
 
PODER JUDICIÁRIO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

EDITAL DE LEILÃO SIMULTÂNEO E INTIMAÇÃO 

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA QUITERIA TAMANINI VIEIRA PERES, JUÍZA DE 

DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU/SC, CONFORME LEIS 11.101/05, 14.112/20 e 

13.105/15. 
 

FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que realizará a alienação em leilão, por lances presenciais e online, nas 

datas, local, horário e sob as condições adiante descritas, das marcas da Massa Falida: 
 

1ª LEILÃO: 03/11/2021, às 14:30 horas, por valor igual ou superior à avaliação do bem. 
 

2ª LEILÃO: 08/11/2021, às 14:30 horas, a quem mais der, se no 1º leilão o bem não alcançar 

lanço igual ou superior à importância da avaliação, desde que equivalente a, no mínimo, 

50% do valor da avaliação. 
Para todos os efeitos, o horário a que se refere o presente edital é o horário oficial de Brasília (Brasil). 
 

01 - LOCAL DO LEILÃO: Presencialmente na Rua Anardo Raul Garcia, nº 62, Bairro São Luiz, 

escritório do leiloeiro, Criciúma/SC; e na forma online através do endereço eletrônico 

www.danielgarcialeiloes.com.br. 
 

Obs.: não sendo possível a realização do leilão na forma presencial, em decorrência da Pandemia do COVID-19, 

o leilão será realizado excepcionalmente na forma online. 
 

02 - LEILOEIRO OFICIAL/NOMEADO: DANIEL ELIAS GARCIA - AARC/306. 
 

03 - DOS LANCES E DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO:  
 

3.1 - No leilão presencial, o leiloeiro iniciará o ato consultando a existência, ou não, 

de lanços ofertados via internet, passando então, a receber novas propostas na forma 

simultânea. Os lanços ofertados via Internet e de viva voz (presencial) têm igualdade de 

condições. 

3.2 - Os lanços ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é responsável por 

todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lanços não podem ser anulados e/ou 

cancelados em nenhuma hipótese. 

3.3 - O leiloeiro poderá, a qualquer momento e a seu livre arbítrio, alterar o valor do 

incremento de cada lote. 

3.4 - Não havendo mais lanços ofertados, será considerado vencedor o maior lanço 

registrado, finalizando-se, assim, o ato. Os bens que não forem objeto de arrematação 

poderão, na mesma data e a critério do Juiz, ser novamente apregoados, ao final do leilão. 
 

04 - DOS LANCES PRESENCIAIS E ONLINE: 
 

4.1 - Poderão ser realizados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação 

do presente edital em Imprensa Oficial. 

4.2 - Dos interessados na modalidade presencial estes devem dirigir-se diretamente ao 

leiloeiro, enquanto que aos interessados no leilão Online o cadastro e os lances online 

serão efetuados exclusivamente perante o Leiloeiro Público Oficial, Sr. Daniel Elias 

Garcia, pelo seguinte sítio eletrônico (site na internet): 

www.danielgarcialeiloes.com.br. 

4.3 - O interessado em participar do leilão na modalidade online deverá cadastrar-se 

previamente no site www.danielgarcialeiloes.com.br, com antecedência mínima de 24 (vinte 

e quatro) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado 

responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido 

cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais e aceitará as condições de 

participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio 

eletrônico. 

4.4 - Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório no ato do seu 

preenchimento anexar cópias dos documentos solicitados no site 

www.danielgarcialeiloes.com.br, quais sejam: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, 

CPF e comprovante de residência; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a 

última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou 

do preposto da pessoa jurídica respectiva. 

4.5 - A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, 

tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 
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4.6 - As pessoas físicas e jurídicas que tiverem seu cadastro online aprovado, 

automaticamente estarão outorgando poderes ao leiloeiro oficial para assinar em seu nome 

os autos de arrematação.  

4.7 - Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no 

ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas 

transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo 

provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos 

antes do fechamento do lote. 

4.8 – Para participar do leilão, além do cadastro, é obrigatório solicitar sua habilitação 

com antecedência de 24 horas. Interessados na forma on-line: acesse o leilão em nosso 

site, verifique as condições de pedido antecipado de habilitação e solicite-a; 

interessados na forma presencial: dirigir-se diretamente a este leiloeiro, pelos 

telefones: 0800 278 7431 ou (48) 99138-6012, ou pelo endereço eletrônico: 

contato@dgleiloes.com.br.  
 

05 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DOS LANCES: 
 

5.1 - O lance vencedor será o de maior valor, independente da forma de pagamento (se à 

vista ou de modo parcelado), sendo que, em caso de empate, terá preferência o lance à 

vista ou que proponha o menor número de parcelas. Caso, ainda assim, coincida o número 

de parcelas, terá preferência o lance que oferecer maior valor a título de entrada. O 

juízo não está obrigado a deferir a arrematação pelo lanço mínimo apontado no sistema, o 

qual serve apenas como parâmetro para o início das disputas. 

