
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL Nº 004/2020 
 

1. DA DATA HORÁRIO E LOCAL 
 
1.1.1. O LEILÃO SERÁ REALIZADO, INTEGRALMENTE, PELA INTERNET NO SITE 

WWW.AGOSTINHOLEILOES.COM.BR PARA PARTICIPAÇÃO ONLINE, NO DIA 24 DE 
AGOSTO DE 2020, COM INÍCIO ÀS 14:00HS.  

 
2. DO OBJETO 
 
2.1. Serão levados a leilão por meio online, os veículos relacionados e organizados em 

lotes para sua melhor identificação da seguinte forma:  
 

LOTE : PAS - AUTOMOVEL - TOYOTA/FIELDER/ Ano Fab./Mod..: 2006 2006/ Cor: 
PRATA/ GASOLINA/ PLACA: K*****2 

Lance Inicial: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – OBS: Sem multas; IPVA pago 2020.   
 
Obs: os interessados deverão verificar no site do DETRAN/MG se existem novas 

informações a partir do dia 15/07/2020. 
 
2.2. As fotos divulgadas no portal www.agostinholeiloes.com.br são meramente 

ilustrativas, não servindo para demonstrar o real estado do bem, sendo de caráter necessário e 
obrigatório a vistoria física do lote, como também a verificação dos opcionais nele contido. 
Quaisquer erros ou omissões na divulgação e descrição das características, componentes, 
quilometragem e itens de segurança, não gerará qualquer tipo de indenização ou compensação 
financeira. 

 
3. DA VISITAÇÃO AOS BENS 
 
3.1.1.  A visitação deverá ser agendada previamente a partir da publicação deste edital, 

diretamente com a leiloeira e sua equipe, pelos telefones: (31) 2555 0211 – 99752 52 11 - 
992199258. 

 
4. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.  Poderão participar do leilão todas as pessoas físicas maiores e capazes, e as 

pessoas jurídicas devidamente constituídas na forma da lei. 
4.2. Todos os lances serão exclusivamente via internet, o arrematante deverá cadastrar-

se, com antecedência de 72hs do início do leilão, no site da leiloeira, aceitar os termos de 
funcionamento da ferramenta e aguardar a validação das informações cadastrais, condição para 
a habilitação e oferta de lances. 

4.3. Para participação no leilão os interessados deverão, ainda, enviar os seguintes 
documentos: 

a) Pessoa física: documentos de identidade e CPF originais e ou CNH (carteira 
nacional de habilitação), comprovante de residência. 
b) Pessoa jurídica: documentos de identidade ou CNH (carteira nacional de habilitação) do 
representante legal, cartão CNPJ e documentação hábil para comprovar a legitimidade do 
seu representante legal (contrato social, eventuais alterações, estatuto, atas, etc.) 

Obs.: no caso de representação, o procurador deverá apresentar o instrumento de procuração. 
 
5. DA ARREMATAÇÃO 
 
5.1. Com o objetivo de tornar mais célere o procedimento, a leiloeira oficial poderá 

alterar a ordem dos imóveis ou dos lotes de imóveis especificados no anexo único deste edital. 



5.2. O envio de lances online se dará exclusivamente através do sítio 
www.agostinholeilões.com.br, devendo ser respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 
estipulado de r$ 500,00 (quinhentos reais). 

5.3. Será considerado arrematante a pessoa natural ou jurídica, que oferecer pelo 
veículos o lance de maior valor. 

 
 
5.4. Na sucessão de lances, a diferença entre o valor de cada um não poderá ser inferior 

ao percentual ou à quantia fixa indicada pela leiloeira oficial no início da arrematação de cada bem 
ou do lote de bens. 

5.5. O comprador deverá se cientificar prévia e inequivocadamente, por conta própria, 
das exigências e restrições de uso impostas pela legislação e órgãos públicos (municipal, estadual 
e federal), não ficando o vendedor, responsável por qualquer levantamento ou providências neste 
sentido. 

5.6. Fica reservado ao vendedor, sem necessidade de aviso prévio, o direito de retirar, 
desdobrar ou reunir os veículos em lotes de acordo com seu critério ou necessidade, por 
intermédio da leiloeira. O vendedor se reserva, ainda, a faculdade de cancelar a qualquer tempo 
a oferta de venda do veículo, de anular no todo ou em parte, aditar ou revogar este edital, sem 
que caiba ao proponente direito a qualquer indenização ou compensação de qualquer natureza. 

5.7.  Os lances oferecidos estão sujeitos a homologação (lances condicionais); os 
comitentes reservam-se ao direito de não concordar com a venda pela maior oferta, caso a 
mesma não alcance os valores mínimos desejados.  

5.8. Ao concorrer para a aquisição do veículo por meio do presente leilão, ficará 
caracterizada a aceitação pelo comprador de todas as condições estipuladas neste edital. as 
demais condições obedecerão ao que regula o decreto federal nº 21.981 de 19 de outubro de 
1932, que regula a profissão de leiloeiro oficial, ou outro que o substitua. 

