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INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO 

 

1. Partes: 

1.1. Comitente:  CEZAR AUGUSTO DA LUZ DE MOURA, pessoa física, portador do RG: 

7036205495, inscrito sob o CPF/MF nº 471.548.020-49, residente e domiciliado à Rua 

Lelis Leo Garcia Espartel, 25 – Hipica, Porto Alegre/RS, CEP: 91787-842.  

 

1.2. Leiloeiro: JOACIR MONZON POUEY, leiloeiro público oficial, matriculado perante a JUCISRS 

sob o nº 421, inscrito sob CPF/MF nº 007.917.900-29, e CNPJ 31.443.416/0001-08 com 

escritório estabelecido à Rua Ernesto Che Guevara, 265, Vila Santa Helena, CEP: 97560-

000, na cidade de Quaraí/RS, e Filial a Rua André de Barros, 226, sala 401, 4º andar, na 

cidade de Curitiba/PR, CEP 80.010-080, adiante denominado LEILOEIRO. 

 

Também denominados como PARTE, quando citados individualmente, ou PARTES, quando citados em 

conjunto. 

 

As partes acima qualificadas, por livre e espontânea vontade, resolvem firmar o presente instrumento 

particular, o qual vigorará com base nas seguintes cláusulas e condições: 

 

2. Do objeto do contrato:  

2.1. Por intermédio do presente instrumento, o LEILOEIRO, devidamente autorizado pelo COMITENTE, 

compromete-se a oferecer, em leilão, pelo valor mínimo, os seguintes bens. 
 

LOTE DESCRIÇÃO VALOR  

01 5.000 (CINCO MIL) LÂMPADAS FLORESCENTES, MARCA 
GRANLIGHT 20W 6400K 

R$6.750,00 

02 5.000 (CINCO MIL) LÂMPADAS FLORESCENTES, MARCA 
GRANLIGHT 20W 6400K 

R$6.750,00 

03 5.000 (CINCO MIL) LÂMPADAS FLORESCENTES, MARCA 
GRANLIGHT 20W 6400K 

R$6.750,00 

04 5.000 (CINCO MIL) LÂMPADAS FLORESCENTES, MARCA 
GRANLIGHT 20W 6400K 

R$6.750,00 

05 1200 (UM MIL E DUZENTOS) LÂMPADAS FLUORESCENTES 
TUBULAR, MARCA GRANLIGHT 40W 6400 K 

R$ 3.120,00 

 
 

2.2. O COMITENTE declara que a descrição acima reflete a correta e verídica descrição dos bens. Caberá 

ao COMITENTE fornecer as fotos dos bens, para divulgação no site do LEILOEIRO ou outra plataforma 

contratada pelo leiloeiro, comprometendo-se que as fotos fornecidas se referem às aos bens acima descritos. 

 

2.3. O COMITENTE, desde já, autoriza o leiloeiro a fazer a ampla divulgação do leilão dos bens abaixo 

descritos (no site www.monzonleiloes.com.br ou outros, em revistas, jornais, planfletos, facebook, 

instagram, dentre outros), autorizando, inclusive, a divulgar as fotos, dentre outros detalhes. 

 

2.4. O COMITENTE, ao firmar o presente instrumento, declara a existência dos bens acima descritos, 

ficando responsável pela descrição, autenticidade e demais especificações das mesmas. Fica o 

COMITENTE, ainda, responsável pela informação de que os bens se encontram livres de quaisquer 

ônus ou débitos. 

 

2.5. O COMITENTE declara ser o único proprietário dos bens acima indicados, encontrando-se na plena 

posse (inclusive direta) dos mesmos, responsabilizando-se por qualquer evicção.  
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2.6. O COMITENTE também declara que os bens acima indicados se encontram quitados, não se 

encontrando alienadas ou garantindo qualquer espécie de dívida. Declara ainda, que os referidos bens não 

são objeto de qualquer lide, do mesmo modo em que se responsabilizam pelo estado de conservação. 

 

2.7. O COMITENTE declara inexistir arresto, penhora e/ou qualquer outra restrição ou ônus sobre os bens, 

que diminuam o valor das mesmas e/ou impeça a alienação. 

 

2.8. Fica o COMITENTE responsável pelo pagamento de todo e qualquer débito ou ônus que envolva 

os bens objeto do presente instrumento, tendo em vista o fato do bem ser entregue ao arrematante livre de 

qualquer ônus e/ou débitos. Na hipótese de impossibilidade do bem ser transferido para o arrematante em 

razão de ônus ou débitos, o COMITENTE será o único responsável, cabendo ao mesmo arcar com 

eventuais danos causados ao arrematante, ao LEILOEIRO e/ou à terceiros. Desde já, fica garantido direito 

de regresso do LEILOEIRO na hipótese desse vir a ser demandado. 

