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bens à penhora, observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e 
desembaraçados, facultando-se, a posteriori, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias.  Não ocorrendo o pagamento, 
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do devedor, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido 
diploma legal. Na hipótese de permanecer inerte, nomeio em seu favor, como curador, o Defensor Público, atuante em subs-
tituição legal nesta vara cível, a quem os autos deverão ser encaminhados para manifestação. E para que chegue ao seu co-
nhecimento, como de todos os demais interessados,  foi determinada a lavratura do presente, com a sua publicação na forma 
da lei. Eu, Janete de Souza Soares, Analista Judiciário o digitei, e eu, Simone Scheid, Chefe de Cartório o conferi e subscrevi. 
Aquidauana-(MS), 30 de março de 2021 

Prazo: 30 dias.
Juliano Duailibi Baungart, Juiz de Direito em subst. Legal da 1ª Vara Cível da Comarca de Aquidauana (MS), na forma da 

lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele tomarem conhecimento que perante este Juízo e Cartório da 1ª Vara Cível, 

situado na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 391, Vila Cidade Nova - CEP 79200-000, Fone: (67) 3241-3763, Aquidauana-MS - E-mail: 
aqu-1vciv@tjms.jus.br, tramitam os autos de Execução de Título Extrajudicial, autuados sob o n° 0802548-13.2018.8.12.0005, 
que Banco do Brasil S/A move contra Rodrigo Quadros de Albres, nos quais foi deferida a expedição deste edital para citar  RO-
DRIGO QUADROS DE ALBRES, Brasileiro, Pecuarista, RG 976134, CPF 811.324.091-87, pai Aristides Alves de Albres, mãe 
Rosa Geni Quadros, Nascido/Nascida 06/05/1977, natural de Aquidauana - MS, com endereço à Rua Roberto Scaff, 50, alto, 
Aquidauana - MS, que se encontra(m) em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 dias, pagar o débito no valor de: R$ 
122.363,55, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, advertindo-o(s) de que, no 
caso de integral pagamento dentro do prazo legal de 03 dias, a verba honorária (fixada no despacho inicial) será reduzida pela 
metade; de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos no 
prazo de 15 dias ou, ainda, reconhecendo o crédito do exequente, requerer o pagamento do mesmo em 06 parcelas acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% ao mês, desde que reconheça o crédito do exequente e comprove o depósito de 30% do 
valor da execução acrescido das custas processuais e honorários de advogado, junto à Conta Única do Tribunal de Justiça, 
ficando vedada a oposição de embargos; bem como de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). E, para que ninguém alegue ignorância, será o presente edital afixado no átrio do Fórum e, na forma da Lei, publicado. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Aquidauana (MS), aos 31 de março de 2021. Eu, Janete de Souza Soares, Analista 
Judiciário, digitei, e eu, Simone Scheid, Chefe de Cartório, conferi e subscrevi.

Edital de no 1º Leilão, a partir das 15h 00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 16 de junho de 2021 haverá o 
início da captação de lances até às 15h 00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 23 de junho de 2021, entregar-se-á 
o bem a quem der o maior lanço, em valor igual ou superior ao da avaliação. Caso os lances ofertados não atinjam o va-
lor da avaliação do bem no 1° Leilão, o 2° Leilão seguir-se-á sem interrupção, a partir do encerramento do 1º Leilão, até 
às 15h 00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 30 de junho de 2021,  e de  intimação do executado  JOÃO GARCIA 
FERREIRA, JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA e Espólio de FRANCISCA ANDERSON, e se casado for.

O Doutor JULIANO DUAILIBI BAUNGART, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Aquidauana, em subst. 
Legal,  Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da lei, etc.,

Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos Autos de Ação de Execução de 
Título Extrajudicial nº 0003531-65.2006.8.12.0005 em que BANCO SISTEMA S/A (denominação atual do Banco Bamerindus 
do Brasil S/A) promove contra JOÃO GARCIA FERREIRA, JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA e Espólio de FRANCISCA ANDER-
SON, em trâmite perante este Juízo e Cartório, com endereço na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, 391, Vila Cidade Nova, Aquidauana/
MS, que com base no artigo 880 e seguintes do NCPC, e conforme regulamentado pelo Provimento CSM/TJMS nº 375/2016, 
por meio do portal www.ipcleiloes.com.br, o Leiloeiro Público Oficial nomeado, o Senhor HELDER PEREIRA DE FIGUEIREDO 
JUNIOR, JUCEMS 024/2016, coadjuvado pela Leiloeira Pública Oficial CIBELE RIGOLIN PEREIRA DE FIGUEIREDO, JUCEMS 
038/2019, leva a público o pregão de venda e arrematação dos bens imóveis abaixo descritos, conforme condições de venda 
constantes no presente Edital.

