam ent e nos aut os do proces so aci ma ref eri do, na SUBCONTA
Nº 91332, através da guia de depósi to própri a, que dever á s er obt ida no Si te
do Tri bunal de Jus tiça do M S.
CO NDI ÇÕES DE VENDA:
1. Os bens ser ão ali enados no es tado de cons ervação em que se
encont ram , s em gar ant ia, const ituindo ônus de o int eressado ver ifi car suas
condições , antes das dat as des ignadas para a ali enação judicial el etr ôni ca
(Ar t. 18 do Prov. nº 375/2016 – CSM/ TJM S);
2. O pregão es tá regido pelas di sposições do Ar t.886 e s eus incis os, do
Código de Process o Civi l;
3. O pri mei ro pregão da al ienação j udi cial elet rônica começa e termi na
nas datas e hor ári os supra indicados ;
4. Não havendo lance super ior à import ância da avaliação no pr imeiro
leilão s eguir- se- á, sem i nterrupção, o s egundo at o, que se es tender á até o
f echamento do lote em dia e hor a previst o nest e edit al (ar t. 25 do Prov. nº
375/2016 - CSM/ TJM S);
5. Em segundo pregão, não ser ão adm iti dos lances i nferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor da aval iação, sendo consi der ados vis lances
infer ior es (ar t. 891, CPC e art.25 par ágr afo único, Prov. nº 375/ 2016 –
CSM/TJMS);
6. Para que haja o encerramento do lei lão es te deverá permanecer por 3
(tr ês) mi nut os sem receber out ra oferta. Sobr evi ndo lance nos 3 (t rês ) m inutos
antecedentes ao t erm o f inal da alienação judici al exclus ivamente eletrônica, o
horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (t rês ) m inutos para que
todos os us uár ios inter ess ados t enham oportunidade de of ert ar novos lances
(art. 24 do Pr ov. n. 375/2016 - CSM /TJ MS) ;
7. Durante o curs o do l eil ão e antes do encerramento, pela preser vação da
transparênci a do cert ame caso ocorra; i ntercorrênci a, mudança, sus pensão ou
variação que no s ist ema el etr ôni co onl ine, disponi bil izado em rede m undial
de computadores, que influencie na dinâmi ca regular do process o l ici tat óri o
em andamento, poder á o leiloeir o i nterromper, res tabelecer com pror rogação
de t empo, cienti ficando o Juízo do ocorr ido e fazendo cons tar da ATA DE
LEILÃO;
8. Durante a alienação, os lances deverão ser ofer eci dos di ret amente no
si stema do lei loeiro Judicial www.l eil oes onl inems.com .br e imediatamente
divulgados on-line a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas, não sendo admitido
sistema no qual os lances sejam realizados por qualquer forma de intervenção humana na
coleta e no registro dos lances (art. 27 "caput" e parágrafo único do Prov. n. 375/2016 CSM/TJMS);
9. O int eressado poderá adqui rir o bem penhorado s omente para
Modelo 503402 -M19902 Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone:
3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é copia do original assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA. Liberado nos autos digitais por Wilson Leite Corrêa, em 26/06/2019 às 17:09. Para acessar os autos
processuais, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0050143-49.2001.8.12.0001 e o código 30075FB.

Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

fls. 519

pagamento à VISTA;
10. O lei loeiro se obriga dar conhecimento durante o cert ame das demais
condições de que t rat a o pagam ent o dos bens apregoados ;
11. A com iss ão devida ao leiloeir o, pel o arremat ant e, ser á no percent ual
de 5% (cinco por cento) sobre o val or da arr ematação;
12. Se o val or de arr ematação for super ior ao cr édi to do exequente, a
comis são do leiloeir o públ ico of ici al e do corr etor, ass im com o as despesas
com rem oção e guarda do bem, poder á s er deduzi da do produt o da
arremat ação ( Art . 10, § 4o do Prov. n. 375/ 2016 - CSM/TJMS);
13. Se houver desi stênci a ou arrependim ent o do arremat ant e do bem
arr ematado, a comi ssão s erá devida da m esm a f orm a;
14. Não s erá devida a comis são ao leiloeir o públ ico of ici al e ao corr etor
na hipótes e da desi stênci a de que trata o art. 775 do Códi go de Proces so
Civil, de anulação da ar rem atação ou de resul tado negativo da hast a públ ica
(Art. 10, § 1º do Pr ov. n. 375/2016 - CSM /TJ MS) ;
15. Na concessão de i senção após a publ icação do edital, a comi ssão s erá
paga pel a part e executada; se a conces são de is enção for anter ior à publicação
do edit al de lei lão, a comis são fi car á a cargo do exequent e, se est e não
efetivou a comunicação devi da, anter ior mente a publ icação do edital.
16. No caso de sus pensão da al ienação j udi cial elet rônica, em virt ude de
pagam ent o do débi to à vist a ou parcelado, remição ou a r eal ização de acordo,
após a inclusão do bem em hast a, ser á devi da a comi ssão de 5% ( cinco por
cento) do valor do débi to, a car go do execut ado (art. 10, do Prov. n. 375/ 2016
- CSM/TJMS);
17. Homol ogado o l ance vencedor, o l eil oei ro emi tir á guia de depós ito
judicial ident ifi cado, vincul ado ao Juízo da execução (art. 28 do Pr ov. n.
375/2016 - CSM /TJ MS) ;
18. O pagamento dever á s er realizado pelo arr ematante em até 24 (vint e e
quatr o) hor as, por depósit o j udi cial ou por mei o elet rônico, s alvo disposi ção
judicial di ver sa;
19. Não s endo efet uados os depósi tos , s erão comunicados os l ances
imediatam ent e anteriores , para que s ejam s ubm eti dos à apr eci ação do j uízo,
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 inval idação de que t rat a o ar t. 903 do Código de Process o
Civi l. (ar t. 31 do Prov. n. 375/2016 - CSM/ TJM S);
20. O arr ematante que injus tif icadam ent e deixar de efetuar os depósit os,
se as sim o declar ar o j uiz do pr ocesso, t erá seu nome inscr ito no Cadas tro de
Ar rem atantes Remi ssos do Poder J udi ciário de Mato Grosso do Sul – PJ MS e
não poderá mais par ticipar das ali enações j udi ciais eletrônicas no PJM S pelo
período de um ano, podendo, ainda, ser responsabil izado por tentativa de
f raude a l eil ão público ( art igos 335 e 358 do Código Penal ) e, t ambém, por
poss íveis prejuí zos fi nancei ros a qualquer das partes envolvi das no leilão, aí
incluí da a comi ssão do l eil oei ro (§ 2o, ar t. 23 da LEF e art . 32 do Prov. n.
375/ 2016 - CSM/TJMS);
21. A arr ematação ser á cons iderada perf eit a, acabada e ir ret rat ável t ão
logo assi nado o auto de arr ematação pel o arremat ant e e pelo lei loeiro públi co
ofi cial, obs ervadas as disposi ções do art. 903 do Códi go de Proces so Civil
(ar t. 30 do Prov. n. 375/2016 - CSM/ TJM S). DA TRADI ÇÃO DOS BENS:
22. Desfeita a arr ematação pel o J uiz por m oti vos al hei os à vont ade do
ar rem atante, s erão r est ituídos a es te os val ores pagos e relat ivos ao preço do
i móvel arr ematado e a com iss ão do Lei loeiro Judicial ;
23. Correrão por cont a do arremat ant e as despesas e demai s encargos
r elativos à r emoção dos bens ar rem atados ;
24. Que os créditos t ributários r elativos aos im pos tos cujo fat o gerador
seja a propriedade, o domí nio út il ou a poss e, e bem com o os r elativos a t axas
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Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

fls. 520

pela pr est ação de s erviços r eferentes a tai s bens , ou a contr ibuição de
m elhori a, sub-rogam -se sobre o res pectivo preço, por el es não respondendo o
adquir ent e. (CTN – Ar t.130 § único).
DI SPO SIÇÕES TRANSITÓ RIAS:
1. A Fazenda Públ ica poder á adjudicar os bens penhorados :
I.
antes do leilão, pel o preço da aval iação, se a execução não for embargada
ou se rej eit ados os embargos;
II.
fi ndo o lei lão:
a) se não houver licitante, pelo pr eço da avali ação;
b) havendo licitantes, com pr eferência, em i gualdade de condições com a
melhor ofer ta, no pr azo de 30 (t rinta) di as.
c) Parágraf o Único - Se o preço da avaliação ou o val or da mel hor of ert a
f or superi or ao dos cr édi tos da Fazenda Pública, a adjudicação s omente será
def eri da pel o J uiz se a dif erença for deposit ada, pela exequent e, à ordem do
J uízo, no prazo de 30 (tr int a) dias. (Ar t. 24, LEF).
1. As demai s condições obedecerão ao que dis põe o CPC, Provimento nº.
375/ 2016 CSM/ TJM S e os ar tigos 335 e 358, do CP;
2. O leiloeir o públ ico, o Tr ibunal de Justi ça do Est ado e o Estado de
Mat o Gros so do Sul não s e enquadr am na condição de cor ret ores,
int erm edi ári os; sendo o pri mei ro mer o m andatário. Assi m s endo, ficam
exi midos de eventuais responsabil idades por defeitos ou víci os ocultos que
pos sam exist ir em rel ação ao bem lei loado, nos t erm os do – Art.º 448 do
Código Ci vil Br asi lei ro.
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: No es cri tór io do Lei loeiro
Judicial , Senhor, GUSTAVO CORREA PEREI RA DA SILVA – M at. 26,
l ocalizado na Aveni da João Lemos de Rezende, nº 596 – J ardim Itamar acá,
cidade de Cam po Grande/MS ou ai nda, pelos t elefones (67) 3388-0216, e no
sit e www.l eil oes onl inems.com .br serão dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes deste
certame, inclusive no tocante as condições e regras constantes do edital.
E par a que cheguem ao conheci mento de todos e ninguém possa
al egar i gnorância, determi nou a expedi ção deste edital que ser á publ icado e
afixado na forma da lei.
Campo Gr ande/M S, 25 de junho de 2019

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)
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