
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI 9.514/97 

 

Henri Zylberstajn, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís 
Carlos Berrini, 105 – 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO PAN S/A, com sede em São Paulo/SP, na 
Avenida Paulista, n° 1.374, 16° andar, Bela Vista, CEP: 01310-100, inscrita no CNPJ/MF nº 
59.285.411/0001-13, nos termos da Cédula de Crédito Imobiliário, nº 3692, série 2011, datada de 
29/09/2011 oriunda do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária datada de 29 de setembro 
de 2011, no qual figura como Fiduciante MARIA DE LOURDES PORCIANO DE ARRUDA, brasileira, 
solteira, advogada, CPF n° 768.847.324-15, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, levarão a 
PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 11 de novembro de 2019 às 08h45, à Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 
4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em PRIMEIRO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.514.454,30 (hum milhão e quinhentos e 
quatorze mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), o imóvel abaixo 
descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pelo Imóvel: 
Apartamento nº 204 do edifício em construção situado na Rua Vinícius de Moraes, sob o nº 208, 
com a fração ideal de 1/34 do terreno, medindo em sua totalidade: 20,00m de frente para a Rua 
Alberto de Campos, 20,00m nos fundos em linha perpendicular ao alinhamento da Rua Vinícius de 
Moraes, na divisa com o imóvel nº 204 da mesma Rua, 50,00m pelo lado direito e 50,00m pelo lado 
esquerdo no alinhamento da Rua Vinícius de Moraes. Imóvel devidamente matriculado sob o n° 
111453 do 05° Cartório de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ. Inscrição Cadastral n° 1183848-
9. OBS.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 
parágrafo único da Lei 9.514/97. 
 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 25 de novembro de 2019 
às 15h30 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 
796.721,16 (Setecentos e noventa e seis mil e setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos). 
 
Os horários mencionados neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo 
de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. 

 
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.sold.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, 
com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem ser verificadas no 
site indicado. 
 
O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.sold.com.br, respeitado o lance 
inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes 
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. 
  
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos 
leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de 
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 
2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no 
parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o 
respectivo lote do leilão. 
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A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se 
encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou 
reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente.                                          
 
O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate.  
 
O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.sold.com.br, o qual o 
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos. 
 
As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a 
profissão de Leiloeiro Oficial. 
 
Condições de participação, habilitação e leilão on line 

1.1. Os interessados em participar do leilão deverão estar com 18 anos completos (menores 
somente emancipados ou assistidos, por seu representante legal), estar de acordo com este Edital 
e também com as condições de participação no leilão via internet do site www.sold.com.br, além 
de estarem com seu CPF/CNPJ em situação regular junto a Receita Federal. As habilitações para 
participação do leilão online devem ser solicitadas através do site www.sold.com.br com a 
antecedência indicada no link no próprio leilão. O SITE WWW.SOLD.COM.BR NÃO CANCELA NEM 
TAMPOUCO ANULA LANCES EFETUADOS ATRAVÉS DA INTERNET EM NENHUMA HIPÓTESE. 
LANCES EFETUADOS SÃO IRREVOGÁVEIS E IRRETRATÁVEIS E SIGNIFICAM COMPROMISSO 
ASSUMIDO. O Usuário é responsável por todas as ofertas e lances registrados em seu nome. 

1.1.2 Não serão efetuadas vendas para empresas individuais nos termos do decidido Conselho 
Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 
2017.0000569908). 

1.2. Os imóveis serão vendidos a quem maior lance oferecer, em moeda nacional, obedecidas às 
condições deste edital. Os interessados na aquisição dos imóveis, previamente à apresentação do 
lance, deverão ler atentamente todas as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, bem 
como verificar, quando possível, os imóveis in loco, pois não poderão alegar posteriormente, 
qualquer desconhecimento, acerca de suas características ou do estado de conservação dos 
imóveis adquirido. A venda será celebrada em caráter "AD CORPUS", ou seja, as áreas mencionadas 
nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação e divulgação deste leilão, são meramente 
enunciativas, não cabendo ao adquirente, por conseguinte, exigir complemento de área, reclamar 
de eventuais mudanças nas disposições internas dos cômodos dos imóveis apregoado, ou alegar 
desconhecimento das condições, características e estado de conservação, não lhes sendo possível 
pleitear, a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço, em qualquer hipótese. A 
responsabilidade pela avaliação dos imóveis em leilão, incluindo matrícula e respectiva 
documentação, é do ARREMATANTE. Em caso de dúvida, recomendamos que não sejam 
efetuados lances, pois os mesmos não poderão ser cancelados e também não serão aceitas 
reclamações ou devoluções após a arrematação. Descrição do lote extraída fielmente da 
matrícula, a SOLD e o Leiloeiro não se responsabilizam por eventuais mudanças com relação à 
configuração interna, bem como demais informações existentes na matrícula do imóvel.  
 