1) DATAS DOS LEILÕES: No 1º Leilão, a partir das 15h 00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 16 de junho de 2021 
haverá o início da captação de lances até às 15h 00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 23 de junho de 2021, entregar-
-se-á o bem a quem der o maior lanço, em valor igual ou superior ao da avaliação. Caso os lances ofertados não atinjam o 
valor da avaliação do bem no 1° Leilão, o 2° Leilão seguir-se-á sem interrupção, a partir do encerramento do 1º Leilão, até às 
15h 00min (horário de Mato Grosso do Sul) do dia 30 de junho de 2021, ocasião em que os bens serão entregues a quem der 
o maior lanço, não se aceitando seja ele inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação (art. 25, parágrafo único do 
Provimento CSM/TJMS nº 375/2016).

2) DESCRIÇÃO DOS BENS: 
2.1) LOTE 01 - FAZENDA: 2.1.1) DESCRIÇÃO DO BEM: uma área de terras com 2.938ha (dois mil, novecentos e trinta e oito 

hectares), parte pro-indiviso de uma área maior com 13.480ha 0717m² (treze mil, quatrocentos e oitenta hectares e setecentos 
e dezessete metros quadrados) da Fazenda NABILEQUE e NABILEQUE II, certificada pelo INCRA sob o nº 160.701.000.050-05 
de 10/01/2007 e matriculada sob o nº 26.271 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corumbá (MS). O acesso ao 
imóvel está descrito no Laudo de Avaliação de fls. 919/921, se dá pela Estrada Carandazal, ou pela entrada da Fundação BRA-
DESCO, distante cerca de 240km da sede da Comarca de Aquidauana, sendo 160km de asfalto e 120km de aterro cascalhado, 
até a entrada da Fazenda Nabileque II, mais uns 10km dentro da fazenda até a sede da propriedade. Expõe a Analista Judiciária 
- Avaliadora que o imóvel avaliando trata-se de uma área dentro da região do Nabileque, muito baixa e sem formação de pasta-
gens, com divisões de razoável estado de conservação, com muitos campos nativos de carandá entremeados com pasto, cujo 
acesso se dá por estradas fora do cascalho de péssimo estado e de difícil trânsito com chuvas. 2.1.2) REGISTRO IMOBILIÁRIO: 
Imóvel devidamente matriculado sob o nº 26.271 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da  Comarca de Corum-
bá (MS), cuja certidão de matrícula foi expedida em 29 de julho de 2020 e está inserta em fls. 1006/1017 dos Autos. 2.1.3) ÔNUS 
INCIDENTES NO DOMÍNIO: Observa-se que na certidão juntada em fls. 1006/1017 havia ônus reais que devem ser objeto de in-
timação prévia aos seus titulares, a saber: a) Averbação 02 - Hipoteca em favor de GILBERTY MIGLIOLI, indicando qualificação 
no registro 09 da matrícula anterior, de nº 3.042; b) Averbação 03 - Arrolamento pela Delegacia da Receita Federal em Campo 
Grande/MS; c) Averbação 05 - Hipoteca em favor de IRMA APARECIDA BERALDO DE ANDRADE; d) Registro 08 - Penhora por 
determinação do Juízo da Quinta Vara Cível de Campo Grande (MS), nos Autos 0010736-02.2002.8.12.0001/02; e) Registro 
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09 - Penhora por determinação do Juízo da Segunda Vara Cível de Aquidauana (MS), nos Autos 0000386-93.2009.8.12.0005; 
f) Registro 12 - Penhora por determinação do Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Corumbá 
(MS), nos Autos 0005421-30.2006.8.12.0008; g) Registro 13 - Penhora por determinação do Juízo da Primeira Vara Cível de 
Aquidauana (MS), nos Autos 0003531-65.2006.8.12.0005; h) Registro 14 - Penhora por determinação do Juízo da Segunda 
Vara Cível de Aquidauana (MS), nos Autos 0007233-53.2005.8.12.0005; i) Registro 15 - Penhora por determinação do Juízo da 
Primeira Vara Cível de Aquidauana (MS), nos Autos 0000207-33.2007.8.12.0005. 2.1.4) AVALIAÇÃO: esse imóvel foi avaliado, 
em 31/08/2019, na importância de R$ 5.288.400,00 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), conforme 
Laudo de Avaliação de fls. 919/921.

