
 
PODER JUDICIÁRIO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO O E INTIMAÇÃO 
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR SÉRGIO RENATO DOMINGOS, JUIZ DE DIREITO DA 

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRICIÚMA/SC, CONFORME LEIS Nº 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 lanços online, na data, local, 

horário e sob as condições adiante descritas. 
 

1º Leilão: encerramento das propostas terá início às 11:00 horas do dia 08/08/2022, por 

valor igual ou superior à avaliação do bem. 
 

2º Leilão: encerramento das propostas terá início às 11:00 horas do dia 15/08/2022, 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, 80% do valor da avaliação 

(art. 891, parágrafo único, da Lei 13.105/2015). 
Para todos os efeitos, o horário a que se refere o presente edital é o horário oficial de Brasília (Brasil). 
 

01 - LOCAL DO LEILÃO: Na forma online por meio do endereço eletrônico 

www.danielgarcialeiloes.com.br. 
 

 

02 - LEILOEIRO OFICIAL/NOMEADO: DANIEL ELIAS GARCIA. 
 

03 - DOS LANÇOS E DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO 

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

todas as ofertas registradas em seu nome, cujos 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. O(s) bem(ns) que não forem objeto de 

arrematação poderão, na mesma data e a critério do Juiz, ser novamente apregoados ao 

final do leilão. 
 

04 - DOS LANÇOS ONLINE 

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

do presente edital. 

4.2 - O cadastro e os lanços online serão efetuados exclusivamente perante o Leiloeiro 

Público Oficial, Sr. Daniel Elias Garcia – AARC 306, 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, 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 por meio do e-mail informado pelo 

usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 

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 Lanços 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 lanços ofertados que não sejam 

recebidos antes do fechamento do lote. 
 

05 - DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO 

5.1 – O preço a ser pago por eventual interessado deverá respeitar, em 1º Leilão, o 

valor mínimo da avaliação da UPI Três Corações(conforme definição abaixo) de R$ 
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17.583.047,03 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quarenta e sete 

reais e três centavos), e, em 2º Leilão deverá respeitar o preço mínimo (“Preço 

Mínimo”) indicado para a UPI Três Corações (conforme definição abaixo), ou seja, R$ 

14.066.437,65 (quatorze milhões, sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete 

reais e sessenta e cinco centavos), sendo certo que este valor, nos termos da cláusula 

10.1 do plano de recuperação judicial (“Plano de Recuperação” - evento n° 298 da 

Recuperação Judicial) das Recuperandas (conforme definição abaixo) corresponde a 80% 

(oitenta por cento) do valor de avaliação do Imóvel (conforme definição abaixo). 

5.2 - A arrematação far-se-á mediante o pagamento da integralidade do valor do lanço à 

vista, por meio de guia judicial (art. 892 do CPC), tendo o arrematante o prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, da realização do leilão, para comprovar o pagamento diretamente 

ao Leiloeiro; ou, mediante sinal de 20% (vinte por cento) no ato da arrematação, como 

garantia e o saldo em até 10 (dez) dias, a contar da data da realização do leilão. 

5.2 - Ao comprador que desistir da arrematação não caberá devolução do recolhimento da 

caução de 20% (vinte por cento) da arrematação. 
 

06 – DA PROPOSTA VINCULANTE: 

6.1 - Em 11.8.2021, o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Salus (“Fundo 

Salus”) e o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Providentia (“Fundo 

Providentia” e, em conjunto com o Fundo Salus, “Fundos”) celebraram acordo (“Acordo” – 

evento n° 2622 da Recuperação Judicial, por meio do qual, observados os termos e 

condições nele estabelecidos e a verificação das condições previstas neste Edital, os 

Fundos se comprometeram a apresentar lance conjunto (“Lance Conjunto”) para aquisição 

da UPI Três Corações (conforme definição abaixo) utilizando como moeda de pagamento 

seus Crédito Extraconcursais (conforme definição abaixo), a seguir listados: (a) O 

valor do crédito extraconcursal detido pelo Fundo Salus contra as Recuperandas 

(conforme definição abaixo) remonta ao valor total de R$ 14.101.583,78, que está 

atualizado até a data de 18.6.2021 (“Crédito Fundo Salus Atualizado”); e (b) O valor do 

crédito extraconcursal detido pelo Fundo Providentia contra as Recuperandas (conforme 

definição abaixo) remonta ao valor total de R$ 45.383.910,07, que está atualizado até a 

data de 18.6.2021 (“Crédito Fundo Providentia Atualizado”; e, em conjunto com o Crédito 

Fundo Salus Atualizado, “Créditos Extraconcursais”). 

