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EDITAL DE LEILÃO – NORMAS E CONDIÇÕES  

LEILOEIRA OFICIAL: CAMILA PIRES DE OLIVEIRA FARIA, JUCEMG, MATRÍCULA 
1186.  

1. DO COMITENTE VENDEDOR  

1.1. A razão social ou nome do COMITENTE VENDEDOR está descrito na 
“Relação de Lotes de Bens” disponível no nosso SITE. (www.farialeiloes.com.br)  

2. DIA E HORÁRIO DO LEILÃO  

2.1. O Leilão será exclusivamente online, pelo Site Faria Leilões, com abertura 
no dia 11/05/2021 e encerramento no dia 11/05/2021 a partir das 10:00 horas 
(horário de Brasília).  

3. DA EXPOSIÇÃO  

3.1. A exposição dos lotes ocorre somente por meio das imagens 
disponibilizadas no site da leiloeira (www.farialeiloes.com.br).  

4. DO ESTADO FÍSICO DOS BENS  

4.1.  Todos os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito à troca. Não será de 
responsabilidade da LEILOEIRA OFICIAL ou do COMITENTE VENDEDOR, a 
existência de eventuais defeitos ou vícios de qualquer natureza. Também não 
serão de responsabilidade destes a execução de consertos, reparos, desmonte 
ou mesmo providências com a retirada ou transporte do material arrematado, 
não cabendo, pois, qualquer reclamação posterior quanto ao estado de 
conservação, defeitos e/ou às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas.  

4.2.  As descrições dos bens, no que diz respeito à quantidade e peso, são 
estimadas, podendo em alguns casos oscilar em percentuais de até 20% (vinte 
por cento) para mais ou para menos do que o anunciado. O arrematante desde 
já concorda que tal variação não ensejará qualquer pagamento adicional e/ou 
reembolso. 

4.3.  Qualquer divergência apurada pelo arrematante entre as condições 
anunciadas e aquelas efetivamente encontradas, inclusive relativamente a 
documentos, deverão ser peticionadas e informadas à LEILOEIRA OFICIAL 
antes da realização do Leilão, para fins de ajustes ou esclarecimentos.  
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5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

5.1.  Poderão participar do Leilão todas as pessoas físicas maiores e capazes, e 
as pessoas jurídicas devidamente constituídas na forma da lei.  

5.2.  Os interessados deverão cadastrar-se no SITE FARIA LEILÕES 
(www.farialeiloes.com.br), onde receberão a chave de acesso. Todos os 
procedimentos para o referido cadastro estão no site.  

5.3.  Após o cadastro no site, o interessado deverá, no próprio site, solicitar a 
habilitação e concordar com o edital de Leilão e todas as suas condições.  

5.4.  O prazo para enviar o pedido de habilitação para fins de participação 
encerra-se no dia útil anterior à data de início do Leilão presencial.  

6. DO PROCEDIMENTO DO LEILÃO  

6.1.  Os lances poderão ser ofertados somente por meio do SITE FARIA 
LEILÕES (www.farialeiloes.com.br).  

6.2.  O horário previsto para encerramento dos lances será exibido na página do 
respectivo lote no SITE FARIA LEILÕES.  

6.3.  Na sucessão de lances, a diferença entre os valores ofertados (incremento) 
não poderá ser inferior à quantia fixa indicada no site.  

6.4.  Os interessados poderão enviar mais de um lance para um mesmo lote, 
prevalecendo sempre o de maior valor. O ofertante é responsável por todas as 
ofertas registradas em seu cadastro.  

6.5.  Todos os lances ofertados são irretratáveis e irrevogáveis, sendo que os 
mesmos não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.  

6.6.  O encerramento do período de recebimento de lances para aquisição de 
cada lote respeitará o cronômetro regressivo indicado em cada lote, no SITE 
FARIA LEILÕES.  

6.7.  Caso algum lance seja recebido com o cronômetro regressivo indicando 
menos de 1 (um) minuto para o encerramento, o prazo para oferta de lances será 
estendido e o cronômetro retroagirá a 3 (três) minutos.  