2.2) LOTE 02 - CASA: 2.2.1) DESCRIÇÃO DO BEM: a) Extraída da matrícula de fls. 982/991: uma cada sita em Aquidaua-
na, na Rua Dr. Cândido Mariano nº 361, com terreno que mede 9 metros de frente por 36 metros de frente aos fundos, com os 
seguintes limites: Frente: com a Rua Cândido Mariano; Lado esquerdo: com propriedade de Nestor Pacheco; Lado direito: com 
propriedade dos herdeiros de José Miguel Geleilate; Fundos: com propriedade dos Irmãos Trindade. B) Extraída da avaliação 
de fls. 892/893: uma casa residencial de alvenaria na Rua Cândido Mariano nº 433, coberta por telhas, dividida em uma sala de 
estar, uma cozinha americana azulejada até o teto, dois quartos, três banheiros azulejados com pias de mármore, varanda pe-
quena na frente com piso em ladrilhos, janela da sala e porta em blindex, porta da cozinha em blindex, janelas de frente da casa 
em madeira, portão de ferro, telhado forrado em PVC branco, área de serviço compartilhada a casa nº 447, em ótimo estado de 
conservação, possuindo rede elétrica e hidráulica, cabo telefônico, asfalto, sendo terreno plano e não sujeito a inundação. 2.2.2) 
REGISTRO IMOBILIÁRIO: Imóvel devidamente matriculado sob o nº 6.913 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Aquidauana (MS), cuja certidão de matrícula foi expedida em 30 de julho de 2020 e está inserta em fls. 982/991 dos Autos. 
2.2.3) ÔNUS INCIDENTES NO DOMÍNIO: Observa-se que na certidão juntada em fls. 1006/1017 havia ônus reais que devem 
ser objeto de intimação prévia aos seus titulares, a saber: a) Registro 04 - Hipoteca em favor do ESTADO DE MATO GROSSO 
DO SUL, registrada em 26/04/1995; b) Averbação 06 - Arrolamento pela Delegacia da Receita Federal em Campo Grande/MS; c) 
Registro 08 - Penhora em favor de BANCO BAMERINDUS DO BRASIL, determinada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Aqui-
dauana (MS), no âmbito dos Autos 0003531-65.2006.8.12.0005; d) Averbação 09 - Ajuizamento de ação de Execução - Autos 
0010736-02.2002.8.12.0001, em trâmite na Quinta Vara Cível da Comarca de Campo Grande (MS); e) Registro 10 - Penhora por 
determinação do Juízo da Primeira Vara Cível de Aquidauana (MS) nos Autos 0802234-77.2012.8.12.0005. 2.2.4) AVALIAÇÃO: 
esse imóvel foi avaliado, em 10/05/2019, na importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme Laudo de 
Avaliação de fls. 892/893.

