CONDIÇÕES DA VENDA DIRETA
JUSTIÇA FEDERAL DE CANOAS/RS – 2ª VARA
PROPOSTAS DEVERÃO SER EFETUADAS NO SITE www.leiloesjudiciaisrs.com.br ATÉ O DIA
18/12/19, MEDIANTE CADASTRO PRÉVIO
LANCE MÍNIMO
•

50% da avaliação sendo o desconto de 50% para a venda.
FORMAS DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA
 Sinal de 20% + Comissão da Leiloeira e o restante 80% no prazo máximo de 05 dias úteis.
PARCELAMENTO
 Será admitido parcelamento do lance em 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas, no valor
mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, com entrada de 25% (vinte e cinco por cento)
a ser comprovada em dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 (trinta)
dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia
própria, com identificação do lote e de forma vinculada à execução. A arrematação será
subordinada à cláusula resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no
caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a propriedade do executado
ou terceiro garantidor, com a penhora e/ou ordem de indisponibilidade, para continuidade da
execução. Será perdido, em favor do credor, o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por
cento) do total do lance como indenização pelo retardamento da execução em virtude do
inadimplemento. A conversão dos valores do lance parcelado em pagamento do credor será
efetuada apenas mediante a quitação total, quando o Juízo determinará ao Registro de Imóveis a
averbação do cancelamento da cláusula resolutiva.
ENCARGOS
COMISSÃO DA LEILOEIRA
 Arrematação/Arrematação c/ créditos (exequente): 6% sobre o valor da Arrematação.
TAXA A PAGAR
 0,5% sobre o valor da arrematação: piso de R$ 11,00 e teto de R$ 1.920,00.
IMPOSTOS EM ATRASO
• Considerando-se que a expropriação judicial é forma de aquisição originária da propriedade, os
imóveis serão arrematados livres de débitos tributários (que se sub-rogam no preço) ou ônus que
eventualmente gravem as respectivas matrículas (hipotecas, penhoras, arrolamento, etc.), cujo
levantamento será providenciado pelo Juízo.
COMO PARTICIPAR DA VENDA DIRETA




É necessário efetuar o seu cadastro no site e enviar os seguintes documentos para o e-mail contato@leiloesjudiciaisrs.com.br
As cópias simples devem ser recentes, sendo no máximo de 01 ano.
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 em nome do interessado, caso não tenha, encaminhar cópia da conta
de água ou luz, juntamente com a declaração da pessoa que consta no documento de que reside no
endereço contante no documento (cópias simples).
(Se casado) Certidão de Casamento, RG e CPF ou documento equivalente do Cônjuge.
Após liberação do cadastro efetuar lance pelo site.