1.3. As fotos, descrições plantas e de acabamentos/medidas (quando disponíveis) divulgadas no 
site www.sold.com.br são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o 
estado dos bens. Não serão aceitas reclamações referentes a fotos, informações e descrições dos 
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produtos – recomenda-se a realização de visitação para avaliação dos bens e consequente decisão 
de oferta. Reservamo-nos o direito de eventuais erros de digitação e/ou aproximações 

1.4. Não serão aceitas reclamações ou desistências após a arrematação. O interessado declara ter 
pleno conhecimento das presentes CONDIÇÕES DE VENDA (EDITAL) DO LEILÃO, isentando o 
Leiloeiro, a SOLD e a empresa vendedora por eventuais vícios existentes no bem adquirido. Os 
participantes estão sujeitos a todas as cláusulas do contrato de Adesão de Usuários do portal SOLD, 
e às presentes Condições de Venda (Edital), sendo de sua inteira responsabilidade a vistoria prévia 
dos lotes, isentando a SOLD, o Leiloeiro e a Empresa Comitente/Vendedora por vícios ocultos ou 
não no bem adquirido, renunciando desde já a qualquer direito ou ação, não podendo em hipótese 
alguma alegar desconhecimento das condições de uso, falta de componentes, peças ou qualquer 
outra circunstância para pleitear devoluções, descontos ou desistir do lote arrematado. 

1.5. A cópia da documentação dos imóveis está à disposição dos interessados no site 
www.sold.com.br. O arrematante, não poderá alegar desconhecimento das condições de 
alienação, das características dos imóveis adquirido, da sua situação jurídica, bem como de 
eventual ausência de averbação de benfeitorias existentes, junto ao CRI competente, sendo de sua 
responsabilidade a regularização, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ao INSS, Prefeituras e 
demais órgãos públicos, assim como existência de eventuais ônus, que sobre ele incidam, inclusive 
de condomínio, títulos e respectivas despesas, quando tais fatos, forem mencionados no edital. 

1.6. O Leilão será realizado conforme datas supra mencionadas. Através da Internet (através do site 
www.sold.com.br), cada lote (quando houver mais de um) será finalizado separada e 
sequencialmente com um intervalo de aproximadamente alguns segundos entre eles. Caso algum 
lance seja ofertado nos 180 (cento e oitenta) últimos segundos do fechamento do lote, o 
cronômetro retroagirá, de maneira que voltem a faltar 180 (cento e oitenta) segundos para o 
encerramento do referido lote e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 180 
(cento e oitenta) segundos de cada lote, para que todos os Usuários interessados tenham a 
oportunidade de efetuar novos lances. Lances prévios (e durante o leilão) podem ser enviados pela 
internet (através do site www.sold.com.br) desde que os usuários estejam previamente 
habilitados, com a devida documentação enviada.  
 
1.7. O Usuário poderá programar lances automáticos, de tal sorte que, se outro Usuário cobrir sua 
oferta, o sistema automaticamente gerará um novo lance para aquele Usuário, acrescido do 
incremento mínimo, até o limite máximo estabelecido pelo Usuário. Os lances automáticos ficarão 
registrados no sistema com a data em que forem programados. Os lances ofertados são 
IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu 
nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese. Em caso 
de empate entre Usuários que efetivaram lances no mesmo lote e de mesmo valor, prevalecerá 
vencedor aquele que lançou primeiro (data e hora do registro do lance no portal da SOLD), devendo 
ser considerado inclusive que o lance automático fica registrado na data em que foi programado. 
Para desempate, o lance automático prevalecerá sobre o lance manual. 