2.3) LOTE 03 - CASA: 2.3.1) DESCRIÇÃO DO BEM: a) Extraída da matrícula de fls. 992/1005: um prédio residencial, cons-
truído em material e coberto de telhas, em Aquidauana, na Rua Dr. Cândido Mariano nº 539, com terreno que mede 10,90 metros 
de frente por 36 metros de frente aos fundos, com os seguintes limites: Frente: com a Rua Cândido Mariano; Lado: com proprie-
dade de Aziz Scaff; Outro lado: com propriedade de Trajano Roriz; Fundos: com propriedade dos Irmãos Trindade. B) Extraída 
da avaliação de fls. 892/893: um prédio residencial localizada na Rua Cândido Mariano nº 447, de alvenaria, coberto por telhas, 
dividido em : 03 salas, 03 quartos, sendo uma suíte, 01 banheiro social e 01 lavado, 01 cozinha com 01 dispensa, 01 hall e 01 va-
randa lateral, com escadas, 01 lavanderia, com tanque, varais para estender roupas, todo coberto, 01 mureta com mármore nos 
fundos da residência, com piso em ladrilhos, cor de telha, restante da residência o piso é em ardósia, 01 sala com forro de ges-
so, 01 lustre, restante da casa em laje, portas e janelas de madeira de Lei, tipo venezianas, construção antiga, mas em bom es-
tado de conservação, paredes pintadas recentemente, possui rede elétrica e hidráulica, cabo telefônico, asfalto, sendo o terreno 
plano e não sujeito a inundação. Total da área construída 256 m². 2.3.2) REGISTRO IMOBILIÁRIO: Imóvel devidamente matricu-
lado sob o nº 7.572 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aquidauana (MS), cuja certidão de matrícula foi expedida 
em 04 de agosto de 2020 e está inserta em fls. 992/1005 dos Autos. 2.3.3) ÔNUS INCIDENTES NO DOMÍNIO: Observa-se que 
na certidão juntada em fls. 992/1005 havia ônus reais que devem ser objeto de intimação prévia aos seus titulares, a saber: a) 
Averbação 12 - Arrolamento por solicitação da Delegacia da Receita Federal, lavrada em 13/10/2004; b) Registro 16 - Penhora 
por determinação do Juízo da Primeira Vara Cível de Aquidauana (MS) nos Autos 0001670-39.2009.8.12.0005; c) Registro 17 - 
Penhora por determinação do Juízo da Primeira Vara Cível de Aquidauana (MS) nos Autos 0003531-65.2006.8.12.0005; d) Aver-
bação 18 - Ajuizamento de ação de Execução - Autos 0010736-02.2002.8.12.0001, em trâmite na Quinta Vara Cível da Comarca 
de Campo Grande (MS); e) Registro 19 - Penhora por determinação do Juízo da Segunda Vara Cível de Aquidauana (MS) nos 
Autos 0001678-84.2007.8.12.0005; f) Registro 20 - Penhora por determinação do Juízo da Segunda Vara Cível de Aquidauana 
(MS) nos Autos 0001678-87.2007.8.12.0005. 2.3.4) AVALIAÇÃO: esse imóvel foi avaliado, em 10/05/2019, na importância de R$ 
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme Laudo de Avaliação de fls. 892/893.

3) OUTROS ÔNUS EXPRESSOS NOS AUTOS - NÃO VINCULADOS AO TÍTULO DE DOMÍNIO DO BEM DESCRITO NO 
LOTE: 3.1) EXECUÇÃO NOS AUTOS: não consta dos Autos; 3.2) DÉBITOS TRIBUTÁRIOS: 3.2.1) MUNICIPAIS: Débitos de 
IPTU incidentes sobre os imóveis urbanos: a) Lote 02 (matrícula 6913): conforme certidão de fls. 1033/1040 (lote de terreno nº 
17 da quadra nº 36), há débitos municipais que totalizam R$ 5.767,71 (cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta 
e um centavos) constando de relatório emitido em 04 de setembro de 2020; b) Lote 03 (matrícula 7572): conforme certidão 
de fls. 1029/1032 (lote de terreno nº 16 da quadra nº 36), há débitos municipais que totalizam R$ 27.955,48 (vinte e sete mil, 
novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) constando de relatório emitido em 04 de setembro de 2020; 
3.2.2) ESTADUAIS: não consta dos Autos; 3.2.3) FEDERAIS: Débitos referentes ao imóvel rural: a) Lote 01 (matrícula: conforme 
certidão de fls. 1018, emitida em 08 de junho de 2020,  não constam débitos sobre o imóvel denominado Fazenda Nabileque 
I - Boa Sorte, com área total de 4015,1 hectares, imóvel esse cadastrado com o NIRF 5.898.607-3, em nome de Juliano Beraldo 
de Andrade (CPF nº 558.896.111-00). Observação: a mesma NIRF é referenciada no título de domínio de fls. 1006/1017 para 
os imóveis Fazenda Nabileque I - Boa Sorte e Fazenda Nabileque II - Bom Destino. Nota geral: Os créditos tributários relativos 
a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de 
serviços referentes a tal bem, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo 
o adquirente (art. 130, parágrafo único, CTN). 3.3) AÇÕES JUDICIAIS: 3.3.1) TRABALHISTAS: não consta dos Autos. 3.3.2) 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: não consta dos Autos.  3.3.3) AÇÕES CÍVEIS EM NOME DOS EXECUTADOS:

