
Dúvidas frequentes sobre leilões Judiciais de veículos. 

Quem pode participar? 

Poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas.  

Como posso participar? 

Somente através do leilão on-line.  

Da participação on-line: para participar virtualmente, será necessário realizar um 

cadastramento prévio no site: www.grleiloes.com e enviar os documentos exigidos 

para concessão de login e senha para lances.  

Documentos necessários: CPF, RG e comprovante de endereço para pessoa física 

e CNPJ, Contrato Social comprovante de endereço para pessoa jurídica. 

Quanto é a comissão? 

O pagamento da comissão será à vista com deposito em conta corrente sobre o 

valor da arrematação serão cobrados do arrematante 5% de comissão sobre o valor 

do lote arrematado.  

Quanto tempo tenho para pagar o lote? 

O pagamento será imediato, ou seja, no mesmo dia do leilão. Depois de transcorrido 

o prazo de três dias úteis (o dia do leilão conta como dia útil) sem que o pagamento 

do lote seja regularizado, o Leiloeiro poderá promover a execução forçada ou abrir 

nova rodada de lances on-line pelo site. 

O veículo tem débitos? 

Podem ter débitos, porém efetuada a alienação e deduzidas as despesas, depositar-

se-á o preço, ficando nele sub-rogados os ônus ou responsabilidades a que 

estiverem sujeitos os bens (CPC, art. 1.116). Ou seja, o que for pago de débitos 

deverá ser descontado do valor do bem. O comprador assume o ônus quando for 

fazer a transferência de propriedade, o IPVA atrasado e multas deverão ser pagos 

e depois descontados do valor do pagamento do lote. 

Como devo pagar? 

O art. 895 do novo CPC permite ao licitante a arrematação em até 30 parcelas 

mensais corrigidas monetariamente, com 25% de sinal a vista. Por outro lado, 

atrasos onerarão em 10% o saldo devedor. Os valores serão pagos em depósito 

judicial.  

Quais são os custos? 

A comissão do leiloeiro (5% sobre o valor arrematado) e 25% do valor do bem, caso 

seja pago parcelado. Também haverá as custas processuais para emissão da carta 

de arrematação no valor aproximado de R$ 1.008,30. 

Como faço para transferir o veículo? 

Deverá requerer a expedição da carta de arrematação, com os documentos 

necessários ao registro do veículo. Após a emissão da ordem de entrega e auto de 

arrematação assinado pelo Juiz, o arrematante poderá transferir o veículo para o 

seu nome. 

Como faço para receber o veículo? 

A ordem de entrega do veículo será expedida depois de efetuado o depósito ou 

prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da 

comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. 


