
 

 

CONDIÇÕES DE VENDA 
 

 

• A LEILOSEABRA, LDA coadjuva a venda dos bens pertencentes à massa 
insolvente, nunca adquire os bens que coloca em leilão, nem em qualquer circunstância 
atua em nome próprio como vendedora dos mesmos, não tendo qualquer intervenção 
no restante processo de insolvência. 

 

• Para poder participar no Leilão On-line os interessados têm de estar 
obrigatoriamente registados no nosso site www.leiloseabra.com, onde deverá constar 
a sua identificação completa, para efeitos de faturação e/ ou elaboração de contrato 
de promessa de compra e venda. 
 

• Ao proceder à respetiva inscrição o Licitante toma conhecimento das condições 
de venda declarando de forma expressa que aceita as mesmas.  
 
 

• Os bens imóveis são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, 
e a massa insolvente declina toda e qualquer responsabilidade sobre os mesmos, 
sendo da exclusiva responsabilidade dos interessados a verificação do estado, ónus e 
limitações do bem a adquirir, devendo os interessados assegurar-se, se o mesmo 
corresponde às expectativas e que se encontra nas condições pretendidas. 

 

• Recomenda-se a verificação prévia do estado e das limitações que incidem 
sobre o bem, porquanto a falta desta verificação por parte do proponente não 
determina, nos termos legais, a anulação da venda. 

 
 

• À Leiloseabra, Lda. cabe o direito de anular as vendas que não forem pagas, bem 
como de recusar a inscrição a quem, em leilões anteriores não tenha cumprido as suas 
obrigações, quer de pagamento, quer de levantamento dos bens móveis; 
 
 

• Nos termos da lei, os bens imóveis, são vendidos no estado físico e jurídico em 
que se encontram, livres dos ónus ou encargos registados, que serão cancelados 
oficiosamente conforme artigo 101.º, n.º 5 do Código do Registo Predial. A inscrição de 
aquisição em processo de insolvência de bens apreendidos determinam o 
averbamento oficioso do cancelamento dos registos de direitos reais, que caducam 
nos termos do n.º 2 do artigo 824.º do Código Civil. 

 
• No entanto, desde já se advertem todos os interessados que sobre o imóvel 

designado por Verba n.º 1 inscrito na matriz urbana sob o n.º 14670 e descrito sob o 
número 2791/1991206, incidem ónus e limitações que acompanharão a transmissão 
do imóvel e cuja existência deverá ser considerada e ponderada em momento prévio à 
apresentação de proposta, uma vez que a sua invocação em momento posterior não 
determina, nos termos legais, a anulação da venda, designadamente: 

 

o O imóvel designado por Verba n.º 1 inscrito na matriz urbana sob o n.º 
14670 e descrito sob o número 2791/1991206 não se encontra registado 
em propriedade horizontal na Conservatória do Registo Predial. 

 

o O imóvel designado por Verba n.º 1 inscrito na matriz urbana sob o n.º 
14670 e descrito sob o número 2791/1991206, por não constituído em 
propriedade horizontal mas com partes individualizadas, tem algumas 



 

 

dessas suas partes ocupadas, algumas das quais por contrato de 
arrendamento, e outras sem título conhecido que legitime a sua 
ocupação, cabendo ao adquirente aferir dos títulos que legitimam a 
ocupação dos espaços e cujos valores mensais se encontram a ser 
pagos à Massa Insolvente, conforme abaixo descrito: 

 
- Rés-do-chão esquerdo / Loja n.º 69-B = € 356,00  

- Rés-do-Chão direito / Loja n.º 69-A = € 453,00  

- 1º Andar Direito = € 66,50 

- 1º Andar Esquerdo – Ocupado, com título desconhecido 

- 2º Andar Direito = € 44,00 

- 2º Andar Esquerdo - Ocupado, com título desconhecido 

- 3º Andar Direito – Ocupado, com título desconhecido 

- 3º Andar Esquerdo = € 66,50 

- 4º Andar Direito – Ocupado, com título desconhecido 

- 4º Andar Esquerdo = € 580,00 

- 5º Andar Direito = € 66,50 

- 5º Andar Esquerdo = € 132,50 

- 6º Andar Direito – Ocupado, com título desconhecido 

- 6º Andar Esquerdo = € 66,50 

- 7º Andar Direito = € 356,00  

- 7º Andar Esquerdo = € 6,15 

 

• Com a transmissão do imóvel e a partir desse momento, serão informados os 
ocupantes de que deverão proceder à transferência dos montantes supra citados para 
o adquirente. 

 
• A partir daí, caberá ao adquirente a responsabilidade pela realização de todas 

as diligências e o exercício de quaisquer direitos que entenda necessários acerca da 
ocupação do sobredito imóvel, não podendo exigir qualquer responsabilidade à Massa 
Insolvente ou requerer a nulidade da venda com tais fundamentos. 

 
• São igualmente da responsabilidade do comprador os encargos com IMT, 

Imposto de Selo, bem como os encargos com escrituras e registos. 
 


