
____________________________________________

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Eu, ________________________
no RG sob o nº ____________
DECLARO para os devidos fins:

 estar ciente e concordar plenamente com as Cláusulas do “
Adesão para Uso de Sistema de Leilões Online
de Navegação” e “
(www.oroleiloes.lel.br
cadastramento e serão fielmente observados;

 estar ciente de que os lances ofertados no Portal da 
irrevogáveis e irretratáveis, e que em caso de arrematação e não pagamento 
do lote arrematado estarei sujeito as penalidades previstas no contrato de 
adesão em seus itens 8 e 10 (Suspens
lance em favor do Exequente);

 estar ciente e concordar
com a assinatura do respectivo Auto de Arrematação nos lotes em que meu 
lance online seja considerado vence
respectivo juízo competente;

 de que os documentos fornecidos para validação do cadastro de acesso a 
plataforma de leiloes online da 
cópias fidedignas dos documentos originais, 
criminal (Art. 296 e seguintes do Código Penal).

 

 

__________________________

 

 

__________________________________

___________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE ADESÃO 
TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

_________________________________________
_____________ e no CPF sob o nº_________

para os devidos fins: 

estar ciente e concordar plenamente com as Cláusulas do “
Adesão para Uso de Sistema de Leilões Online”, “Termos de Uso e Condições 

” e “Política de Privacidade” publicados no site da 
www.oroleiloes.lel.br), os quais foram aceitos por mim no momento do 

cadastramento e serão fielmente observados; 

estar ciente de que os lances ofertados no Portal da 
irrevogáveis e irretratáveis, e que em caso de arrematação e não pagamento 
do lote arrematado estarei sujeito as penalidades previstas no contrato de 
adesão em seus itens 8 e 10 (Suspensão da Conta e Multa de 20% do valor do 
lance em favor do Exequente); 

estar ciente e concordar de que o Leiloeiro Oficial Erní Carlos Oro procederá 
com a assinatura do respectivo Auto de Arrematação nos lotes em que meu 
lance online seja considerado vencedor e submetê-lo a apreciação do 
respectivo juízo competente; 

de que os documentos fornecidos para validação do cadastro de acesso a 
plataforma de leiloes online da Öro Leilões correspondem com a verdade e são 
cópias fidedignas dos documentos originais, sob pena de responsabilização 
criminal (Art. 296 e seguintes do Código Penal). 

__________________________, _____ de __________________ de 20___.

__________________________________ 
assinatura do usuário 

_________________________ 

__________ inscrito(a) 
______________ 

estar ciente e concordar plenamente com as Cláusulas do “Contrato de 
Termos de Uso e Condições 

” publicados no site da Öro Leilões 
), os quais foram aceitos por mim no momento do 

estar ciente de que os lances ofertados no Portal da Öro Leilões são 
irrevogáveis e irretratáveis, e que em caso de arrematação e não pagamento 
do lote arrematado estarei sujeito as penalidades previstas no contrato de 

ão da Conta e Multa de 20% do valor do 

Carlos Oro procederá 
com a assinatura do respectivo Auto de Arrematação nos lotes em que meu 

lo a apreciação do 

de que os documentos fornecidos para validação do cadastro de acesso a 
ro Leilões correspondem com a verdade e são 

sob pena de responsabilização 

, _____ de __________________ de 20___. 