6.2 - O Acordo é, para todos os fins de direito, uma proposta vinculante firme, 

irrevogável e irretratável, que terá como preço base de aquisição o valor de R$ 

14.066.437,65 (catorze milhões, sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais 

e sessenta e cinco centavos) (“Valor Proposta Vinculante”). O Valor Proposta Vinculante 

corresponde ao montante parcial dos Créditos Extraconcursais, que os Fundos podem 

utilizar para fins da aquisição da UPI Três Corações (conforme definição abaixo); e 

deverá ser considerada como um lance no âmbito do leilão independentemente de nova 

manifestação dos Fundos. As Recuperandas (conforme definição abaixo) aceitam e 

ratificam a utilização dos Créditos Extraconcursais pelos Fundos como moeda de 

pagamento para aquisição da UPI Três Corações(conforme definição abaixo), em linha com 

o quanto estabelecido no Acordo e pela decisão proferida pelo Juízo da Recuperação 

Judicial em 11.10.2021 (“Decisão Homologatória da Venda” – evento n° 2725 da 

Recuperação Judicial). 

6.3 - Considerando que os Fundos, no âmbito do Acordo, comprometeram-se a ofertar Lance 

Conjunto para aquisição da UPI Três Corações (conforme definição abaixo) por meio da 

utilização dos Créditos Extraconcursais, desde que observadas e cumpridas as condições 

também previstas no Acordo e neste edital, ficam a eles assegurados os seguintes 

direitos e prerrogativas: os Fundos são desde logo considerados habilitados a 

participar do leilão, sendo dispensados de realizar seu cadastro e ofertar o Lance 

Conjunto no sítio eletrônico em que o leilão será realizado, devendo o Acordo, para 

todos os fins de direito, ser considerado um lance válido e tempestivamente 

apresentado. 

6.4 - Caso não haja nenhuma oferta de lanço nos leilões, fica desde já vinculada a este 

edital a Proposta Vinculante efetivada pelos Fundos, que corresponde ao montante 

parcial dos Créditos Extraconcursais. Ocorrendo a compra da UPI Três Corações (conforme 

definição abaixo) pelos Fundos, ficam estes, desde já, caracterizados como 

arrematantes, devendo ser observadas e cumpridas todas as condições previstas neste 

edital, exceto as cláusulas inerentes ao pagamento e à comissão do Leiloeiro, que 

deverão obedecer aos termos da petição protocolada no evento n° 3327 da Recuperação 

Judicial, que foi devidamente homologada pelo Juízo da Recuperação Judicial por meio da 

decisão de evento n° 3342 da Recuperação Judicial. 
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6.5 - Caso o Lance Conjunto corresponda ao lance único ou ao lance de maior valor que 
tenha sido apresentado no âmbito do leilão, o Juízo da Recuperação proferirá decisão 

declarando os Fundos como vencedores do leilão, na forma deste Edital e da Decisão 

Homologatória da Venda. Nesta hipótese, o Imóvel que constitui a UPI Três Corações 

(“Imóvel”) terá sua propriedade compartilhada pelos Fundos, que serão proprietários das 

seguintes frações ideias: 74,48% do Imóvel de propriedade do Fundo Providentia; e 

25,52% do Imóvel de propriedade do Fundo Salus.   

