
CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS EM 
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEIS 
EM PRAÇAS. 

 
ANDERSON EVANGELISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ 

27.572.661/0001-48, na pessoa do único sócio Anderson Pereira 
Evangelista, OAB/RJ 157.582, e-mail: evangelista.anderson@gmail.com, 
com endereço na Av. Treze de Maio, 13, sala 701 – parte, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20 031-901, ora denominada CONTRATADA, prestará ao 
(s) CONTRATANTE (s) cuja qualificação deve ser escritura em letra de 
forma e legível abaixo, os serviços de assessoria jurídica em 
arrematação (es) de imóvel (is) judicial (is) com consultoria 
imobiliária prestada por Corretor de Imóveis, nos seguintes termos: 

 
DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATANTE e do bem de interesse 

nome completo: _______________________________________________________ 

nacionalidade: _______________________________________________________ 

profissão: ___________________________________________________________ 

CPF: _________________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________ 

endereço completo com CEP: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

bem de interesse (conforme site): 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

percentual do bem a ser arrematado: _________________________________. 

OBS: Caso a arrematação seja feita por mais de uma pessoa, 
deverá ser gerado um contrato para cada um, a fim de que  conste a 
qualificação completa de todos e o percentual do imóvel a ser 
arrematado, já que é possível arrematar em proporções, como por 
exemplo, 20% para 5 pessoas diferentes, sejam elas físicas e/ou 
jurídicas. 

 
DA INTRODUÇÃO 

A assessoria jurídica prestada pelo CONTRATADO se refere 
exclusivamente ao bem indicado no tópico “Da qualificação da 
contratante e bem de interesse” e não comporta eventual ação autônoma, 
exceto eventual embargo de terceiros acerca da arrematação. 

 



DAS DESPESAS 
A parte CONTRATANTE tem ciência e concorda com o pagamento 

das despesas decorrentes da arrematação, quais sejam: 
a) comissão do leiloeiro (em regra 5%); 
b) taxas e custas judiciais (conforme a Corregedoria do Tribunal); 
c) ITBI (conforme a Prefeitura da localidade do imóvel arrematado); 
d) registros e/ou averbações no registro de imóveis (conforme tabela 
da Corregedoria Geral de Justiça); 
e) honorários em favor dos CONTRATADOS de 5% sobre o valor da 
arrematação, limitado ao um mínimo de R$ 7.100,00 (sete mil e cem 
reais), SEMPRE a serem pagos em 2 parcelas iguais de 50% cada, sendo a 
primeira parcela paga no ato da arrematação e a segunda parcela a ser 
paga no ato da imissão na posse, sem nenhuma atualização e/ou multa, 
entretanto, caso ocorra qualquer atraso maior que 72 horas ao momento 
do pagamento, haverá a incidência de multa única de 30% (trinta por 
cento) sobre o valor devido, sem prejuízo da devida atualização 
monetária até a data do efetivo pagamento. 
f) em caso de imóvel foreiro, foro (s) e/ou laudêmio (s). 

 
DOS SERVIÇOS 

A parte CONTRATADA prestará os seguintes serviços: 
 

a) Da assessoria jurídica 
A assessoria jurídica refere-se exclusivamente bem indicado 

no tópico “Da qualificação da contratante e bem de interesse” e também 
dos eventuais desdobramentos desde que nos mesmos autos onde se der a 
arrematação ou então para a hipótese de arrematação extrajudicial a 
assessoria será exclusivamente acerca da ação em que a parte 
CONTRATANTE figurar como autor, ficando excluída quaisquer eventuais 
ações em que a parte CONTRATANTE figura como ré e/ou mesmo terceiro 
interessado seja da forma que for. 

Após a assinatura do presente instrumento a parte CONTRATADA 
ficará incumbida de elaborar será um breve Parecer (será feito em 
momento próximo à data do leilão pretendido e, ainda, conforme a 
disponibilização dos autos do processo, já que há casos em que não é 
possível o acesso aos autos seja pelo fato de estar em conclusão por 
qualquer outro motivo) e enviar ao e-mail indicado neste instrumento e 
ficará ao dispor para que a parte CONTRATANTE faça os questionamentos 
que entender cabíveis. 

