
Edital de leilão publicado no site www.fredericoleiloes.com.br em 08/10/2021.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE GOIÂNIA

FÓRUM CÍVEL , AV. OLINDA, QD G, LT. 04, PARQUE LOZANDES

24A VARA CÍVEL E ARBITRAGEM - 5º ANDAR, SALAS 523/526

Avenida Olinda, Qd. G, Lt. 04 - Fórum Cível, , Sl. 526, PARK LOZANDES, GOIÂNIA-, 74884120

EDITAL DE 1° e 2° LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da Ação de Execução n° 0005866-48.2016.8.09.0051, proposta por
MÁRIO  CEZAR  GUERINO  e  PEDRO  ALBERNAZ  GUERINO  em  face  de  DANIEL
OLIVEIRA BORGES e FÁBRICA DOS SONHOS COMERCIAL E DECORAÇÕES LTDA.,
na forma abaixo:

A EXMA. SRA. DRA. IARA MÁRCIA FRANZONI DE LIMA COSTA, Juíza de Direito na
Vigésima Quarta Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, FAZ SABER, aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a DANIEL
OLIVEIRA BORGES,  e  à  FÁBRICA DOS  SONHOS  COMERCIAL E  DECORAÇÕES
LTDA,  através  de  seu  representante  legal,  eventuais  locatários,  ocupantes  e  demais
interessados, que levará a LEILÃO ELETRÔNICO, o bem adiante descrito, pelo Leiloeiro
Público FREDERICO ALBERT KRAUSEGG NEVES,  telefone: (62) 98239-4186, e-mail:
contato@fredericoleiloes.com.br, nas condições a seguir: 

1) DATAS DO LEILÃO:

1º Leilão: 08/11/2021 às 12:00 horas, pelo valor igual ou superior ao valor da avaliação.

2º Leilão: 09/11/2021 às 12:00 horas, a quem mais der independente da avaliação, não
sendo aceito lance que ofereça preço inferior a 50% (cinqüenta por cento) da avaliação,
conforme prevê o artigo 891, § único do Código de Processo Civil.

2) DESCRIÇÃO DO BEM: 100% (cem por cento) das cotas do capital pertencentes aos
promovidos  Fábrica  dos  Sonhos  Comercial  e  Decorações  Ltda.,  inscrita  no  CNPJ
09.380.375/0001-07  e  de  Daniel  Oliveira  Borges.  Bem penhorado,  conforme  Auto  de
Penhora descrito na movimentação 69, em 10/09/2019.

AVALIAÇÃO:  R$  40.000,00  (quarenta  mil  reais),  descrito  na  movimentação  69,  em
10/09/2019.

VALOR  MÍNIMO  DE  VENDA:  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  correspondente  à  50%
(cinquenta por cento) do valor da avaliação.

3)  DÉBITO EXEQUENDO: R$ 531.988,60 (quinhentos e trinta e um mil, novecentos e
oitenta e oito reais e sessenta centavos) informado pelo credor na movimentação 141,
atualizado em 01/2021.

4)  LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA: Avenida  Pires Fernandes,  nº  735,  Setor  Aeroporto,
Goiânia/GO.
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5) CONDIÇÕES GERAIS: Os horários descritos neste edital serão sempre considerados
os  horários  de  Brasília/DF.  O  LEILÃO  ELETRÔNICO  será  conduzido  pelo  Leiloeiro
Público  Oficial  FREDERICO  ALBERT  KRAUSEGG  NEVES,  através  do  site:
www.fredericoleiloes.com.br. Caso negativo o 1º Leilão, fica desde já designado o 2º Leilão
para a data acima informada, independentemente de nova publicação. 

Os interessados em participar do leilão deverão oferecer lances pela internet, através do
site  www.fredericoleiloes.com.br, desde que estejam devidamente cadastrados no site e
habilitados para participar deste leilão. Ficam cientes os interessados que assumem os
riscos naturais inerentes às falhas técnicas relacionadas à falta de conexão, de energia,
erro do sistema operacional ou outras circunstâncias que possam vir a inviabilizar a sua
participação no leilão. Os lanços online serão concretizados no ato de sua captação pelo
provedor e não no ato 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. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais, o
sistema prorrogará a disputa por mais 3 (três) minutos para que todos os participantes
tenham a oportunidade de enviar novos lances (art. 21 e 22 da Resolução 236/2016 CNJ).
Os  lances  efetuados  pelo  usuário  cadastrado,  são  irretratáveis  e  irrevogáveis,  não
podendo ser anulados ou cancelados sob nenhuma hipótese.