 
6. DO PAGAMENTO 
 
6.1. O licitante, ao arrematar um bem ou um lote de bens, terá o prazo de 24hs para o 

pagamento à vista do valor integral do bem, mediante a emissão de boletos bancários, depósito, 
TED, DOC, em conta exclusiva do vendedor, a ser informado pela leiloeira.  

6.2.  Sobre o valor das arrematações será acrescido o percentual de 5% (cinco por 
cento) referente à comissão da leiloeira e mais, a título de despesas de organização, 
armazenagem e liberação de bens o valor de r$ 200,00 (duzentos reais); que deverá ser satisfeito 
por meio de depósito bancário, para a conta que será informada pela Leiloeira, também no prazo 
de 24 horas.  

6.3. Após o pagamento do preço ofertado, a leiloeira oficial emitirá o auto de leilão 
correspondente, no qual deverá constar:  

 
a) Se pessoa natural, o nome completo do arrematante, o número de inscrição no 

cadastro de pessoas físicas – CPF, o número da carteira de identidade, o endereço 
completo, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e 
o código de endereçamento postal – CEP; 

b) Se pessoa jurídica, a razão social da empresa arrematante, o número de inscrição no 
cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ, o endereço completo da sede social, 
indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o código de 
endereçamento postal – CEP. 
 
6.4. Os pagamentos efetuados conforme estabelecido nos itens 6.1 e 6.2, apenas serão 

considerados realizados, após a respectiva constatação do depósito. 
6.5. Não haverá restituição total ou parcial de valores pagos pelo arrematante em 

hipótese alguma, sendo que o pagamento deverá ser realizado em estrita conformidade com o 
presente edital para que surta os efeitos seus legais. 

6.6. 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 do direito de posse de qualquer bem após o pagamento de todos os lotes. 

6.7. Os comprovantes de depósitos devem ser apresentados a leiloeira, por e-mail, 
juridico@agostinholeiloes.com.br. 

6.8. Se transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e os depósitos não forem 
efetivados pelo arrematante, este poderá ser considerado desistente e a venda será cancelada, 
sendo oferecido o bem para o arrematante do lance anterior. 

 
7. PRAZO, FORMA E HORÁRIO PARA RETIRADA DOS VEÍCULOS ARREMATADOS: 

 
 
7.1.1.  Entrega dos bens arrematados somente ocorrerá após a liquidação dos 

pagamentos quando será declarado liberado.  
7.1.2. Os arrematantes dispõem do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da 

liberação para retirada dos bens arrematados. 
7.1.3. Ultrapassado o prazo acima e permanecendo os bens no local, a arrematação será 

cancelada e os bens serão revendidos a quem mais der para ressarcimento das despesas de 
armazenagem, guarda e conservação, sem que caiba ao arrematante inadimplente, direitos à 
restituição dos valores pagos e da comissão do leiloeiro. 

7.1.3.1.  Horário e local de entrega dos bens serão informados pelo VEDENDOR 
após comprovação do pagamento dos valores devidos.  

7.1.4. Todo arrematante deverá, no ato da retirada do bem adquirido, fornece documento 
com foto (rg ou cnh). O descumprimento deste artigo impedirá a retirada do veículo arrematado.  

 
8. DA TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS 
 
8.1.1. Os comitentes preencherão os CRV’S (certificado de registro de veículo) em nome 

dos arrematantes vencedores, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar da data da 
liberação de entrega do veículo, ficando ainda sujeitos à prorrogação em virtude de eventual 
determinação por decreto governamental pela declaração de pandemia do coronavirus. Os casos 
com maior tempo de entrega estão destacados na descrição do lote. 

8.1.2. É obrigatório o reconhecimento de firma do arrematante e do vendedor 
exclusivamente na modalidade por autenticidade, por força da resolução Contran n.º 310 de 06 de 
março de 2009. 

8.1.3. O arrematante de posse do CRV, obrigatoriamente no prazo de 03 (três) dias úteis, 
providenciará assinatura e reconhecimento de sua firma, prazo que poderá ser revisto em virtude 
da declaração e prorrogação do estado de pandemia, observada a forma prevista na resolução do 
CONTRAN retro citada e devolverá cópia autenticada a leiloeira, sob pena de ser compelido a 
fazê-lo por ação judicial de obrigação de fazer. 

8.1.4. Arrematante adquirente de posse do CRV deverá proceder à transferência do 
veículo dentro dos prazos legais. A perda do prazo legal implicará em bloqueio administrativo e/ou 
judicial do veículo, e o arrematante faltoso arcará com o pagamento da multa prevista pelo 
DETRAN, ciente desde já, que o mesmo arcará ainda com todas as obrigações civis e criminais a 
partir da retirada do veículo. 

 
9. DAS DESPESAS COM A TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS 
 
9.1.1. Custas e regularizações de reprovações, divergências, cambio, etiquetas, selos, 

vidros, quilometragem, identificadores, lacração/emplacamento ou qualquer outro item, junto ao 
Detran/concessionários ou empresas credenciadas/emissoras de pericias e laudos ECV/CSV, 
correrão a conta do comprador, de acordo com as normas do Contran aplicáveis. 