3.3.3.1) em nome de FRANCISCA ANDERSON (CPF nº 027.173.361-68), em fls. 977, expedida em 29/07/2020, certidão cível 
nº 4887280, com os seguintes registros de feitos cíveis: a) 1ª Vara Cível de Aquidauana (MS): Autos 0002655-18.2003.8.12.0005 
e Autos 0063373-15.2002.8.12.0005 (Suspenso); b) 2ª Vara Cível de Aquidauana (MS): Autos 0003063-67.2007.8.12.0005 (se-
gundo a certidão pode se referir a homônimo); c) Vara Única de Anastácio (MS): Autos 0800789-33.2019.8.12.0052 (segundo a 
certidão pode se referir a homônimo).

3.3.3.2) em nome de JOÃO GARCIA FERREIRA (CPF nº 078.263.859-91), em fls. 978/979, expedida em 29/07/2020, certi-
dão cível nº 4887279, com os seguintes registros de feitos cíveis: a) Comarca de Campo Grande (MS): 12ª Vara Cível - Autos 
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0007751-45.2011.8.12.0001; 5ª Vara Cível - Autos 0010736-02.2002.8.12.0001. b) Comarca de Aquidauana (MS): b.1) 1ª Vara Cí-
vel: Autos 0000207-33.2007.8.12.0005; Autos 0000511-66.2006.8.12.0005; Autos 0001495-55.2003.8.12.0005; Autos 0001670-
39.2009.8.12.0005; Autos 0002030-42.2007.8.12.0005; Autos 0002336-74.2008.8.12.0005; Autos 0003102-98.2006.8.12.0005; 
Autos 0003531-65.2006.8.12.0005; Autos 0800331-41.2011.8.12.0005; Autos 0800554-23.2013.8.12.0005; Autos 0801258-
70.2012.8.12.0005; Autos 0802234-77.2012.8.12.0005; b.2) 2ª Vara Cível: Autos 0000386-93.2009.8.12.0005; Autos 0001485-
69.2007.8.12.0005; Autos 0001678-84.2007.8.12.0005; Autos 0002988-62.2006.8.12.0005; Autos 0007233-53.2005.8.12.0005. 
c) Comarca de Corumbá (MS): Vara da Fazenda Pública: Autos 0005421-30.2006.8.12.0008; Autos 0001409-79.2020.8.12.0008 
(segundo a certidão pode se referir a homônimo).

3.3.3.3) em nome de JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA (CPF nº 138.910.069-34), em fls. 980/981, expedida em 29/07/2020, 
certidão cível nº 4887278, com os seguintes registros de feitos cíveis: a) Comarca de Campo Grande (MS): Execução Fiscal Mu-
nicipal - Autos 0901836-24.2010.8.12.0001 (Suspenso); Vara de Execução Fiscal Municipal (com apontamento, na certidão, da 
possibilidade de se tartar de homônimo: Autos 0063826-85.2003.8.12.0001; Autos 0270187-66.2005.8.12.0001; Autos 0910159-
18.2010.8.12.0001. b) Comarca de Aquidauana (MS): 1ª Vara Cível: Autos 0003531-65.2006.8.12.0005; Autos 0800686-
41.2017.8.12.0005; 2ª Vara Cível - Autos 0003063-67.2007.8.12.0005. c) Comarca de Fátima do Sul (MS) (com indicação na 
certidão de possibilidade de ser homônimo): 2ª Vara Cível - Processo: 0003310-91.2011.8.12.0010. d) Comarca de Três Lagoas 
(MS) (com indicação na certidão de possibilidade de ser homônimo): 2ª Vara Cível - Processo: 0007611-58.2005.8.12.0021; 3ª 
Vara Cível - Processo: 0805293-54.2014.8.12.0021. e) Comarca de Eldorado (MS) (com indicação na certidão de possibilidade 
de ser homônimo):Vara Única - Processo: 0001354-05.2010.8.12.0033.

3.4) VALOR DA DÍVIDA NESTES AUTOS: R$ 519.018,13 (quinhentos e dezenove mil, dezoito reais e treze centavos), con-
forme demonstrativo de fls. 1019, atualizada até 31 de julho de 2020.