6.8.  A extensão para envio de lances poderá ocorrer sucessivas vezes até que 
transcorram 3 (três) minutos sem nenhum lance.  

6.9.  A qualquer momento durante o período de envio de lances, o ofertante 
poderá programar lances automáticos, definindo um limite máximo, de forma 
que, se outro ofertante cobrir o lance vigente, o sistema automaticamente irá 
inserir um novo lance em seu nome, acrescentando um incremento mínimo fixo 
e pré-determinado, até o limite máximo definido no lance automático.  
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6.10.  Os lances automáticos ficarão registrados ocultamente no sistema com a 
data em que forem programados.  

6.11.  A LEILOEIRA OFICIAL, a seu exclusivo critério, poderá recusar ou 
cancelar qualquer lance, ainda que vencedor, sempre que: (a) não for possível 
confirmar a identidade do interessado; (b) não tenha sido ofertado de boa-fé; (c) 
tenha sido realizado com a intenção de manipular o resultado do Leilão, ou (d) 
seja proibido por qualquer legislação aplicável ou caso o comprador venha a 
descumprir qualquer disposição constante do presente edital. A manipulação do 
preço de venda dos bens, direta ou indiretamente, por qualquer usuário é 
estritamente proibida, incluindo a oferta de lances em nome de outra pessoa, 
ainda que seja na qualidade de representante da pessoa para quem o usuário 
pretenda vender o bem, como também o conluio de compradores e/ou 
vendedores.  

6.12.  Fica reservado o direito ao LEILOEIRO de alterar a composição e/ou 
agrupamento do lote do Leilão, antes ou durante a realização do mesmo, bem 
como incluir ou excluir lote, sem que isso importe qualquer direito à indenização 
ou reparação.  

6.13.  Até o encerramento de todos os lotes e a conclusão final do leilão, havendo 
problemas técnicos e/ou operacionais no sistema online, poderá a LEILOEIRA 
OFICIAL cancelar as arrematações já finalizadas (cuja competitividade estiver 
sido prejudicada), inclusive aquelas em que o sistema já tenha declarado um 
vencedor. Neste caso, todos os lances serão estornados e o encerramento dos 
lotes poderá ser reprogramado para data posterior.  

6.14.  A LEILOEIRA OFICIAL não garante o acesso contínuo ao SITE FARIA 
LEILÕES, uma vez que seu funcionamento está sujeito a interferências externas, 
fora do seu controle. A LEILOEIRA OFICIAL não será responsável por qualquer 
prejuízo eventualmente acarretado aos interessados por dificuldades técnicas ou 
falhas na comunicação ou acesso à internet.  

7. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA  

7.1.  Considera-se “VALOR MÍNIMO DE VENDA” aquele indicado pelo 
COMITENTE VENDEDOR como sendo o montante mínimo para a venda do 
bem.  

7.2.  Os bens serão vendidos a quem maior lance oferecer, desde que iguais ou 
superiores aos valores mínimos de venda determinados pelo COMITENTE 
VENDEDOR.  

7.3.  O “VALOR MÍNIMO DE VENDA” pode ser diferente do valor de LANCE 
INICIAL indicado no SITE FARIA LEILÕES, uma vez que o lance inicial é mera 
referência a fim de se evitar ofertas “vis”.  

7.4.  O “VALOR MÍNIMO DE VENDA” não será revelado aos interessados em 
nenhuma hipótese.  
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7.5.  Ao encerramento de cada lote, o sistema informará ao arrematante se o 
valor oferecido superou o “VALOR MÍNIMO DE VENDA” do bem, neste caso 
sendo considerado “Vendido” ou se o lance será recebido como “Lance 
Condicional”.  