 

2.9. O COMITENTE declara que os bens em questão não foram removidos pelo LEILOEIRO, 

encontrando-se as mesmas bem em posse do COMITENTE, a quem caberá permitir a visitação do bem, 

cabendo ao COMITENTE, após a quitação do valor da arrematação, entregar o bem diretamente para o 

arrematante.21/03/2022 e 31/03/2022, ambos com inicio a partir das 10h00min.  

 

3. Da data do leilão: 

3.1. Os bens objeto do presente contrato serão ofertados, em leilão exclusivamente eletrônico, por 

intermédio na plataforma de leilões www.monzonleiloes.com.br ou outra contratada pelo leiloeiro, nas 

seguintes datas:  

 

3.2 Caso algum bem não seja arrematado nas datas acima indicadas, o mesmo poderá ser novamente levado 

a leilão em outras datas a serem definidas pelas partes, bastando, para isso, autorização do COMITENTE, a 

qual poderá se dar por e-mail, whatsapp ou outro meio hábil e inequívoco. Em tal hipótese, para o(s) novo(s) 

leilão(ões) vigorarão as cláusulas e condições previstas neste instrumento. 

 

3.3. O leilão poderá ser imediatamente divulgado pelo leiloeiro, inclusive no site 

www.monzonleiloes.com.br, dentre outros meios.  

 

4. Do valor de oferta do bem em leilão: 

4.1. Com a assinatura do presente instrumento, o COMITENTE autoriza o LEILOEIRO a vender, em 

leilão, os bens acima indicados, pelos valores mínimos (lance inicial) indicados na planilha da cláusula 2.1 

do presente instrumento. 

 

4.1.1. O valor da arrematação deverá ser pago à vista pelo arrematante. 

 

4.2. O LEILOEIRO fica, desde já, autorizado a receber, em nome do COMITENTE, o valor da 

arrematação, sendo outorgado ao leiloeiro, desde já, os poderes para receber e dar quitação, mediante 

posterior prestação de contas. Alternativamente, a critério do leiloeiro, os valores pagos pelos arrematantes 

poderão ser depositados diretamente na conta bancária do COMITENTE. 

 

5. Da remuneração do Leiloeiro: 

5.1. Ao LEILOEIRO será devido, em qualquer hipótese de arrematação/venda, a título de taxa de 

comissão, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação do bem, cujo montante deverá ser pago, ao 

LEILOEIRO, diretamente pelo comprador/arrematante, no ato do leilão. Este valor não está incluído no 

valor arrematado. 

 

5.2. Sem prejuízo da taxa de comissão, acima prevista, a ser paga pelo arrematante, o leiloeiro também fará 

jus a taxa de comissão de 5% (cinco por cento) a ser paga pelo COMITENTE, a qual incidirá também 

sobre o valor da venda. Caso o valor da arrematação seja recebido pelo leiloeiro, fica o mesmo, desde já, 

autorizado a reter a taxa de comissão prevista nesta cláusula, repassando para o COMITENTE apenas a 
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diferenças dos valores. Contudo, na hipótese do valor da arrematação ser pago, pelos respectivos 

arrematantes, diretamente para o COMITENTE, este fica obrigado a, no prazo de máximo de 03 (três) dias 

úteis, contados da data do recebimento do valor, efetuar o pagamento da taxa de comissão do leiloeiro, sob 

pena de incidir, sobre o valor devido, multa de 2%, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês (pro rata die). 

 

5.3. Uma vez anunciada a venda do(s) bem(ns) em leilão, inclusive no site mantido pelo leiloeiro, a retirada 

injustificada do(s) mesmo(s) do leilão, pelo COMITENTE, implicará no pagamento, pelo COMITENTE, 

ao LEILOEIRO, da taxa de comissão de 5% sobre o valor de oferta do bem no primeiro leilão. Nesse caso, 

os valores deverão ser pagos, pelo COMITENTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a data da 

desistência (retirada injustificada), incidindo sobre o montante inadimplido, multa de 2%, correção pelo 

INPC e juros moratórios de 0,033% ao dia. Para todos os efeitos deste parágrafo, considera-se anunciada a 

venda quando anunciado o leilão por qualquer meio. A presente cláusula também será aplicada na hipótese 

de o COMITENTE extinguir unilateralmente o presente instrumento após a divulgação do leilão. 

