
COMO PARTICIPAR DA VENDA DIRETA 

É necessário entregar ao leiloeiro os seguintes documentos  

Pessoa Jurídica:  

CNPJ; 

Última alteração do Contrato Social ou declaração de firma individual. 

RG e CPF ou documento equivalente dos sócios ou administrador da empresa (cópias 
simples).  

Comprovante de endereço da empresa. 

Pessoa Física: 

RG e CPF ou documento equivalente (cópias simples). 

Comprovante de residência atualizado (máximo 90 dias de emissão). 

(Se casado) Certidão de Casamento, RG e CPF ou documento equivalente do Cônjuge. 

DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE VENDA DIRETA 

Os interessados em adquirir o bem, deverá procurar o Leiloeiro responsável pela 
alienação, preencher proposta por escrita na qual será disponibilizada pelo Leiloeiro 
formulário de proposta, na qual deverá ser preenchida e assinada pelo eventual 
interessado e posteriormente entregue ao Leiloeiro para que seja submetida à apreciação 
judicial. 

Será marcada audiência para verificação da proposta ofertada, na qual durante a sessão, 
se houverem outros interessados estes poderão ofertar sua proposta ao Magistrado que 
escolherá a mais vantajosa. 

Uma vez formulada a proposta de alienação, o interessado não poderá desistir da oferta 
apresentada. 

DO VALOR DO BEM 

As propostas deverão sempre ser pelo valor de avaliação. 

PAGAMENTO À VISTA 

Pagamento da arrematação + comissão do leiloeiro em até 24 horas após a audiência de 
verificação da proposta. 

PAGAMENTO PARCELAMENTO 

O pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O arrematante deverá 
pagar 25% do valor do lance à vista após a audiência de verificação da proposta e o 



restante parcelado em até 30(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas. 
Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança, 
garantida a integralização da proposta por hipoteca judicial sobre o próprio bem. No 
caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a 
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o Autor a pedir a 
resolução da alienação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se 
deu a alienação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor do Autor, 
voltando os bens a nova alienação, do qual não serão admitidos a participar o 
arrematante e o fiador remissos. OBS.: Propostas à vista sempre terão preferência, 
bastando igualar-se a última oferta, o que não interfere na continuidade da disputa. 

No caso de parcelamento da alienação a garantia do pagamento deverá ser feita 
mediante hipoteca sobre o próprio imóvel alienado. Assim, a Carta de Alienação será 
expedida com essa restrição.  

COMISSÃO DE LEILOEIRO 

Ao valor da proposta, será acrescida a título de comissão do leiloeiro oficial o 
percentual de 5% (cinco por cento) no qual deverá ser pago à vista diretamente ao 
leiloeiro. 

IMPOSTOS EM ATRASO 

Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da 
expedição da respectiva Carta de Alienação, excetuando-se as obrigações Propter Rem 
(v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de 
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível 
tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-
rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN. 

 


