
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
3ª VARA CÍVEL - FORO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Av. Salmão, 678, 3º Ofício Cível, JARDIM AQUARIUS - CEP 12246-260 
Fone: (12) 3878-7132, São José dos Campos - SP - E-mail: sjcampos3cv@tjsp.jus.br 
 

 

Processo n.:    0006347-40.2018.8.26.0577 – Nº de ordem 2016/002025 – Dissolução de Condomínio 

 

Processo Principal n.: 021427-95.2016.8.26.0577 

 

Exequentes: NILSON MARTINS FRANCO, CPF n. 900.144.998-00, e cônjuge se casado for. 

 

Executados: EDMÉIA MIRIAM FONSECA, CPF n. 121.833.388-06, e cônjuge se casada for. 

 

Interessados: CLEBER WILSON CÓRDORA DE LIMA, CPF n. 400.729.838-68 e SUELLY GARCIA CHAIM DE 

LIMA, CPF n. 159.570.228-88; PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, na pessoa 

do seu representante legal; CONDOMÍNIO EDIFICIO PLACE ATHENEE, CNPJ n. 06.041.381/0001-

33, na pessoa do seu síndico; VENANCIO ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA ME, CNPJ n. 

06.109.315/0001-58, na pessoa do seu representante legal; 0006399-36.2018.8.26.0577 – 3ª Vara 

Cível São José dos Campos. 

 

Advogados: JUSCELINO BORGES DE JESUS, OAB/SP 277.254, DIEGO CARVALHO VIEIRA, OAB/SP 293.018, 

EDGARD DE SOUZA TEODORO, OAB/SP 322.371, ALEXSANDRO FRANCO, OAB/SP 380.741; 

JEANNE CARMEN FONSECA, OAB/SP 181.507. 

 

O Doutor LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA, Exmo. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos 

Campos do Estado de São Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, 

que será realizado leilão público pelo portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO: www.leje.com.br. A alienação é regida pelas 

normas do Código de Processo Civil, e demais legislações aplicáveis. 

 

DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Início no dia 13/03/2020 às 16:00h com término no dia 18/03/2020 às 16:00h - VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 

431.107,34 (quatrocentos e trinta e um mil cento e sete reais e cento e sete reais e trinta e quatro centavos) (poderá 

ser atualizada à época da realização do leilão). 

2º Leilão: Dia 18/03/2020, a partir das 16:01h com término no dia 15/04/2020 às 16:00h - LANCE INICIAL A PARTIR DE 

80% DA AVALIAÇÃO: R$ 344.885,87 (trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e 

sete centavos). 

 

LOTE I - BEM IMÓVEL: DIREITOS SOBRE O APARTAMENTO N. 92, TIPO B, LOCALIZADO NO 9º ANDAR OU 10 º 

PAVIMENTO, DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO “EDIFÍCIO PLACE ATHENEE”, situado na Rua Benedito Osvaldo 

Lecques, n. 180, do loteamento Jardim Cassiano Ricardo, nesta cidade, comarca e 1º circunscrição imobiliária de São José 

dos Campos, com a área útil de 82,082 metros quadrados, área comum de 33,504 metros quadrados, área de garagem de 

22,080 metros quadrados, correspondente as vagas n.s 84, localizada no 1º subsolo e 202 no 3º subsolo, encerrando a área 

de 137,666 metros quadrados, correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,82477%, equivalente a 20,206865 

metros quadrados, conforme melhor descrito na matrícula n.º 146.122 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de 

São José dos Campos/SP. CADASTRO MUNICIPAL: 40.0170.0003.0069, conforme Laudo de Avaliação de fls. 11/41.  

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: O apartamento constituído de 1 sala com 2 ambientes com sacada, piso laminado 

de madeira, 3 dormitórios sendo 1 suíte, com armários, piso laminado de madeira, cozinha com armários, piso cerâmica, 
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azulejo até o teto, 1 banheiro social, área de serviço, em bom estado de conservação. 4.2 - O edifício, está erigido recuado 

do alinhamento da rua e afastado das laterais do lote, exibindo linhas arquitetônicas. Possui 3 (três) subsolos, 20 (vinte) 

pavimentos superiores, com 8 (oito) unidade por andar, servidos por 3 elevadores, uso social e serviços, fachadas com 

pintura sobre grafiato e caixilhos de alumínio, hall social, com amplos caixilhos e vidros temperados, materiais de acabamento 

de boa qualidade. Dotado de guarita e sistema especial de vigilância e segurança, por meio de câmeras e circuito interno de 

TV, área de lazer com piscinas (adultos e crianças), salão de festas, sala de jogos, playground. O conjunto está em ótimo 

estado de conservação, conforme Laudo de Avaliação de fls. 11/41. LOCALIZAÇÃO: Rua Benedito Osvaldo Lecques, n. 