 
Uma vez arrematado o imóvel pela parte CONTRATANTE a mesma 

deverá conferir, de imediato, procuração ao Dr. Anderson Pereira 
Evangelista, OAB/RJ 157.582 para que o mesmo Patrocine seus interesses 
nos autos onde se deu a arrematação. 

A parte CONTRATADA não terá nenhuma responsabilidade quanto 
a escolha do imóvel e nem mesmo com os lanços ofertados pela parte 
CONTRATANTE, valendo para fins complementares deste contrato as 
informações constantes do auto (ou ata) de arrematação. 

A CONTRATADA cuidará da parte administrativa e judicial para 
que o bem arrematado seja registrado em nome da CONTRATANTE, bem como 
para que sejam baixados eventuais débitos e gravames que pesem sobre o 
imóvel, desde que possível a utilização o valor do lanço para este 
fim. Caso não seja possível utilizar o lanço para este fim a 
CONTRATANTE será alertada para os riscos do negócio e caso opte por 



seguir com a arrematação estará isentando a CONTRATADA dos eventuais 
contratempos oriundos da escolha feita. 

A leitura do edital de leilão suprirá qualquer eventual 
dúvida que a parte CONTRATANTE tenha, já que há casos em que não e 
possível o acesso a todas as informações do negócio antes do pregão. 

A CONTRATADA em nenhuma hipótese usará de seus honorários 
para pagar nenhuma despesa oriunda da arrematação, seja ela judicial 
e/ou administrativa e caso seja necessária alguma diligência fora da 
cidade do Rio de Janeiro, caberá ao CONTRATANTE custear as despesas de 
transporte e eventual estadia, ao passo que caberá ao CONTRATADO 
custear sua alimentação sem nenhum repasse à parte CONTRATADA. 

Caso a arrematação venha a ser cancelada por decisão 
judicial, o CONTRATANTE será informado via e-mail (a partir do envio a 
mensagem será considerada lida em até 24 horas, mesmo que não tenha 
sido aberta pela parte CONTRATANTE, seja qual for o motivo) e terá o 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para responder se pretende 
recorrer, a fim de que se defina se haverá recurso ou não e permita, 
assim, à CONTRATADA respeitar aos prazos legais. 

A parte CONTRATANTE tem ciência e concorda que deverá 
acompanhar seu e-mail diariamente até a finalização dos serviços, a 
fim de que seja informada exclusivamente neste canal sobre eventual 
necessidade de recurso e eventual diligência. 

A CONTRATADA esclarece à CONTRATANTE que não tem como falar 
em previsão de tempo para solução dos presentes serviços, já que, via 
de regra há necessidade de atos judiciais, os quais terão velocidade 
conforme a Serventia. 

 
DA DESISTÊNCIA DA CONTRATANTE E PENALIDADES 

A desistência da parte CONTRATANTE, após a assinatura do 
presente contrato ou mesmo sua falta no dia do leilão, o que 
impossibilitará a oferta de lanço, importará nas penalidades legais, 
sem prejuízo do pagamento dos honorários advocatícios à CONTRATADA no 
percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do lanço, 
devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento a serem pagos em 
uma única parcela. 

 
DA ELEIÇÃO DE FORO E DA CONTRATAÇÃO 

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro com exclusão de qualquer outro, por mais benéfico que 
seja, para dirimir quaisquer discussões acerca do presente instrumento 
e assinam o presente como formalização da contratação. 
 
OBS: A CONTRATANTE deverá enviar (escaneada) a sua documentação sendo 
preferível, quando pessoa física à CNH. Pessoa jurídica deve enviar a 
o contrato social (última alteração), CNPJ e identificação 
(preferência à CNH) do sócio que assinar o contrato. 

Rio de Janeiro, ______ de ___________ de ______. 
 

assinatura 
(contratante) 

 
ANDERSON EVANGELISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

Na pessoa do sócio Anderson Pereira Evangelista 
(contratada) 

FICA AUTORIZADA A ASSINATURA ELETRÔNICA DO SÓCIO DA CONTRATADA 