9.1.2. Considerando a nova placa padrão Mercosul, também serão de responsabilidade 
do arrematante todas as despesas e procedimentos necessários para atender às determinações 
da resolução 733/2018 do Contran, tais como despesas para confecção da placa, emplacamento, 
regularização do veículo com o documento contendo a placa padrão, etc., independentemente de 



estar instalada fisicamente ou não, ficando ainda responsável em verificar e atender o 
procedimento 

 
10. PENALIDADES 
 
10.1. O não pagamento, no prazo previsto neste edital, do valor do lance, o comprador 

ficará sujeito à cobrança de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, a título de 
perdas e danos, além de ficar obrigado a honrar com o pagamento da taxa de comissão do 
leiloeiro. Nesse caso, o negócio estará terminado de pleno direito, independentemente de qualquer 
notificação ou comunicação, e o comprador perderá, automaticamente, qualquer direito sobre o 
veículo arrematado. 

10.2. Referida multa, não exclui as penalidades impostas pela legislação vigente.  
 
11. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E IMPUGNAÇÃO 
 
11.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para o início do leilão, por meio do telefone (31) 2555 0211 – 99219-9258 
via e-mail juridico@agostinholeiloes.com.br , nominalmente a leiloeira. 

11.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a vendedora 
o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
12.1.1. A Leiloeira Pública Oficial responsável pela venda é a Sra. Carla Karine Santos 

Agostinho, devidamente matrícula na JUCEMG sob o nº 1163.  
12.1.2. Fica reservado o direito da leiloeira oficial alterar a composição e/ou agrupamento 

de lotes 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. 

12.1.3.   O vendedor não responderá pelo pagamento de eventual comissionamento 
relativo à intermediação do negócio imobiliário, que, se aplicável, deverá ser de exclusiva e integral 
responsabilidade do comprador, adicionalmente à comissão do leiloeiro, cuja responsabilidade de 
pagamento também é do comprador.  

12.2. O não exercício, pelo vendedor, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe 
concedem a lei, este edital e ou o instrumento utilizado para formalizar a venda, importará mera 
tolerância, não constituindo novação contratual ou renúncia de direitos. 

12.3. As fotos dos bens disponibilizados no site da leiloeira, bem como as imagens de 
vídeo que serão exibidas por ocasião do leilão, são recursos meramente ilustrativos, com o 
objetivo de oferecerem conforto aos interessados. Assim sendo, a manifestação de interesse na 
compra de qualquer lote de bem só deve se dar após visitação física para aferição real dos bens. 

12.4. Na ocorrência de problemas técnicos ou operacionais no momento do leilão, a 
leiloeira poderá interromper o pregão, até que sejam restabelecidas as condições normais de sua 
realização. 

12.5. Qualquer comunicado, solicitação ou notificação a leiloeira deverá ser realizada por 
meio de protocolo em seu escritório. Os canais de facebook, whatsapp, redes sociais, etc. São 
utilizados apenas para fins de divulgação, não possuindo a leiloeira controle acerca de eventuais 
comentários, solicitações, etc., motivo pelo qual não poderão ser utilizados para fins de notificação. 

12.6. A participação do licitante neste leilão importa no conhecimento e aceitação das 
normas deste edital. 

12.7. Nenhuma alegação de desconhecimento será aceita pela vendedora como 
justificativa capaz de isentar o arrematante de suas obrigações, nem de sofrer a imposição das 
penalidades porventura cabíveis. 

12.8. Ao efetuar seu lance o arrematante declara para todos os fins e efeitos de direito, 
que no dia da visitação, examinou detalhadamente o bem, arrematado, foi lhe disponibilizado 



canais de atendimento pela Leiloeira para sanar dúvidas e teve acesso a todas as informações de 
seu interesse, além de ampla oportunidade de contar no período de vistoria da assessoria de 
técnicos de sua inteira confiança, que é usado, não foi revisado, ou mesmo testado, sendo 
apregoado e arrematado no estado em que se encontra, sem garantias, não respondendo o 
comitente, nem o leiloeiro, por sinistros de indenizações parciais ou totais já ocorridos, colisões ou 
consertos/reparos que tenha sofrido anteriormente, ou que já tenha pertencido e vendido por 
seguradoras, não respondendo inclusive, quanto a eventuais e quaisquer problemas relacionados 
a motor, câmbio e chassi, que por ventura não sejam originais de fábrica, trocados, divergência 
com número/gravação do motor, câmbio e chassi ficando as despesas com a substituição e 
regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, por inteira responsabilidade do 
comprador.  

12.9. Após a homologação do lance, a venda será considerada perfeita, acabada, 
irrevogável e irretratável.  

12.10. O leiloeiro e o comitente não se enquadram na condição de fornecedores ou 
comerciantes, ficando eximidos de eventuais responsabilidades por defeitos ou vícios ocultos que 
possam existir, não cabendo ao arrematante no futuro alegar desconhecimento desta condição. 
3.3- todos os lances. 

12.11. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 
edital será o de belo horizonte/mg. 
 


