
(a) Comissão do leiloeiro, estabelecida em 5% (cinco por cento) do valor da
arrematação, devida no momento do ato.

(b) Custas judiciais de arrematação, estabelecida em 0,5% (meio por cento) do
valor da arrematação, por meio de GRU - Guia de Recolhimento da União. Valor mínimo: R$
10,64. Valor máximo: R$ 1.915,38, nos termos da Lei 9.289/96 (Regimento de custas da
Justiça Federal).

(c) Despesas relativas ao registro da transmissão da propriedade, bem como, no
caso de arrematação de imóvel, recolher o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis –
ITBI.

( d ) Despesas relativas à constituição e registro da hipoteca, no caso de
arrematação com parcelamento do preço, nos termos do item C.2.2.

(e) Despesas relativas à remoção dos bens arrematados.

(f) As despesas efetuadas pelo leiloeiro judicial à ordem do juízo com
procedimentos de remoção e/ou armazenagem/estadia dos bens móveis, bem como eventuais
despesas realizadas com vistorias, constatações e outras porventura realizadas relativamente
aos bens imóveis, são ônus dos respectivos bens levados à hasta pública e, em caso de
arrematação, correm por conta do arrematante, sem prejuízo do recebimento pelo leiloeiro de
sua comissão fixada acima. Os valores correspondentes aos ônus a que se refere este item,
caso não constem no presente edital, serão informados por ocasião da realização das hastas
públicas.

g) Em caso de suspensão dos leilões por parcelamento, impugnação à
(re)avaliação, quitação do débito ou embargos de terceiros, fica a cargo da parte
executada/impugnante/embargante o ressarcimento ao leiloeiro pelas despesas listadas na
letra ‘f’ e realizadas.

B. Condições gerais e advertências:

1 . N a modalidade eletrônica os lances serão realizados online por meio de
acesso identificado, no site http://www.mazzollileiloes.com.br nas condições estabelecidas
pelo presente edital, devendo o interessado em ofertar lances pela internet, cadastrar-se no
mencionado site e enviar a documentação que será oportunamente solicitada para
homologação do cadastro, com antecedência mínima de 24 horas (úteis) à realização do
leilão, sob pena de não ser liberado o cadastro para participação. O interessado
responderá civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e nos Termos de Uso constantes na
página eletrônica.

2.1. Ao se habilitarem para a arrematação eletrônica e terem seu cadastro
homologado, os interessados outorgarão poderes ao leiloeiro oficial para assinar em seu
nome os autos de arrematação.

2.2. Os lances eletrônicos poderão ser iniciados a partir do momento em que o
presente Edital estiver publicado no site http://www.mazzollileiloes.com.br, sendo que serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo
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