1.8. A comitente vendedora poderá, através do Leiloeiro Oficial e/ou da SOLD suspender o leilão a 
qualquer momento, mediante o comunicado via e-mail aos Usuários habilitados. Nestes casos, A 
SOLD, o Leiloeiro e as Empresas Vendedoras ficam isentos de qualquer responsabilidade, ficando o 
arrematante ciente da suspensão do leilão renunciando desde já a qualquer direito ou ação, não 
podendo em hipótese alguma solicitar a reposição exata do bem e alegar desconhecimento desta 
possiblidade. No caso de desistência do lance ou proposta efetuada, arcará o Arrematante com as 
penalidades previstas abaixo. 
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1.9. Em até 2 dias após a arrematação o COMPRADOR (Arrematante) deverá apresentar o original 

e fornecer cópia autêntica dos seguintes documentos: i) se pessoa física: (a) RG/RNE e CPF, inclusive 

de seu cônjuge ou companheiro, quando for o caso; (b) comprovante de residência (conta de luz, 

água, telefone ou gás); (c) certidão de casamento e pacto, se houver; (d) comprovante de 

permanência legal e definitiva no país, se estrangeiro; (e) comprovante de titularidade bancária; ii) 

se pessoa jurídica: (a) CNPJ; (b) ato constitutivo da sociedade e sua última alteração; (c) prova de 

representação; (d) RG/RNE e CPF do(s) seu(s) representante(s) legal(is); (e) comprovante de 

titularidade bancária. Outros documentos poderão ser solicitados pelo VENDEDOR para fins de 

análise cadastral e concretização da transação. 

1.10.  Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a 

aceitação pelo COMPRADOR da referida minuta e 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. 

 2. FORMALIZAÇÃO DA VENDA  

2.1. Os arrematantes deverão pagar ao Leiloeiro comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação. A comissão devida ao Leiloeiro e não está inclusa no valor do lance. 

2.2. O preço do bem arrematado, a comissão do Leiloeiro deverá ser paga através de TEDs, 
conforme indicações a serem feitas pela SOLD.   Após o encerramento do leilão, caso haja aprovação 
do lance vencedor por parte da comitente vendedora, o sistema atualizará automaticamente a 
conta do usuário, que deverá acessar a área MINHA CONTA –> MEUS LOTES ARREMATADOS, para 
verificação de CARTA DE ARREMATACAO contendo as instruções de pagamento. Decorridos 2 (dois) 
dias úteis sem que o arrematante tenha realizado o depósito, os bens poderão ser vendidos a 
outros interessados. O Arrematante deverá acompanhar o encerramento do leilão junto ao portal 
da SOLD e, caso não conste nenhuma informação sobre o lote arrematado na área MINHA CONTA, 
este deverá entrar em contato imediatamente com a SOLD através do financeiro@sold.com.br para 
solicitação de instruções de pagamento. Após o pagamento, o Arrematante deverá acessar 
novamente a área MINHA CONTA –> MEUS LOTES ARREMATADOS e ENVIAR O COMPROVANTE 
através da ferramenta disponibilizada (ENVIAR COMPROVANTE), para a emissão do Recibo de 
Arrematação. Este Recibo de Arrematação somente será emitido após a compensação do 
pagamento (depósito) em nome do(s) arrematante(s) e deverá ser retirado pelo(s) próprio(s) 
arrematante(s) (ou procurador(es) munido(s) de autorização com firma reconhecida em cartório) 
em até 10 (dez) dias uteis após o pagamento (valor do lance, comissão do Leiloeiro de 5%) na Av. 
Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - 
Edifício Berrini One, de 2ª.f a 6ª.f (exceto feriados) das 09h30 às 17h00 (mediante a efetivação do 
pagamento devido). Para a retirada do Recibo de Arrematação é necessária apresentação dos 
documentos de identificação do arrematante (Cédula de Identidade e CPF/MF, no caso de Pessoa 
Física, e Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de Ata de Eleição da Diretoria, no caso de 
Pessoa Jurídica). No caso de procuradores, será necessária autorização por escrito do arrematante, 
com firma reconhecida em cartório – não serão abertas exceções. O Recibo de Arrematação poderá 
ser enviado ao arrematante via Sedex, mediante o pagamento do valor de R$ 45,00 (quarenta e 
cinco reais), o qual deverá ser efetuado através de depósito junto à conta do Leiloeiro, devendo o 
arrematante, neste caso, enviar solicitação formal via e-mail financeiro@sold.com.br ou telefone 
(0 xx 11 3296-7555). O comprovante de depósito deve ser enviado via fax (0xx11 3296-7550) 
juntamente com a cópia dos documentos de identificação do arrematante (Cédula de Identidade e 
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CPF/MF, no caso de Pessoa Física, e Contrato Social ou Estatuto Social acompanhado de Ata de 
Eleição da Diretoria, no caso de Pessoa Jurídica). 