6.5 - Caso seja apresentado lance em valor superior ao Lance Conjunto, este será o 

vencedor do leilão para aquisição da UPI Três Corações, de forma que, nesta hipótese, o 

valor em dinheiro desse lance vencedor deverá ser destinado diretamente ao pagamento 

dos Créditos Extraconcursais dos Fundos, nas seguintes proporções: (a) 74,48% do 

montante em dinheiro do lance vencedor que superar a o Lance Conjunto deverá ser 

destinada ao Fundo Providentia; e 25,52% do montante em dinheiro do lance vencedor que 

superar o Lance Conjunto deverá ser destinada ao Fundo Salus. Até que tais montantes 

sejam integral e definitivamente recebidos pelos Fundos, os Fundos conservarão 

integralmente todas as suas garantias fiduciárias outorgadas pelas Recuperandas 

(conforme definição abaixo) em favor dos Créditos Extraconcursais. 
 

07 - DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL 

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

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrematação ou adjudicação (art. 24, 

parágrafo único, do Decreto nº 21.981 de 19/10/32) o qual não está incluso no montante 

do lanço, sendo certo que, caso o lanço vencedor seja o Lance Conjunto dado pelos 

Fundos, essa comissão não será devida. Havendo lanço superior ao mínimo estabelecido no 

edital (disputa de lanços no leilão), caberá comissão do leiloeiro por qualquer que 

seja o arrematante, inclusive, se houver arrematação pelos Fundos. 
 

08 - ADVERTÊNCIAS 

.1 - Ficam intimadas as partes por meio deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor 

Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 

8.2 - 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). 

8.3 - No caso de bem imóvel, não serão de responsabilidade do arrematante eventuais 

hipotecas, alienações fiduciárias,  penhoras e débitos anteriores relativos ao IPTU, 

(art. 130, § único, do CTN). Ao(s) arrematante(s) compete(m) requerer; aos respectivos 

juízos e órgãos públicos, o levantamento de eventuais restrições, penhoras, hipotecas, 

alienações fiduciárias e baixas dos débitos tributários, existentes sobre o bem 

arrematado, não cabe desistência, reclamações ou pedidos de ressarcimentos, pela demora 

de eventual cancelamento de tais ônus, ou na expedição da carta de arrematação. 

8.4 - O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 

adquirente nas obrigações da devedora, no que diz respeito a quaisquer passivos, ônus, 

dívidas, constrições, contingências, garantias e obrigações de qualquer natureza das 

Recuperandas, incluindo, mas não se limitando, àquelas de natureza tributária, 

regulatório, administrava, consumerista, cível, ambiental, trabalhista, comercial, 

previdenciária e responsabilidades decorrente da Lei n 12.846/2013, na forma dos 

artigos 66, §3°, 141 e 142 da Lei 11.101/2005 (“LRF”) e artigo 133, § 1° do Código 

Tributário Nacional. 

8.5 - O Imóvel que constitui a UPI Três Corações encontra-se atualmente locado a 

terceiros, possuindo o respectivo contrato de locação prazo determinado, que se findará 

em dezembro de 2022 (“Locação”). Dessa forma, o vencedor do leilão deverá respeitar o 
prazo da Locação, sub-rogando-se, entretanto, nos valores dos alugueres a serem pagos 

pelo locatário entre a data de expedição do auto arrematação da UPI Três Coração até a 

data de encerramento da Locação. 

8.6 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, e o bem relacionado para os 

leilões serão vendidos no estado e condições em que se encontram e sem garantia, sendo 

que as informações mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, 

são meramente enunciativas. Não cabe ao leiloeiro e ao poder judiciário a 

responsabilidade por qualquer problema ou defeito que venha a ser constatado 

posteriormente, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, 

características, compartimentos internos, estado de conservação, localização, na 

constituição, composição ou funcionamento do bem arrematado. Pressupõe-se, a partir do 

oferecimento de lanços, o conhecimento das características e situação do bem, ou o 
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risco consciente do arrematante, não aceitando a respeito deles qualquer reclamação ou 

desistência posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, 

procedência ou especificação, devendo, portanto, o arrematante considerar o disposto no 

dimensionamento do lanço/proposta.  