5.2 - O Juízo não está obrigado a deferir a arrematação pelo lanço mínimo estabelecido 

no sistema, o qual serve apenas como parâmetro para o início das disputas. 
 

06 - DA ARREMATAÇÃO NA FORMA À VISTA OU PARCELADA - DO PAGAMENTO: 
 

6.1 - DO PAGAMENTO À VISTA: O arrematante que ofertar o maior lance à vista deverá efetuar 

o pagamento em até 3 (três) dias úteis após o encerramento do leilão, através de guia 

judicial, em subconta vinculada aos autos de falência. 

6.2 – DO PAGAMENTO PARCELADO E DAS GARANTIAS EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR: Na arrematação 

parcelada, o arrematante deverá prestar caução de bem imóvel, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias após a arrematação, devendo proceder o que segue: a) firmar termo de 

compromisso referente a caução oferecida; b) apresentar consulta prévia do bem expedida 

pelo órgão oficial competente; c) apresentar 3 (três) fotos do imóvel objeto da caução; 

d) apresentar matrícula atualizada e certidão negativa de ônus reais do imóvel oferecido, 

expedidas no máximo 30 (trinta) dias anteriores a data de realização do leilão e d) 3 

(três) avaliações de corretores diversos.  

6.3 - O bem oferecido em caução deverá ser de valor superior a 30%(trinta por cento) do 

valor da arrematação, sendo que a respectiva documentação será apresentada ao leiloeiro, 

o qual submeterá previamente à apreciação do juízo. 

6.4 - Também servirá como garantia de penhor o próprio bem arrematado, não podendo o 

arrematante aliená-lo ou onerá-lo a qualquer título antes de pago integralmente o 

parcelamento. 

6.5 - O valor mínimo do sinal será de 20% (vinte por cento), sendo que o saldo remanescente 

(80% ou o que faltar para completar a integralidade) poderá ser pago segundo as condições 

estabelecidas no lance respectivo, admitido o parcelamento máximo de até 48(quarenta e 

oito) parcelas mensais e sucessivas, para compra de bens arrematados, caso em que a 

primeira parcela vencerá 30(trinta) dias após a expedição da carta de arrematação, e as 

demais a cada trinta dias sucessivamente. 

6.6 - As prestações serão reajustadas mensalmente pelo INPC (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor/IBGE), calculadas a título de atualização, a partir da data da arrematação, 

até o dia do efetivo pagamento de cada parcela. Na hipótese de extinção do índice 

escolhido, ou se pela superveniência de normas legais ou regulamentares ele não puder 

mais ser utilizado como índice de atualização monetária, será adotado o seu sucedâneo 

legal.  

6.7 - O adquirente terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para comprovar a instituição 

da referida garantia, a contar da expedição do mandado de inscrição hipotecária, após o 

que será expedido a competente carta de arrematação. 

6.8 - Caso o arrematante não cumpra tal providência (comprovação da instituição da 

garantia, seja por hipoteca, seja por fiança bancária), aplicar-se-lhe-á multa diária de 

R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), a qual se reverterá em favor da massa falida, e, além disso, alcançado tal 
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montante sem o cumprimento, tornar-se-á sem efeito a alienação que, por isso, será 

desfeita, acarretando-lhe a perda do valor já pago, em favor da massa falida 
 

07 - DO PAGAMENTO 

Os valores correspondentes à arrematação deverão ser depositados, para fins de pagamento, 

na subconta judicial de titularidade da Massa Falida de Sul Fabril S/A (CNPJ 

82.636.911/0001-74), nos prazos mencionados, mediante expedição de guias judiciais, 

servindo os registros do depósito como comprovante de pagamento, cuja quitação dependerá 

da efetiva compensação e plena disponibilidade dos recursos pela massa falida. 
 

 

08 - DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL  

8.1 - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, o qual não está incluso 

no montante do lance. Referido pagamento deverá ser realizado em até 3 (três) dias úteis 

a contar do encerramento do leilão. 

8.2 - A comissão referida será devolvida ao arrematante caso a arrematação seja desfeita 

por determinação judicial por razões alheias à vontade do arrematante e para as quais 

não tenha contribuído. 
 

09 – DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA 

9.1 - A expedição da carta de arrematação dos bens ocorrerá: a) no caso de pagamento à 

vista, somente após a compensação do pagamento integral do valor ofertado; b) no caso de 

pagamento parcelado, somente após a compensação do pagamento do sinal, no percentual 

mínimo supra apontado. Do teor da carta de arrematação constará a determinação judicial 

para registro da hipoteca judicial garantidora do saldo devedor respectivo. 