 2.3. Não é permitida a utilização do FGTS, nem de cartas de crédito para adquirir imóveis no leilão. 

2.4. A alienação dos imóveis será formalizada mediante assinatura de Escritura Definitiva de Venda 
e Compra mediante compensação total dos pagamentos (a integralidade do preço do bem 
arrematado e a comissão do Leiloeiro) nos prazos indicados no item 2.2 supra em endereço a ser 
indicado pela comitente vendedora, em até 30 (trinta) dias contados a partir da compensação da 
integralidade dos valores devidos a título de arremate e comissão do leiloeiro, quando não houver 
pendência documental por parte dos ARREMATANTES, sendo que o Tabelião de Notas será definido 
pelo VENDEDOR. Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas 
necessárias à transferência ou à regularização dos imóveis, tais como: tributos em geral, inclusive 
ITBI, taxas, alvarás, certidões, escrituras, inclusive de rerratificação, emolumentos cartorários, 
registros, averbações, desmembramentos, etc. A escolha do tabelião de notas, responsável pela 
lavratura da escritura pública, caberá exclusivamente ao VENDEDOR. A minuta da escritura 
receberá as alterações, que eventualmente se façam necessárias à sua adequação aos termos e 
condições deste Edital, e as que vierem a ser fixadas em normas Municipais, Estaduais ou Federais, 
aplicáveis à espécie. 

2.5. Todos e quaisquer tributos (incluindo IPTU), tarifas, encargos, despesas condominiais, etc, além 
da regularização de quaisquer restrições que incidam sobre a matrícula (hipoteca, etc) que 
incidirem sobre o IMÓVEL até a data do Leilão (inclusive) são de única e exclusiva responsabilidade 
dos VENDEDORES, e a partir da data do leilão passarão a ser de responsabilidade do 
ARREMATANTE, independente de já terem recebido a posse e/ou lavrado a escritura.  

2.6. Não serão efetuadas vendas para empresas individuais nos termos do decidido Conselho 
Superior da Magistratura (APELAÇÃO CÍVEL 0006384-83.2015.8.26.0153 Registro: 
2017.0000569908). 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS 

Responsabilidades do COMPRADOR 

3.1.  O COMPRADOR é responsável: (i) pelo levantamento de eventual restrição imposta por 

zoneamento/uso do solo, legislação ambiental, IBAMA, INCRA; (ii) pela verificação de direitos e 

deveres constantes das especificações/convenções de condomínio, quando houver; (iii) por débitos 

relativos ao INSS dos imóveis com construção em andamento, concluídos, reformados ou 

demolidos, não averbados no registro de imóveis competente, assumindo a regularização de tais 

débitos perante a construtora e/ou órgãos públicos, inclusive cartórios de registro de imóveis; (iv) 

quando o imóvel for vendido na condição de “fração ideal que corresponderá a unidade 

condominial” (construção não averbada), por eventual exigência do registro de imóveis 

competente para registro do instrumento a ser outorgado e pela averbação da construção; (v) por 

todas as providências e custos necessários para regularização da denominação de logradouro e 

numeração predial do imóvel junto aos órgãos competentes, se for o caso; (vi) pelo cancelamento 

dos eventuais ônus do imóvel (abrangendo hipotecas, penhoras, entre outros), se for o caso, 

inclusive acionando o juízo competente para tal finalidade, se necessário. O interessado deverá 

certificar-se previamente de todas as providências e respectivos custos para esse(s) 

cancelamento(s), bem como dos riscos relacionados a tais procedimentos; (vii) pelo levantamento 



de eventuais ações ajuizadas contra o condomínio, para imóveis integrantes de condomínios 

edilícios; (viii) por todas as providências e despesas relativas à desocupação dos imóveis ocupados 

a qualquer título, sejam eles locados, arrendados, dados em comodato ou invadidos. 

