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

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 
Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA CERÂMICA WEISS S/A, CNPJ nº 
60.188.984/0001-08, CREDORES HABILITADOS NOS AUTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL SECCIONAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, FAZENDA 
ESTADUAL, INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO AGRÁRIA, PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS E DEMAIS INTERESSADOS, LUCIA HELENA BONADIO BACCHIOCCHI, CPF n. 494.252.008-82 e seu 
cônjuge CARLO BACCHIOCCHI, CPF n. 037.920.808-34, ANA MARIA BONADIO BECKER CPF n. 145.546.668-91 
e seu cônjuge OTÁVIO MONTEIRO BECKER, CPF n. 145.546.668-91, EUGENIO BONADIO NETO, CPF n. 
373.538.458-72 e sua cônjuge WALKIRIA ROSE MARY LERUSSI BONADIO, CPF n. 656.934.268-15, SUZANA 
BONADIO CARÁ, CPF n. 048.024.848-60 e seu cônjuge GUILHERME DE MIRANDA CARÁ, CPF n. 789.378.768-68, 
GUSTAVO HENRIQUE LOBATO BONADIO, CPF n. 277.661.398-98, MARIO CORIOLANO BONADIO, CPF n. 
018.569.798-49 e cônjuge se casado for, MARIO ALFREDO WEISS, CPF n. 018.562.948-20 e sua cônjuge SERGIA 
ELZA BONADIO WEISS, CPF n. 050.529.528-80, ABELINA DE MORAIS CARÁ, CPF n. 159.441.638-95, EDUARDO 
ROUBAUD, CPF n. 003.457.688-68 e sua cônjuge LUIZA ROUBAUD, CPF n. 288.654.758-11, PLINIO BONADIO 
CARÁ, CPF n. 007.986.578-04, ILLA THEODOLINDA BONADIO TOSTA, CPF n. 005.320.228-74, GENÉSIA BOLINI 
BONADIO, CPF n. 371.540.288-15, CERES DE MIRANDA CARÁ, CPF n. 547.728.938-49, MARILENA CARÁ 
CHOJNOWSKI, CPF n. 788.727.828-72, ELOISA HELENA CARÁ HENRIQUES FELIPPE, CPF n. 030.246.358-58, 
LUCIANA CARÁ MONTEIRO, CPF n. 101.178.318-59 e seu cônjuge FERNANDO JOSÉ CAMARGO MONTEIRO, 
CPF n. 250.357.628-15, GILBERTO DI CAPODARSO CARÁ, CPF n. 003.065.618-40, CRISTINA CARÁ SIMÕES, 
CPF n. 042.959.688-03 e seu cônjuge ANTONIO CARLOS SIMÕES, CPF n. 026.072.878-04, ANTONIO CARLOS 
CARÁ, CPF n. 019.376.068-13 e cônjuge se casado for, OTAVIANO CARÁ, CPF n. 975.556.578-72, ALEXANDRE 
CARÁ, CPF n. 093.902.398-93. Sebastiao Assis Mendes Neto (OAB 103330/SP), Ely de Oliveira Faria (OAB 
201008/SP), Regina Sene Webb (OAB 232430/SP), Emir Souza E Silva (OAB 28461/SP), Jorge Elias Fraiha (OAB 
33737/SP), NILDA LEIDE DOURADOR (OAB 100751/SP) 
 
O Doutor LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA, MM., 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 por este Juízo processam-se nos autos nº 0036049-03.1996.8.26.0577, a FALÊNCIA de CERÂMICA 
WEISS S/A, CNPJ n. 60.188.984/0001-08, tendo como ADMINISTRADOR JUDICIAL ELY DE OLIVEIRA FARIA, 
inscrito na OAB/SP sob o n. 201.008, realizar-se-á público leilão para alienação dos respectivos bens 
arrecadados.  
 
DO CONDUTOR DO LEILÃO: o pregão para a venda e arrematação dos bens arrecadados, descritos abaixo, será 
conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, através do LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, 
sistema devidamente homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com sede na Alameda 
Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, telefones 0800 789 1200 e (11) 3969-
1200, website www.leje.com.br, e-mail: judiciario@leje.com.br, de acordo com a legislação aplicável e regras a seguir 
expostas. 

 

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

 

1º Leilão: Início no dia 30/03/2020 às 15:20h com término no dia 02/04/2020 às 15:20h - VALOR ATUALIZADO 

DA AVALIAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE 13,34%: R$ 10.829.986,96 (dez milhões, oitocentos e vinte e nove mil, 

novecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). (poderá ser atualizada à época da realização do 

leilão). 