 

5.4. Oferecido o(s) bem(ns) em leilão e não sendo o(s) mesmo(s) arrematado(s), caso seja(m) vendido(s), 

diretamente pelo COMITENTE, por terceiros ou, ainda, por intermédio do LEILOEIRO, no prazo de até 

30 (trinta) dias após a realização do último leilão efetivado pelo LEILOEIRO, presumir-se-á que a 

venda ocorreu em razão da divulgação do leilão, ficando o COMITENTE, nesta hipótese, obrigado a pagar, 

ao LEILOEIRO, comissão no percentual de 5% sobre o valor da venda (podendo, ou não, repassar o valor 

para o comprador). O valor deverá ser pago para o LEILOEIRO no prazo máximo de 03 três) dias úteis 

após a efetivação da venda, incidindo sobre o montante inadimplido multa de 2%, correção pelo INPC e 

juros moratórios de 0,033% ao dia 

 

6. Das obrigações do Leiloeiro: 

6.1. Por intermédio do presente instrumento, obriga-se o LEILOEIRO a: 

 

a) Oferecer, em leilão, os bens indicados neste instrumento, nas datas e horários também constantes no 

presente instrumento (ou em outras datas a serem definidas pelas partes). As regras do leilão eletrônico 

constarão no site www.monzonleiloes.com.br ou outro contratado.  

 

b) Efetuar, sob suas expensas, a ampla divulgação do leilão, inclusive por intermédio do site 

www.monzonleiloes.com.br. Caberá ao LEILOEIRO optar pelos meios de divulgação, podendo a 

divulgação ser realizada em conjunto com outros bens e leilões. Na divulgação do bem objeto deste 

contrato, o leiloeiro fica autorizado (tanto no material impresso, quanto no site e demais meios de 

divulgação), mencionar o nome e/ou marca do COMITENTE; 

 

c) Identificar o arrematante do bem, bem como o valor da arrematação, prestando contas para o 

COMITENTE no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o último leilão realizado; 

 

d) Respeitar os valores mínimos autorizados pelo COMITENTE, observadas as condições previstas 

neste instrumento; 

 

e) Arcar com os custos da realização do leilão; 

 

7. Das obrigações do Comitente: 

7.1. Por intermédio do presente instrumento, obrigam-se os COMITENTES a: 

 

a) Disponibilizar arquivo digital com fotos da coleção de selo; 

 

b) Entregar, para o arrematante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da quitação do 

lance/preço ou quitação da última parcela (em caso de venda parcelada), a integralidade dos 

bens/coleção; 
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c) Arcar com os eventuais tributos incidentes sobre a venda do bem em leilão, inclusive, mas não 

somente, ICMS. Desde já, fica o LEILOEIRO autorizado a reter, do valor recebido do 

arrematante, o montante devido à título de ICMS; 

 

d) Pagar a taxa de comissão de leilão prevista neste instrumento, quando for o caso. 

 

8. Da cobrança de valores: 

8.1 Caso o valor do lance vencedor não venha a ser adimplido pelo arrematante (a exemplo da falta de 

compensação de cheque emitido para pagamento), não terá o LEILOEIRO qualquer responsabilidade, não 

cabendo ao LEILOEIRO, da mesma forma, a cobrança de valores (exceto o valor da comissão que vier a 

ser inadimplida). 

 

9. Do prazo do contrato: 

9.1. Este contrato vigorará da data da assinatura do mesmo até o encerramento do leilão previsto, podendo 

ser prorrogado em caso de designação de outros leilões do mesmo bem objeto deste contrato, tendo como 

termo final, neste caso, na data do último leilão realizado. 

 

9.1.1. O trabalho do leiloeiro será considerado finalizado por ocasião da arrematação, recebimento do 

valor e posterior prestação de contas ao COMITENTE (previsto neste contrato), sendo que todos os 

demais atos posteriores serão de exclusiva responsabilidade do COMITENTE. 

 

10. Da irrevogabilidade: 

10.1. Firma-se o presente contrato em caráter irrevogável, sem direito de arrependimento pelas partes. 

 

11. Do Foro: 

11.1. Elege-se o Foro Central da Comarca de Curitiba/PR para dirimir eventuais dúvidas relacionadas ao 

presente contrato, renunciando-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Assim, por refletir a vontade das partes, as mesmas, na presença de 02 (duas) testemunhas, firmam o 

presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, sendo, nesta oportunidade, entregue uma via 

para cada um dos interessados, os quais declaram o recebimento.  

  

 

Curitiba, 07 de fevereiro de 2022. 

 

Comitente:          ____________________________________________________________ 

 

CEZAR AUGUSTO DA LUZ DE MOURA 

 

Leiloeiro:        

 

__________________________________________________ 

                

JOACIR MONZON POUEY 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________    __________________________ 