3.2. Cabe ao COMPRADOR obter as informações atinentes, bem como adotar a suas expensas as 

medidas necessárias à expedição de alvarás, licenças, atestados e demais documentos nos 

competentes órgãos ou autoridades competentes, se necessário for. 

3.3. Não ocorrendo a assinatura da escritura pública de venda e compra por culpa exclusiva 

do COMPRADOR, poderá ocorrer, a critério do VENDEDOR, o cancelamento da arrematação e a 

devolução dos valores nominais pagos pela compra do imóvel, excluindo-se o valor pago a título 

de, impostos, taxas e a comissão do leiloeiro, independentemente de qualquer notificação ou 

interpelação judicial, extrajudicial ou formalização do acordo. A devolução dos valores ocorrerá por 

meio de crédito em conta corrente de titularidade do COMPRADOR. 

3.4.  O prazo para a lavratura da Escritura poderá ser prorrogado caso haja pendências documentais 

do VENDEDOR (por exemplo, a ausência provisória da Certidão Negativa do INSS ou Certidão de 

Quitação de Tributos Federais), até a regularização destas. Vencida a documentação disponibilizada 

para outorga da Escritura Pública ou para o respectivo registro, por culpa do COMPRADOR, ficará 

sob a sua responsabilidade a obtenção de novos documentos. 

3.5. Outorgada a Escritura Pública de Venda e Compra, o COMPRADOR deverá apresentar 

ao VENDEDOR, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura, o instrumento 

devidamente registrado no Cartório de registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses de 

prorrogações autorizadas ou quando houver pendências documentais do VENDEDOR, bem como, 

efetivar a substituição do contribuinte na Prefeitura Municipal e do responsável pelo imóvel junto 

à administração do correspondente condomínio.  

4.  RESPONSABILIDADE DO PORTAL SOLD 

4.1. O portal da SOLD não se responsabiliza por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das 
transações efetuadas entre os arrematantes e a empresa vendedora, atuando sempre e tão 
somente como provedor de espaço virtual para divulgação online dos leilões oficiais, limitando-se 
a veicular os dados relativos aos bens (descrição, informações, apresentação e publicidade), 
fornecidos pela empresa vendedora, através do portal www.sold.com.br. Cabe à empresa 
vendedora responder, perante os arrematantes, pela veracidade das informações veiculadas, pela 
transação de venda e compra, assim como pela qualidade, origem e legitimidade dos bens 
ofertados. O Leiloeiro e o portal (website) pelo qual se está realizando o Leilão são meros 
mandatários da(s) Empresa(s) Comitente(s), 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 aos imóveis. O Leiloeiro e 
a SOLD não serão responsáveis por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos interessados 
por dificuldades técnicas ou falhas no sistema da Internet. 

5.  PENALIDADES 

5.1.  O não pagamento do preço do bem arrematado e da comissão do Leiloeiro, no prazo de 02 
(dois) dias úteis a contar do encerramento do leilão, configurará desistência por parte do 
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arrematante, ficando este obrigado a pagar multa equivalente ao valor da comissão devida ao 
Leiloeiro (5% - cinco por cento) e despesas (5% - cinco por cento) do valor de arremate no prazo de 
até 5 (cinco) dias após o término do Leilão. Poderá o Leiloeiro ou a SOLD 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. Tal arrematante 
não será admitido a lançar em novos leilões divulgados no site www.sold.com.br. O arrematante 
inadimplente não será admitido a participar de qualquer outro leilão divulgado no portal SOLD, 
pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este 
cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados. A SOLD, a seu exclusivo critério, 
poderá cancelar qualquer lance, sempre que não for possível autenticar a identidade do 
interessado, ou caso este venha a descumprir as presentes Condições de Venda e Pagamento do 
Leilão. 

As presentes Condições de Venda estão de acordo com o “Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta” nº 12/99, assinado entre o Ministério Público e o Sindicato dos Leiloeiros do Estado 
de São Paulo. 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. 

O Usuário declara estar ciente e de acordo com os termos constantes deste documento, ficando 

desde já eleito como competente o Foro de São Paulo/SP para dirimir todas e quaisquer questões 

oriundas do seu cumprimento. 
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