2º Leilão: Início no dia 02/04/2020 às 15:21h com término no dia 22/04/2020 às 15:20h – LANCE INICIAL A 

PARTIR DE 80% DO VALOR ATUALIZADO DA FRAÇÃO IDEAL DE 13,34%: R$ 8.663.989,56 (oito milhões, 

seiscentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 

 
CONDIÇÃO DE VENDA: os interessados poderão participar do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, 
através do website www.leje.com.br ou no auditório localizado na sede do leiloeiro, respectivamente, ofertando seus 
lances de forma simultânea e em igualdade de condições. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=G1Z100RTD0000&processo.foro=577&processo.numero=0036049-03.1996.8.26.0577&uuidCaptcha=sajcaptcha_5ef0a67f02fc442884241c4535a477d6
http://www.tjsp.jus.br/auxiliaresjustica/auxiliarjustica/consultapublica
http://www.leje.com.br/
mailto:judiciario@leje.com.br
http://www.leje.com.br/


  
 

 
Para tanto deverão se cadastrar previamente indo pessoalmente até a sede ou pelo site do Leilão Judicial Eletrônico, 
com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência da data designada para início do leilão, aceitar os termos 
e condições informados, assinar e reconhecer firma do mesmo, encaminhando-o para o endereço do gestor à 
Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, juntamente com as cópias 
autenticadas dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG ou outro documento oficial com foto, CPF/MF, 
comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado for; II – Pessoa Jurídica: Contrato Social com as 
últimas alterações, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG ou outro documento oficial com 
foto e CPF/MF) ou procuração do representante com firma reconhecida. Os cadastros ficam sujeitos à conferência de 
identidade em banco de dados oficiais. 
 
DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. 
O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados 
e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 
 
Os lances oferecidos no auditório presencial serão imediatamente divulgados no ambiente eletrônico, assim como os 
lances oferecidos no ambiente eletrônico serão divulgados no auditório presencial a fim de que todos os participantes 
tenham conhecimento das ofertas em tempo real, não se admitindo lances remetidos via e-mail, fax ou telefone. 
 
Os interessados que desejarem participar do leilão na forma eletrônica poderão enviar seus lances previamente à 
data indicada acima pelo site do leiloeiro. No dia e hora marcados para a abertura do leilão, ocasião em que também 
serão captados os lances presenciais por, no mínimo, 20 (vinte) minutos. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) 
minutos finais, o sistema prorrogará sucessivamente a disputa para até 3 (três) minutos para que todos os 
participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances.  
 
DO PAGAMENTO: o pagamento da arrematação será feito À VISTA: através de guia de depósito judicial emitida pelo 
leiloeiro no dia útil seguinte após o término do leilão.  
 
Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo e/ou demais condições previstas neste edital, fica o leiloeiro 
autorizado a receber propostas em condições diversas das estipuladas neste edital por 15 (quinze) dias, 
hipótese em que mesmo a melhor proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo ao Exmo. 
Juiz competente avaliar se a proposta é, ou não, conveniente à Falida, o Administrador Judicial e o 
representante do Ministério Público.  
 
Neste caso, o proponente da melhor proposta, caso acolhida/homologado, será intimado para, no prazo a ser fixado, 
efetuar o pagamento, em juízo, do valor do sinal (sempre no mínimo de 25% do valor total proposto) ou do valor total 
do preço proposto (dependendo das condições da proposta acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o 
valor das parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, nas condições e prazos previstos neste edital, sendo 
eventual saldo garantido com caução idônea no caso dos bens móveis e hipoteca dos próprios imóveis no caso dos 
imóveis. 
 
Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também 
os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação, sem prejuízo da aplicação de sanções 
legais (art. 897, CPC). 
 
DA COMISSÃO: a comissão devida ao leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se 
incluindo no valor do lanço em caso de arrematação; e o pagamento será feito através de boleto bancário ou outro 
meio a ser indicado pelo LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, devendo o comprovante ser encaminhado para o e-mail: 
contato@leje.com.br 
 
DO PAGAMENTO E AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão 
mencionadas as condições nas quais foi(ram) alienado(s) o(s) bem(ns). A carta de arrematação, com respectivo 
mandado de imissão na posse, será expedida pelo Juízo do processo em epigrafe, a requerimento do arrematante, 
após efetuado o depósito da arrematação a vista ou da parcela, bem como o valor da comissão do leiloeiro, 
prevalecendo o próprio imóvel como garantia, prova de pagamento do imposto de transmissão e demais despesas 
(art. 901 e ss., CPC).  
 
 
 

mailto:contato@leje.com.br


  
 

 
DA VISITAÇÃO: O interessado deverá entrar em contato com o leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns).  
 
As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei n. 11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo Civil, 
e demais legislações aplicáveis. 
 
A publicação do presente edital supre a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do CPC, sendo o mesmo, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 11.101/2005. 
 