180, Apto. 92, 9º andar, Edifício Place Athenee, São José dos Campos/SP.  

 

AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL: R$ 393.333,33 (trezentos e noventa e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e 

três centavos), em julho de 2018, conforme Laudo de Avaliação de fls. 11/41, bem como r. decisão de fls. 51/53, que 

atualizado em dezembro de 2019 pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo perfaz o valor de R$ 

409.424,34 (quatrocentos e nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos). 

 

ÔNUS: A propriedade do imóvel na matrícula consta em nome de CLEBER WILSON CÓRDORA DE LIMA e SUELLY 

GARCIA CHAIM DE LIMA, visto que NILSON MARTINS FRANCO e EDMÉIA MIRIAM FONSECA não transferiram a 

propriedade para suas titularidades perante o Registro de Imóveis, razão pelo qual a regularização do imóvel será de 

responsabilidade do arrematante. Não constam débitos municipais sobre o imóvel, conforme certidão expedida pela 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos/SP. Não constam Débitos Condominiais, conforme e-mail enviado pela 

administradora do condomínio. 

 

LOTE II – BEM MÓVEL: 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FORD, MODELO ECOSPORT, 1.6, gasolina, ano 

2005, Placa DQH-0445, RENAVAN: 851889735. AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL: R$ 21.683,00 (vinte e um mil seiscentos e 

oitenta e três reais), conforme Tabela Fipe acostada às fls. 03 do cumprimento de sentença. LOCALIZAÇÃO: Rua Benedito 

Osvaldo Lecques, 180, apto 92, Jardim Aquárius, São José dos Campos, São Paulo, CEP: 12.246-021, conforme fls. 3 dos 

autos principais.  

 

ÔNUS: Consta BLOQUEIO RENAJUD – CIRCULACAO no sistema do DETRAN/SP. Constam débitos perante o 

DETRAN/SP no valor de R$ 775,95 e, constam débitos perante a SEFAZ/SP no valor de R$ 1.363,80, conforme extratos 

emitidos em janeiro de 2020. 

 

VALOR TOTAL DAS AVALIAÇÕES – ITEM I + ITEM II: R$ 431.107,34 (quatrocentos e trinta e um mil cento e sete reais e 

cento e sete reais e trinta q quatro centavos).  

 

SUGESTÃO: Recomenda-se que o interessado certifique as condições do bem, antes das datas designadas para a 

alienação, bem como pesquisar junto aos órgãos competentes eventuais débitos relativos ao bem leiloado. 

 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS: Nos termos do art. 1.322 do CC quando a coisa for indivisível e os 

consortes não quiserem adjudica-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado, preferindo-se, na 

venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias 

mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.  

 

QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE: Tratando-se de bem indivisível, este será leiloado em sua 

integralidade, recaindo o equivalente à quota-parte do coproprietário e/ou do cônjuge alheio sobre o produto da alienação 

(art. 843, CPC). 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O leilão eletrônico será conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE 

OLIVEIRA, através do portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, site www.leje.com.br. Os interessados poderão tirar suas 

dúvidas no escritório do Leiloeiro, localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Edifício West Point, Alphaville, 
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Barueri/SP, CEP 06454-000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. O Gestor dispõe auditório próprio para recepcionar 

os licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

 

DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h após 

o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, bem como a comissão do 

leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto ou 

transferência bancária, que será enviado por e-mail para o licitante que deverá encaminhar o comprovante para a equipe do 

gestor. Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro (satisfação do crédito, parcelamento, acordo, 

entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento) a qual será suportada pelo(s) executado(s). 

 

DA PROPOSTA: Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 

para o e-mail: contato@leje.com.br (art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (art. 895, § 6º, 

CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, § 7º, CPC). 

 

DA FALTA DE PAGAMENTO: O não pagamento do preço do bem arrematado e da comissão do Leiloeiro Oficial, no prazo 

aqui estipulado, configurará desistência ou arrependimento por parte do arrematante, ficando este impedido de participar de 

novos leilões judiciais (art. 897, CPC), bem como obrigado a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro, conforme 

estabelecido em edital. 

 

O Leiloeiro Oficial poderá emitir título de crédito para a cobrança da sua comissão, encaminhando-o a protesto, por falta de 

pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no art. 39, do Dec. 21.981/32. 

 

DA ARREMATAÇÃO: Assinado o auto de arrematação pelo juiz e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 

acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos. (art. 903, CPC). Para expedição da 

respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do ITBI, a teor do § 2º, do art. 901, CPC. 

 

CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que disposto no art. 889, I a VIII e parágrafo único, do CPC, 

ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, não podendo alegar desconhecimento uma 

vez que este edital está publicado no portal eletrônico do Gestor www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2°, do 

CPC. 

 

 

São José dos Campos, 5 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

DR. LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA  

Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP 
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