7.6.  O lance classificado como “Vendido” equivale a uma proposta irrevogável e 
irretratável de compra do bem.  

8. DOS LANCES CONDICIONAIS  

8.1. Quando o maior lance oferecido não atingir o valor mínimo definido pelo 
COMITENTE VENDEDOR, a LEILOEIRA OFICIAL poderá acolher “lances 
condicionais” os quais estarão sujeitos a posterior aprovação pelo COMITENTE 
VENDEDOR. Os “lances condicionais” serão válidos pelo prazo de 07 (sete) 
dias úteis após a data do leilão. No caso de desistência ou arrependimento do 
lance ou proposta efetuada, dentro desse período, o arrematante ficará obrigado 
a pagar o valor da comissão e encargos de organização, cobrados para cada 
lote arrematado, devidos à LEILOEIRA OFICIAL (10% - dez por cento). Poderá 
a LEILOEIRA OFICIAL emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, 
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo 
da execução prevista no artigo 39, do Decreto no 21.981/32. Caso o 
COMITENTE VENDEDOR não aprove o valor ofertado, o lance será 
desconsiderado, não sendo devido qualquer valor pelo proponente. O usuário 
declara ter ciência de que os lances ofertados não caracterizam direito adquirido 
e, portanto, desde já renuncia a qualquer valor requerido a título de indenização 
e/ou reembolso, qualquer direito ou qualquer ação, não podendo, em hipótese 
alguma, alegar desconhecimento dessa possibilidade.  

9. DOS VALORES DE COMISSÕES E ENCARGOS  

9.1.Além do valor da arrematação, caberá ao arrematante efetuar o pagamento à 
LEILOEIRA OFICIAL no percentual de 5 % (5 por cento) do valor arrematado, 
conforme determina o parágrafo único do art. 24 do decreto Lei 21.981-32.  

9.2. Adicionalmente, os arrematantes deverão pagar os encargos de organização, 
cobrados para cada lote arrematado, devidamente autorizadas pelo COMITENTE 
VENDEDOR nos termos do art. 70, inciso 2, alínea “b” da Instrução Normativa DREI 
No 72 DE 19/12/2019, no percentual de 5 % (5 por cento) do valor arrematado. 

9.3. A comissão da LEILOEIRA OFICIAL e os encargos de organização não estão 
inclusos no valor do lance. 

 

10. DA FORMA DE PAGAMENTO  

10.1.  Os bens serão vendidos somente para pagamento à vista.  
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10.2.  Após a arrematação consumada não será aceita a desistência total ou 
parcial da arrematação, ficando o arrematante responsável pelo pagamento total 
dos lotes arrematados e só se procederá à entrega de qualquer bem após o 
pagamento de todos os lotes.  

10.3.  O arrematante receberá no prazo de 24 horas uma mensagem eletrônica, 
via e-mail, constando os dados bancários para pagamento. Na hipótese de não 
recebimento do e-mail, caberá ao arrematante fazer contato imediatamente com 
o escritório da LEILOEIRA OFICIAL pelo telefone (31) 984226556, a fim de obter 
dos dados para pagamento, uma vez que o prazo de 48 horas para pagamento 
do valor oferecido é improrrogável.  

10.4.  O depósito do valor de arrematação, comissão da LEILOEIRA OFICIAL e 
encargos de organização, deverá ser realizado no prazo máximo de 03 (três) 
dias após a realização do leilão ou aprovação das ofertas condicionais, sendo 
que o comprovante deverá ser enviado para o e-mail: 
contato@farialeiloes.com.br.  

10.5.  Os valores serão sempre depositados na conta bancária de titularidade da 
LEILOEIRA OFICIAL, ficando os arrematantes cientificados que este não envia 
boleto e não autoriza o recebimento em nome de terceiros.  

 

11. NOTA DE VENDA EM LEILÃO  

11.1. A “Nota de Venda em Leilão” será emitida pela LEILOEIRA OFICIAL com 
os dados do arrematante constante em seu cadastro realizado no SITE FARIA 
LEILÕES.  

12. DOCUMENTO FISCAL EMITIDO PELO COMITENTE VENDEDOR  

12.1. O COMITENTE VENDEDOR irá emitir somente Recibo de Venda dos 
Bens, sendo que eventual necessidade de emissão de Nota Fiscal Avulsa para 
transporte, será de inteira responsabilidade do arrematante, que deverá 
providenciar junto a Secretaria da Fazenda do Estado.  

13. PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS  

13.1.  Os bens serão liberados para retirada no prazo médio de 15 dias após a 
constatação do pagamento por parte da LEILOEIRA OFICIAL, mediante 
agendamento prévio junto ao COMITENTE VENDEDOR. A Nota de Venda em 
Leilão (via de retirada) indicará o nome e o contato do representante do 
COMITENTE VENDEDOR, que ficará responsável pelo acompanhamento da 
retirada dos bens.  

13.2.  Os arrematantes terão no máximo 05 (cinco) dias úteis, após a liberação 
do bem, para retirada deste. Após este prazo, o arrematante estará sujeito à 
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cobrança de 5% (cinco por cento) do valor do bem adquirido no leilão, relativa à 
taxa de armazenamento.  

13.3.  O bem arrematado será considerado como “abandonado”, caso o 
arrematante não efetue a sua retirada (total ou parcial) no prazo de até 30 (trinta) 
dias úteis, a contar da data de liberação do lote, nos termos do artigo 1.275, III, 
do Código Civil. Neste caso, o arrematante desde já autoriza que sejam tomadas 
quaisquer ações necessárias para dar destino ao bem, não sendo devida 
qualquer restituição, reembolso ou indenização.  

14. PROCEDIMENTOS DE RETIRADA DOS BENS  

14.1. Para retirada dos bens, o arrematante deverá entregar a via da “Nota de 
Venda em Leilão”, devidamente assinada e apresentar os documentos de 
identificação.  

14.2. A retirada do bem e documentos, por terceiros, somente poderá ser 
efetuada mediante a procuração outorgada pelo arrematante, contendo poderes 
especiais para este fim e com firma reconhecida em cartório, acompanhada de 
cópia do documento de identidade do outorgante e outorgado.  

14.3. A LEILOEIRA OFICIAL é uma prestadora de serviços contratada pelo 
COMITENTE VENDEDOR exclusivamente para realizar o Leilão, não atuando 
na guarda e entrega dos bens. Logo, não possui responsabilidade e ingerência 
na entrega destes.  

14.4. Antes de iniciar a retirada de qualquer bem, o arrematante deverá conferir 
os lotes (natureza, quantidade, estado ou condição que estes se apresentam). 
Sendo constatada qualquer divergência e/ou irregularidade, o fato deverá ser 
imediatamente informado por escrito à LEILOEIRA OFICIAL e também ao 
COMITENTE VENDEDOR, ficando a retirada suspensa até que estejam 
solucionadas as dúvidas.  

14.5. Não serão aceitas quaisquer reclamações dos compradores com relação 
a irregularidades e/ou divergências do bem arrematado após a retirada.  

10. CONSTESTAÇÃO  
 
15.1. A contestação de uma arrematação poderá ser realizada até o momento 
da retirada dos bens e deverá ocorrer por meio da apresentação de laudo 
assinado por perito idôneo. Sendo feita a contestação, a peça impugnada 
continuará sob a posse e guarda do COMITENTE VENDEDOR.  
 
15.2. O COMITENTE VENDEDOR, no prazo de 5 (cinco) úteis, irá analisar a 
contestação e caso esta seja aceita, a venda será desfeita, ocorrendo a 
devolução dos valores de arrematação, da comissão paga à leiloeira e dos 
encargos de organização, no prazo de 10 (dez) dias.  
 
15.3 Uma vez realizada a restituição dos valores pagos a título de arrematação, 
comissão da Leiloeira e encargos de organização, o ARREMATANTE dá ao 
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COMITENTE VENDEDOR, organizadores e à leiloeira, integral, irrestrita e 
irrevogável quitação pelo desfazimento do negócio, renunciando a quaisquer 
outros direitos ou pretensões, incluindo, lucros cessantes, reembolso de outras 
despesas decorrentes da participação no Leilão, eventuais valores gastos com 
perito, danos materiais ou morais.  
 