BEM: FRAÇÃO IDEAL DE 13,34% DE UMA GLEBA DE TERRAS DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA CERÂMICA 
WEISS OBJETO DA MATRÍCULA Nº 43.633 DO CRI DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP – ALTURA DA SAÍDA 150 
DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA (SENTIDO SÃO PAULO) , sem benfeitorias, com área global de 166.641,00m2 
situada no Bairro do Serimbura, a qual tem a seguinte linha perimétrica: “começa no ponto P0, situado no centro do 
córrego, junto ao pontilhão existente na antiga estrada de Rodagem São Paulo-Rio, seguindo deste ponto pelo 
alinhamento da mesma estrada, com o rumo de 18º30’NE, na distância de 95,20m até o ponto P1, onde faz uma 
deflexão à esquerda de 3º58’, seguindo pelo mesmo alinhamento e com o rumo de 14º32’NE, na distância de 440,90m 
até o ponto P2, onde faz uma deflexão à direita de 104º 51’, seguindo com o rumo de 60º 37’ SE, na distância de 
196,90m até o ponto P3, onde faz uma deflexão à esquerda de 90º 00’, seguindo com o rumo de 29º 23’ NE na 
distância de 163,00 até o ponto P4, onde faz uma deflexão à direita de 78º 15’, seguindo com o rumo de 72º 22’ SE 
na distância de 143,20m até o ponto P5, onde faz uma deflexão de 102º 00’ à direita, seguindo com o rumo de 29º 
38’ SW na distância de 213,70m até o ponto P6, onde faz uma deflexão à esquerda de 11º 56’, seguindo com o rumo 
de 17º 24’ SW, na distância de 213,80m até o ponto P7, onde faz uma deflexão à direita de 42º 40’ seguindo com o 
rumo de 60º 22’ SW na distância de 362,90m até o ponto P8, onde faz uma deflexão à direita de 70º 18’ seguindo 
com o rumo de 49º 20’ NW na distância de 63,00m até o ponto P0, onde teve início a linha perimétrica: Dito imóvel 
tem as seguintes divisas e confrontações: do ponto P0 ao ponto P2, divide com a antiga estrada de Rodagem São 
Paulo-Rio, do ponto P2 ao ponto P4, divide com terrenos de propriedade da Light SA – Serviços de Eletricidade, do 
ponto P4 ao ponto P5 divide com faixa de terreno de propriedade da mesma Light SA – Serviços de Eletricidade e da 
Ford Motor do Brasil SA, do ponto P5 ao ponto P7, divide com terreno de propriedade de Light SA – Serviços de 
Eletricidade; do ponto P7 ao ponto P8, divide com a Rodovia Presidente Dutra e, do ponto P8 ao ponto P0, divide com 
a margem direita do córrego existente, estando cadastrado no INCRA sob o n. 635.197.007-102-3, com área total de 
13,7 – área explorada de 0,0 – área explotável de 13,7 – módulo 10,00 n. de módulo 1,37 e fração mínima de 
parcelamento – 10,0, conforme assim melhor descrito na matrícula nº 43.663 do Registro de Imóveis e Anexos de São 
José dos Campos/SP. INSCRIÇÃO NA PREFEITURA n. 40.0352.0001.0001. 

 
ENDEREÇO DO IMÓVEL: Altura da saída 150 da Rodovia Presidente Dutra (sentido São paulo); entesta a via 
marginal Av. Deputado Matarazzo, a alça de acesso e a Avenida Florestan Fernandes, Bairro Serimbura, perímetro 
urbano de São José dos Campos, conforme laudo de avaliação de fls. 4.469-4.528. 
 
VALOR DE AVALIAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL: R$ 57.095.976,00, (cinquenta e sete milhões, noventa e cinco 
mil, novecentos e setenta e seis reais), conforme laudo de fls. 4469/4259, em agosto de 2013. 
 
VALOR DA FRAÇÃO IDEAL DE 13,34%: R$ 7.616.603,00, (sete milhões, seiscentos e dezesseis mil, seiscentos e 
três reais), conforme laudo de fls. 4469/4259, em agosto de 2013. Atualizada através do índice da Tabela Prática 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfazendo a quantia atual de R$ 10.829.986,96 (dez milhões, 
oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), em janeiro de 2020. 
 
VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL EM 2ª HASTA: R$ 8.663.989,56 (oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil, 
novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). 
 
ÔNUS:Os bens descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontram e livres 
de quaisquer ônus. (sejam débitos de água, luz, gás, taxas, multas, IPTU e ITR (art. 60, parágrafo único da Lei 
11.101/2005 e art. 130, CTN), e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de 
natureza propter rem os quais serão de responsabilidade da falida. (§ 1º do art. 141, da Lei n. 11.101/2005). Eventual 
regularização e retificação de área do(s) imóvel(eis) será(ão) de responsabilidade do arrematante. As despesas com 
a transferência do domínio/propriedade (ITBI/ registro no RGI), Imposto Territorial Rural/Urbano ou outros impostos, 
taxas e demais encargos incidentes sobre o imóvel com fato gerador a partir da data da arrematação, serão de 
exclusiva responsabilidade do arrematante.  
 



  
 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos, e será 
realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o § 2º, do art. 887, do CPC. 
 
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem constitui crime (art. 358, CP); suscitar vício infundado 
com o objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 903, 
§ 6º, CPC), passível, em qualquer um dos casos, das penalidades previstas em lei, sem prejuízo da responsabilidade 
por perdas e danos, ao pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos bens. 
 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante a vara onde tramita a presente ação, no site do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, site www.leje.com.br e leiloeiro oficial, através do e-mail: contato@leje.com.br. 
 
 

São José dos Campos/SP, 28 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

Dr. LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA 
M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de São José dos Campos do Estado de São Paulo 

 

http://www.leje.com.br/
mailto:contato@leje.com.br