6) DÉBITOS, ÔNUS E HIPOTECA: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de
natureza propter rem serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo observada a
ordem de preferência, conforme prevê o § 1° do artigo 908 do Código de Processo Civil e
parágrafo único do artigo 130 do CTN.

7) PAGAMENTO: O arrematante deverá pagar o preço no ato da arrematação ou no prazo
de 15 (quinze) dias, mediante caução. Caso o arrematante esteja interessado em adquirir
o bem em prestações, deverá apresentar a sua proposta por escrito, com oferta de ao
menos 25% (vinte e cinco por cento) à vista, garantido por hipoteca sobre o próprio bem.
O  saldo  devedor  será  pago  em  6  (seis)  parcelas  mensais,  acrescidas  de  correção
monetária  e  juros  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês.  No  caso  de  concorrência  de
interessados,  prevalecerá  a  proposta  de  pagamento  à  vista  sobre  a  de  pagamento
parcelado e, sendo de igual espécie as propostas apresentadas, prevalece a de maior
valor. O saldo remanescente deverá ser depositado em juízo, em conta vinculada à 24ª
Vara Cível e Arbitragem da Comarca de Goiânia-GO.

O preço da arrematação deverá ser pago através de guia de depósito judicial emitida pelo
Leiloeiro em favor do Juízo, no prazo máximo de 24 horas após o término do leilão. Caso
o Arrematante não efetue o(s) pagamento(s), a informação será encaminhada ao Juízo
competente para aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução,
voltando o(s) bem(ns) a novo leilão.  Correrão por conta do arrematante todos os ônus
inerentes à transferência da propriedade em seu favor.

8)  COMISSÃO:  O Arrematante  deverá  pagar  a  comissão  do  Leiloeiro  à  vista  após  a
prática do ato, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, mediante
depósito bancário, DOC OU TED na conta corrente do Leiloeiro. A conta corrente do Sr.
Leiloeiro será informado ao Arrematante através de e-mail ou contato telefônico. Em caso
de adjudicação pelo Exequente, deverá ser pago ao Leiloeiro 2% (dois por cento) sobre o
valor da avaliação, bem como, pelo executado em caso de remição ou suspensão da
execução.



Edital de leilão publicado no site www.fredericoleiloes.com.br em 08/10/2021.

9)  CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL:  Caso  os  devedores,  os  sócios,  os
cônjuges,  o  coproprietário,  herdeiros,  sucessores,  eventuais  locatários,  ocupantes,
possuidores,  credores  do  imóvel,  os  usufrutuários,  o  credor  pignoratício,  hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e
vendedor não sejam intimados por outra forma legal, ficam pelo presente edital intimados
da alienação judicial, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do CPC, ficando as
partes acima mencionadas e possíveis interessados, direta ou indiretamente, intimados e
cientificados dos leilões por meio deste edital, em conformidade com a lei.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será
publicado através do site de leilões on-line: www.fredericoleiloes.com.br, de acordo com o
art. 887, §2° do CPC, e afixado no local de costume.

Cientes de que impedir,  perturbar ou fraudar arrematação judicial;  afastar ou procurar
afastar  concorrente  ou  licitante,  por  meio  de  violência,  grave  ameaça,  fraude  ou
oferecimento  de  vantagem,  incorre  em  violência  ou  fraude  em  arrematação  judicial,
prevista no artigo 358 do Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano,
ou multa, além da pena correspondente à violência.

Dado e passado nesta cidade de Goiânia, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois
mil e vinte e um. Assinado a ordem da MM. JUÍZA DE DIREITO DRA. IARA MÁRCIA
FRANZONI DE LIMA COSTA.

Frederico Albert Krausegg Neves
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