4) CONDIÇÕES DE VENDA: 4.1) ESTADO DOS BENS: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se acha, 
sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes do pregão (art. 18 do Provimento CSM/TJMS nº 
375/2016); 4.2) PRIMEIRO LEILÃO: O primeiro pregão da alienação judicial eletrônica começa e termina nas datas e horários 
supra indicados; 4.3) SEGUNDO LEILÃO: Não havendo lanço igual ou superior ao valor da avaliação no primeiro pregão seguir-
-se-á, sem interrupção, o segundo pregão, que se estenderá até o seu fechamento no dia e hora previsto neste Edital (art. 25 do 
Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 4.4) CRITÉRIOS PARA ENCERRAMENTO: Para que haja o encerramento do leilão este 
deverá permanecer por 3 (três) minutos sem receber outra oferta. Sobrevindo lanço durante os 3 (três) minutos antecedentes ao 
termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos, contados da 
última oferta, e assim sucessivamente, até a permanência por 3 (três) minutos sem receber outra oferta, quando se encerrará o 
pregão (art. 24 do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 4.5) LANCES: Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos 
diretamente no portal www.ipcleiloes.com.br e serão imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do 
tempo real das ofertas. Não será admitido o envio de lanços por qualquer outro meio, que não seja por intermédio do sistema 
do gestor (art. 27, parágrafo único do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 4.6) SUPERAÇÃO DOS LANCES: Somente serão 
aceitos lanços superiores ao lanço corrente, tendo por acréscimo mínimo obrigatório o valor informado no site; 4.7) PARCE-
LAMENTO DO LANCE VENCEDOR: suportado em deferimento havido em fls. 1055 dos Autos, visando ampliar a participação 
dos potenciais arrematantes, será admitido, independentemente de requerimento específico, na forma do art. 895 do Código de 
Processo Civil/2015, pagando 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance que vier a dar, à vista, assim como a comissão 
do Leiloeiro Público Oficial e as despesas de remoção, guarda, conservação e taxas administrativas, e o restante em até 30 
(trinta) parcelas mensais e sucessivas, garantido por hipoteca do próprio bem. As parcelas serão atualizadas pela variação do 
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado) do IBGE, tendo como mês base o do encerramento da segunda praça. Tanto a 
entrada de 25% (vinte e cinco por cento) quanto as parcelas mensais posteriores serão depositadas diretamente na SUBCONTA 
nos Autos. Havendo lances vencedores de igual valor, terá preferência o que for a vista; 4.8) A comissão devida ao Leiloeiro 
Público Oficial pelo arrematante será no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo 
no valor do lanço, e ser-lhe-á paga diretamente, por depósito bancário. Além da comissão, fará jus o Leiloeiro Público Oficial 
ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda, conservação do bem, desde que documentalmente comprovadas, na 
forma da lei, assim como as taxas administrativas, a cargo do executado. (art. 10 do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 4.9) 
se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a comissão do Leiloeiro Público Oficial, assim como as des-
pesas com remoção, guarda, conservação do bem e taxas administrativas, poderão ser deduzidas do produto da arrematação 
(Art. 10, §4º do Prov. n. 375/2016 - CSM/TJMS); 4.10) Homologado o lanço vencedor, o sistema IPC LEILÕES® emitirá guia de 
depósito judicial identificado, vinculado ao Juízo do processo (art.28 do Provimento CSM/TJMS nº 375/2016); 4.11) O pagamen-
to deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892), salvo disposição 
judicial diversa ou arrematação a prazo (art. 895, §9º e art. 29 do Provimento nº 375/2016 - CSM/TJMS); 4.12) A arrematação 
será considerada perfeita, acabada e irretratável tão logo assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo Leiloeiro Público 
Oficial, observadas as disposições do art. 903 do Código de Processo Civil (artigo 30 do Provimento nº 375/2016 - CSM/TJMS); 
4.13) Não sendo efetuados os depósitos, serão comunicados os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos 
à apreciação do juiz, na forma do art. 895, §§ 4º e 5º, art. 896, §2º, art. 897 e art. 898 do CPC, sem prejuízo da invalidação de 
que trata o art. 903 do Código de Processo Civil. (art. 31 do Provimento nº 375/2016 - CSM/TJMS); 4.14) O exequente, se vier 
a arrematar o bem, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor do bem exceder o seu crédito, depositará dentro de 3 
(três) dias a diferença, sob pena de ser tornada sem efeito a arrematação e, nesse caso, o bem será levado à novo leilão à custa 
do exequente (artigo 892, parágrafo 1º, do NCPC). Na hipótese de arrematação do bem pelo exequente, fica este obrigado ao 
pagamento da comissão do Leiloeiro Público Oficial, assim como as despesas de remoção, guarda e conservação; 4.15) O arre-
matante que injustificadamente deixar de efetuar os depósitos, se assim o declarar o juiz do processo, terá seu nome inscrito no 
Cadastro de Arrematantes Remissos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - PJMS e não poderá mais participar das aliena-
ções judiciais eletrônicas no PJMS pelo período de um ano, podendo, ainda, ser responsabilizado por tentativa de fraude a leilão 
público (artigos 335 e 358 do Código Penal) e, também, por possíveis prejuízos financeiros a qualquer das partes envolvidas 
no leilão, aí incluída a comissão do Leiloeiro Público Oficial (art. 23, §2º da LEF e art. 32 do Provimento nº 375/2016 - CSM/
TJMS); 4.16) Se houver desistência ou arrependimento do arrematante do bem arrematado, a comissão será devida da mesma 
forma, assim como o pagamento das despesas de remoção, guarda, conservação e taxas administrativas; 4.17) Desfeita a arre-
matação pelo Juízo, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos a este os valores pagos relativos ao preço 
do(s) imóvel(is) arrematado(s) e à comissão do Leiloeiro Público Oficial, deduzidas as despesas incorridas; 4.18) Assinado o 
Auto, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham ser julgados procedentes os Embargos à 
Arrematação. A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no art.903 e seus incisos, do Novo 
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Código de Processo Civil; 4.19) Havendo oposição de Embargos à Arrematação, o Juízo de execução poderá, a seu exclusivo 
critério, transferir ao arrematante a posse precária do(s) imóvel(is) até a decisão final do recurso; 4.20) Correrão por conta do 
arrematante as despesas ou custos relativos à transferência do(s) bem(ns) arrematado(s) para o seu nome. Para transferir o(s) 
bem(ns) arrematado(s), o arrematante deverá primeiramente retirar junto ao Cartório da Vara responsável a respectiva “rdem 
de Entrega” 4.21) A Fazenda Pública poderá adjudicar o bem penhorado: I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a exe-
cução não for embargada ou se rejeitados os embargos; II - findo o leilão: a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação; 
b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 (trinta) dias; Parágrafo 
Único - Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior ao dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação so-
mente será deferida pelo Juiz se a diferença for depositada, pela exequente, à ordem do Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 
24, LEF); 4.22) As demais condições obedecerão ao que dispõe o Novo Código de Processo Civil, o Provimento CSM/TJMS nº 
375/2016 e os artigos 335 e 358 do Código Penal; 4.23) Competirá aos arrematantes de cada um dos lotes a adoção, sob suas 
expensas, de providências para extinção de eventuais situações condominiais, além das regularizações de eventuais omissões 
nos títulos de domínio. 

