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Serão realizados nesta quarta-feira, dia 29 de agosto, quatro leilões eletrônicos
com lotes em que a soma dos lances iniciais ultrapassam R$ 1,7 milhão. São, na
maioria, imóveis residenciais e comerciais, localizados no município de Dourados,
disponibilizados para as ofertas pela 7ª Vara Cível da comarca.
Os pregões eletrônicos são públicos, acessíveis a qualquer pessoa, jurídica ou
física; ágeis, possibilitando participação de maior número de interessados, e
processados eletronicamente sem nenhuma intervenção humana, proporcionando
transparência, democracia e competitividade. A modalidade visa imprimir maior
eficácia à realização dos leilões públicos, aumentando a quantidade de
participantes, propiciando maior divulgação das praças e leilões e barateando o
processo licitatório, dentre outras vantagens.
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No Poder Judiciário de MS, o leilão eletrônico é disciplinado, desde 2010, pelo
Provimento nº 211, sendo crescentemente adotado pelos juízes das comarcas,
que, atualmente, têm livre arbítrio para escolher dentre as duas modalidades
permitidas, a tradicional ou a eletrônica, de acordo com o presidente da Comissão
Permanente de Alienação Judicial Eletrônica, o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral
de Justiça, César Castilho Marques.
Em Dourados, a diretora do Foro da comarca, juíza Dileta Terezinha Souza
Tomaz, definiu para o dia 29 de agosto a realização dos 4 leilões. Os lotes estão
disponíveis para consulta dos interessados desde o dia 06 de julho e na
oportunidade serão ofertados mais de 10 imóveis, entre urbanos e rurais.
Com o encerramento para as ofertas de lances programado entre as 14 e 15
horas, os imóveis ofertados vão desde um terreno não murado, com área total de
41.698,0 m², até uma casa de alvenaria com nove cômodos. O lote com o menor
lance inicial está avaliado em pouco mais de R$ 39 mil e o avaliado com o maior
lance inicial é de R$ 695 mil. Ao todo são sete lotes.
Mais informações sobre lotes, preços, e como participar podem ser encontradas
no endereço eletrônico www.superbidjudicial.com.br. No site, os interessados
devem efetuar cadastro, que pode ser de pessoa física ou jurídica, para participar
dos leilões. Esse cadastro é efetuado apenas uma vez e é válido para todas as
participações neste canal de leilões.
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