9.2 - Tanto no caso de pagamento à vista, quanto a prazo, será assegurada a 

disponibilização da marca para uso pelo arrematante após expedida a carta de arrematação. 

9.3 – O arrematante ficará responsável pelos procedimentos e custos incidentes para a 

transferências das marcas para sua titularidade, especialmente junto ao INPI, cabendo à 

massa falida apenas o fornecimento das informações e documentos que lhe couberem 

exclusivamente. 

9.4 – A respectiva carta de arrematação constituirá documento hábil para o registro das 

respectivas transferências, em favor do arrematante. 
 

10 - ADVERTÊNCIAS 

10.1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor 

Oficial de Justiça. 

10.2 - O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, que não 

foram intimados pessoalmente, ficam nesse ato intimados da realização dos respectivos 

leilões (art. 889 do CPC). 

10.3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas 

nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas.  

10.4 - O(s) bem(ns) será(ão) apregoado(s) sem quaisquer ônus, não havendo sucessão do 

arrematante nas obrigações do devedor (configurando-se hipótese de aquisição originária), 

exceto se o arrematante for: sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo 

falido, parente, em linha reta ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou 

afim, do falido ou de sócio da sociedade falida, ou identificado como agente do falido 

com o objetivo de fraudar a sucessão. 

10.5 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a 

arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser 

julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o do 

artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. (art. 903 do 

CPC). 

10.6 - Se o arrematante não honrar com os pagamentos nos prazos estabelecidos na presente 

decisão, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de participar de 

novos leilões judiciais (art. 897 CPC), aplicando sê-lhe multa na base de 10% (dez por 

cento) do valor do lance, o qual se reverterá em favor da massa falida, além de responder 

pelas despesas processuais respectivas e honorários do leiloeiro. 

10.7 - Ao arrematante compete arcar com as despesas relativas ao registro da transmissão 

da propriedade do bem. 

10.8 - O leiloeiro dispõe de todos os lanços captados e registrados durante o evento, 

permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça uso da faculdade 
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da desistência da arrematação, o juiz ao seu livre alvedrio, no intuito de aproveitar os 

atos praticados no leilão, pode convocar os demais ofertantes subsequentes para que 

demonstrem seu interesse em prosseguir na execução na condição de arrematante. 

10.9 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, 

perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 

licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena 

– detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 
 

11 - DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES INCIDENTAIS 

11.1 - Eventuais controvérsias surgidas no curso do leilão, inclusive quanto à 

participação dos interessados licitantes e à admissibilidade do lance inferior ao valor 

da avaliação (na segunda hasta pública), serão imediatamente submetidas ao crivo judicial 

e decididas de plano, ouvido previamente a Representante do Ministério Público. 

11.2 - Quaisquer esclarecimentos, bem como cópias do Edital com os bens a serem leiloados 

poderão ser obtidos diretamente com o Leiloeiro, por e-mail: contato@dgleiloes.com.br, 

site: www.danielgarcialeiloes.com.br, ou pelos telefones (48) 3081-2310 | 3413-7180 ou 

99138-6012. 

11.3 - Ficará à disposição das partes no site www.danielgarcialeiloes.com.br o resultado 

do leilão, por 24 (vinte e quatro) horas, após o evento, para que as mesmas tenham 

ciência. 
 

12 - DOS BENS OBJETO DA VENDA 

Os bens serão alienados, conforme a distribuição estabelecida nos lotes adiante 

especificados: 
 

Processo n. 0015484-28.1999.8.24.0008 

Falido: Massa Falida de Sul Fabril S/A. 

Bens: As marcas - SULFABRIL, registros 006975356, 810898543, 810898551, 810898560, 

820639010; 3x4, registro 81547946; EVERTEEN, registros 902745581 e 902562878; FLEXBELL, 

registro 820639028; H.F. BY H. FAITH, registro 816620679; KISSY FACE, registro 007114133; 

S, registro 820083690; SALFFY, registro 819729175; SF SULFABRIL, registro 819543985; 

TURBINE, registro 817299980 e VOLT, registro 815575777. Avaliado em R$ 2.430.000,00 (dois 

milhões, quatrocentos e trinta mil reais).    
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital, 

que será publicado na forma da lei, e afixado no lugar de costume, na sede deste juízo. 

Mais informações com o Leiloeiro Oficial pelo fone/fax (48) 3413-7180 | 3081-2310 ou 

99138-6012, e-mail: contato@dgleiloes.com.br – site: www.danielgarcialeiloes.com.br. 

Blumenau, 17 de setembro de 2021. Eu, ..........,  Chefe de Cartório, o conferi. 

 

 

 

Quitéria Tamanini Vieira Peres 

Juíza de Direito 

 

 

 

Daniel Elias Garcia 

Leiloeiro Público Oficial - AARC/306 

 

acesse o leilão 
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