16. SOBRE A RESPONSABILIDADE DAS PARTES  

16.1. A responsabilidade da LEILOEIRA OFICIAL é limitada à sua atuação, na 
condição de agente público do comércio, exclusivamente para a realização do 
Leilão, com fé pública das decisões por ela tomadas acerca das arrematações 
dos bens ofertados, atuando como mera mandatária do COMITENTE 
VENDEDOR, não se responsabilizando pela origem, procedência, validade, 
evicção, vícios ocultos ou existência de impedimentos ou ônus sobre os bens 
ora em Leilão, nem tampouco pelo pagamento de impostos/tributos referentes à 
mercadoria (tais como ICMS, etc.).  

16.2. O arrematante declara estar ciente que o COMITENTE VENDEDOR não 
se enquadra na condição de fornecedor, intermediário ou comerciante e que a 
LEILOEIRA OFICIAL é mera mandatária, ficando assim, eximida de eventuais 
responsabilidades por vícios ou defeitos ocultos que possam existir no bem 
alienado, como também por indenizações, trocas, consertos e compensações 
financeiras, em qualquer hipótese ou natureza.  

16.3. O COMITENTE VENDEDOR garante que é o proprietário dos bens, 
podendo deles dispor e a sua venda não viola qualquer lei ou obrigação de 
propriedade intelectual.   

16.4. O COMITENTE VENDEDOR responde perante os compradores pela 
veracidade das informações veiculadas, pela transação de venda e compra, pela 
entrega dos bens arrematados nas condições ofertadas, assim como pela 
origem, existência e legitimidade dos bens ofertados.  

16.5. O interessado em participar do Leilão responderá civil e criminalmente pelo 
uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir 
dolosamente no funcionamento adequado do SITE FARIA LEILÕES.  

16.6. O interessado que descumprir as disposições do presente Edital será 
bloqueado para participar dos Leilões divulgados pelo SITE FARIA LEILÕES.  

16.7. Eventual transporte de mercadoria arrematada, sem estar acobertada por 
documento fiscal, será de exclusiva responsabilidade do arrematante.  

17. PENALIDADES  

17.1.  O não pagamento do valor de arrematação, comissão da LEILOEIRA 
OFICIAL, e da taxa de administração, no prazo de 03 (três) dias a contar do 
encerramento do Leilão ou aprovação de ofertas condicionais, configurará 
desistência ou arrependimento por parte do arrematante, ficando este obrigado 



  

Página 8 de 8 

 

a pagar o valor da comissão devida à LEILOEIRA OFICIAL (5% - cinco por cento) 
e o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do lance ou proposta efetuada, 
destinado ao reembolso das despesas incorridas. Poderá a LEILOEIRA OFICIAL 
emitir título de crédito (Conta) para a cobrança de tais valores, encaminhando-o 
a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução 
prevista no artigo 39, do Decreto no 21.981/32.  

17.2.  O arrematante que se enquadrar no item anterior estará impedido de 
participar em novos Leilões realizados pelo SITE FARIA LEILÕES, e poderão 
ser incluídos no “Cadastro Negativo de Arrematantes” do Sindicato dos 
Leiloeiros Oficiais do Estado de Minas Gerais, podendo ficar impedidos de 
participar de leilões públicos promovidos por Leiloeiros e demais instituições 
conveniadas.  

18. DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1.  Fica estabelecida multa de 5% (cinco por cento), em favor do COMITENTE 
VENDEDOR, aplicada sobre o valor do lance ofertado, para caso de desrespeito, 
por parte dos licitantes, às normas aqui expostas.  

18.2.  Integram a este edital as condições para participação de Leilões dispostas 
no link “Cadastre-se” no site da LEILOEIRA OFICIAL. 

18.3.  Os arrematantes não poderão alegar para fins de direito o 
desconhecimento destas condições.  

18.4.  As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal no 
21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto 
no 22.427, de 1o de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de LEILOEIRO 
OFICIAL.  

18.5.  Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer 
dúvidas, oriundas do presente evento, com exclusão de qualquer outro.  

 

Belo Horizonte, 24/03/2021.  

COMITENTE VENDEDOR  

COMERCIAL COMTEMPLE LTDA 
 
 
 
 