5) LEILÃO ELETRÔNICO: O leilão será realizado pelo Leiloeiro Público Oficial, o Senhor HELDER PEREIRA DE FIGUEIRE-
DO JUNIOR, matrícula n° 024/2016 da JUCEMS, coadjuvado pela Leiloeira Pública Oficial Senhora CIBELE RIGOLIN PEREI-
RA DE FIGUEIREDO (JUCEMS nº 038/2019), de forma integralmente eletrônica pela gestora IPC LEILÕES EIRELI - ME, por 
intermédio do portal www.ipcleiloes.com.br. PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: 5.1) Para o caso de arrematação, a 
comissão devida será de 5% (cinco por cento) sobre o lanço vencedor de cada lote, a ser paga no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, acrescida do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de taxas administrativas (despesas de vistorias aos imóveis), 
pelo Arrematante através de depósito na conta corrente 1452-4 da agência 4211-0 do B. BRASIL S/A (001), de titularidade 
da empresa IPC LEILÕES EIRELI - ME (CNPJ: 26.228.603/0001-39), devendo o comprovante ser remetido para o endereço 
eletrônico contato@ipcleiloes.com.br; 5.2) O valor atribuído ao bem será pago através de guia de bancária, expedida automa-
ticamente pelo sistema de gerenciamento de leilões eletrônicos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o fechamento do 
leilão, diretamente à SUBCONTA de nº 103169 (fls. 126 dos Autos), a qual está vinculada nesse processo Judicial; 5.3) Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns) deverá ofertar lances, exclusivamente pela Internet através do site www.ipcleiloes.com.br, 
a partir da data de início da captação dos lances, até seu encerramento, conforme previsto neste Edital, devendo para tanto 
os interessados efetuar cadastramento prévio no prazo de até 24 horas de antecedência da data agendada para realização do 
leilão/praça; 5.4) O interessado poderá adquirir o bem penhorado em prestações, conforme dispõe o artigo 895 do NCPC; 5.5) 
Em até 5 (cinco) horas após o encerramento do leilão, o arrematante receberá e-mail com instruções para os pagamentos (é 
importante esperar o recebimento do e-mail antes de efetuar qualquer pagamento); 5.6) O arrematante deverá apresentar a guia 
comprobatória do referido pagamento ao cartório judicial, por meio de petição; 5.7) Decorrido o prazo de 24 horas do término 
do leilão sem que o arrematante tenha realizado os pagamentos, tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a 
aplicação das medidas legais cabíveis. 