8.7 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação do 

bem, bem como, em se tratando de bem imóvel de eventuais restrições para construção, 

averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 

8.8 - O leiloeiro oficial e o poder judiciário não se responsabilizam por eventuais 

divergências tipográficas (digitação) que venham a ocorrer neste edital, sendo de 

inteira responsabilidade do arrematante verificar o estado de conservação do bem e suas 

especificações. Sendo assim, a visitação do bem torna-se essencial, não cabendo 

reclamações posteriores à realização do leilão. 

8.9 - 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). 

8.10 - Aquele que desistir da arrematação ou não efetuar o depósito do saldo no prazo 

previsto perderá, em favor dos Fundos, o sinal dado em garantia e também a comissão 

paga ao leiloeiro, aplicando-se-lhe multa, a qual se reverterá em favor dos Fundos, e 

responderá, ainda, pelas despesas processuais respectivas. O mesmo ocorrerá se o 

depósito for efetuado em cheque sem provisão de fundos, ficando, então, impedido de 

participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC). 

8.11 – 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 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. 

8.12 - 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. 
 

09 - DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES INCIDENTAIS 

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

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

da avaliação (no segundo leilão), serão imediatamente submetidas ao crivo judicial. 

9.2 - Quaisquer esclarecimentos, bem como cópias do Edital com o(s) bem(ns) 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. 

9.3 - 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. 
 

Processo n. 0307035-73.2016.8.24.0020 

Recuperandas: Canguru Plásticos LTDA. – em Recuperação Judicial e outros. 

Bens: Unidade Industrial Canguru – Três Corações/MG – Descrição: 01 (um) terreno, com a 

área de 75.845,00m², localizado à margem da Rod. Fernão Dias, Distrito Industrial, em 

Três Corações/MG, medindo 360,00m pela frente, com a faixa de segurança da dita 

Rodovia; 398,45m na linha de fundos e 200,00m, do lado direito de quem da rodovia olha 

para o terreno, com propriedades de Josefina Pereira de Avellar; 200,00m do lado 

esquerdo, dividindo com o Posto Transul e com propriedade da Firma Mineira Alimentos 

S/A, matriculado sob o n. 4.869, no Cartório do Registro de Imóveis de Três 

Corações/MG. Ônus: penhorado nos autos n. 0062737-38.2015.8.13.0693, que tramita na 3ª 

Vara Cível de Três Corações/MG; penhorado nos autos n. 0046870-05.2015.8.13.0693, que 

tramita na 2ª Vara Cível de Três Corações/MG; penhorado nos autos n. 0059451-

52.2015.8.13.0693 e 0068494-13.2015.8.13.0693, que tramitam na 1ª Vara Cível de Três 

Corações/MG; indisponibilidade do bem nos autos n. 5004802-69.2013.4.04.7204, que 

tramita na 1ª Vara Federal de Criciúma/SC; R-13: arrolamento do imóvel conforme ofício 

DRF/VAR/SAFIS n. 74/2008 da Delegacia da Receita Federal de Varginha/MG, controlado 

pelo processo administrativo 10660.003038/2008-80. Obs.: sobre o referido imóvel se 
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encontram as seguintes edificações: 01 (um) pavilhão, com a área de 2.553,20m²; 01 (um) 

telheiro, com a área de 338,55m²; 01 (um) vestiário/enfermaria, com a área de 105,00m²; 

01 (um) escritório, com a área de 75,80m²; 01 (um) refeitório, com a área de 96,00m²; 

01 (uma) guarita, com a área de 200,00m² (“UPI Três Corações”). Total da avaliação: R$ 

17.583.047,03 (dezessete milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quarente e sete 

reais e três centavos). 
 

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) 3081-2310 | 

3413-7180 ou 99138-6012. e-mail: contato@dgleiloes.com.br - site: 

www.danielgarcialeiloes.com.br. Criciúma, 01 de junho de 2022. Eu, .........., Chefe de 

Cartório, conferi-o. 

 

 

 Sérgio Renato Domingos 

Juiz de Direito 

 

acesse o leilão 
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