6) ADJUDICAÇÃO: A partir da publicação deste edital, se o exequente adjudicar o bem penhorado, ficará responsável pelo 
pagamento da comissão em percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído como de lance mínimo para o segundo 
leilão, devida ao Leiloeiro Público Oficial, assim como o pagamento das despesas de remoção, guarda, conservação e taxas 
administrativas. 

7) REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: Se o executado, após a publicação deste edital pagar a dívida antes de adjudicado ou alie-
nado o bem, na forma do art. 826 do Novo Código de Processo Civil, deverá apresentar a guia comprobatória do referido pa-
gamento até a data e hora designadas para o leilão, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da 
execução, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o executado pagar a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a comissão em percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor atribuído como de lance mínimo para o segundo leilão, devida ao Leiloeiro Público Oficial, assim como o pagamento das 
despesas de remoção, guarda, conservação e taxas administrativas. 

8) ACORDO: A partir da publicação deste edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com suspensão do leilão, fica 
o executado obrigado a pagar a comissão em percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído como de lance mínimo 
para o segundo leilão, devida ao Leiloeiro Público Oficial, assim como o pagamento das despesas de remoção, guarda, conser-
vação e taxas administrativas. 

9) DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: no escritório do Leiloeiro Público Oficial, localizado na Rua da Paz, nº 185, Jardim 
dos Estados, CEP: 79002-190, cidade de Campo Grande/MS, ou ainda, pelos telefones (67) 3041-0000 e 3041-0020. Também é 
possível encaminhar e-mails com dúvidas à central, através do link “ale Conosco”ou diretamente pelo e-mail contato@ipcleiloes.
com.br. Todas as condições e regras deste leilão encontram-se disponíveis no portal www.ipcleiloes.com.br.

Ficam o executado por seus representantes legais, o depositário do bem e demais interessados INTIMADOS das designa-
ções supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na for-
ma da lei.E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, eu, Elifelete Arruda dos Santos, Analista Judiciário, 
o digitei, e eu Simone Scheid, Chefe de Cartório, o conferiu e subscrevi.  Aquidauana (MS), 25 de março de 2021.

Aparecida do Taboado

2ª Vara de Aparecida do Taboado

Edital de leilão eletrônico
A Doutora Kelly Gaspar Duarte Neves, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal desta cidade e comarca de Aparecida do 

Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Lei, 
Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento  tiverem, expedido nos autos de Execução de Título 

Extrajudicial nº 0800501- 43.2017.8.12.0024 movida por Banco Bradesco S.A., em face de Adriana de Souza Pereira Rosa 
e João Rosa Filho, depositários do bem, em trâmite perante este Juízo e C artório da 2° Vara, com endereço na Avenida Or-
lando Mascarenhas Pereira, n° 2098, Jardim Brandini II, CEP – 79570-000, Fone: (67) 3565-1577, Aparecida do Taboado-MS 


