
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA 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 

 

 

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 o LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, transmitido pelo site: www.leje.com.br, para venda dos bens abaixo 

descritos. A alienação será regida pelas regras do Código de Processo Civil, e demais normas aplicáveis. A condução de 

pregão ficara a cargo do Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, os interessados poderão tirar suas dúvidas no 

escritório do mesmo, localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, conjunto 1.001, Edifício West Point, Alphaville, Barueri/SP, 

CEP 06454-000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. A empresa gestora dispõe de auditório próprio para recepcionar 

licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

 

Processo n.º:    0339163-85.2007.8.26.0577 (577.07.339163-9) – Nº de Ordem 2007/000977 – Cumprimento de  

                                  Sentença Rescisão / Resolução 

 

Exequentes: FBV PARTICIPACOES S/A, CNPJ/MF 05.740799/0001-76, na pessoa de seu representante legal. 

 

Executados: R.S.M. INCORPORADORA IMOBILIARIA EIRELI, CNPJ/MF 06.060.675/0001-02, na pessoa de seu 

representante legal; ANNE BINS, CPF/MF 251.252.378-09, e cônjuge se casada for; FABIO 

CAMARGO ZOGBI, CPF/MF 274.999.738-08, e cônjuge se casado for. 

 

Interessados: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CNPJ/MF 33.000.167/0001-01, na pessoa de seu 

representante legal; IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, CNPJ/MF 03.659.166/0001-02, na pessoa de seu representante legal; CETESB - 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CNPJ/MF 43.776.491/0001–70, na pessoa de seu 

representante legal; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CNPJ n.º 

46.643.466/0001-06, na pessoa do seu representante legal. 

 

Advogados: RICARDO SOMERA – OAB/SP 181.332; EMERSON JOSE DE SOUZA – OAB/SP 243.445; FABIO 

ANTUNES FRANÇA DE FREITA – OAB/SP 322.767; REBECA TAVARES DALPRAT – OAB/SP 

400.556; MARCO AURELIO DE MATTOS CARVALHO – OAB/SP 92.415; DEBORA CRISTINA P DE 

O MATTOS CARVALHO – OAB/SP 132.178. 

 

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

 

1º Leilão: Início no dia 08/05/2020 às 15:00h com término no dia 13/05/2020 às 15:00h - VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 

9.756.180,42 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta reais e quarenta e dois centavos), em 

fevereiro de 2020 (poderá ser atualizada à época da realização do leilão). 

2º Leilão: Dia 13/05/2020, a partir das 15:01h com término no dia 08/06/2020 às 15:00h – LANCE INICIAL A PARTIR 

DE 80% DA AVALIAÇÃO: R$ 7.804.944,34 (sete milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro 

reais e trinta e quatro centavos).  

 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

 

IMÓVEL URBANO COM TODAS AS BENFEITORIAS NELE EXISTENTE, COM ÁREA DE 90.257,05 METROS 

QUADRADOS, SITUADO NA ESTRADA MUNICIPAL DOUTOR BEZERRA DE MENEZES NO BAIRRO TORRÃO DE 

OURO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, partindo do marco 01, coordenada plana 7.426.712,3859 metros Norte e 

412.372,8430 metros Leste, Datum SAD69, fuso 23, Mc 045°WGr, deste, segue confrontando neste trecho com a Estrada 

Municipal Doutor Bezerra de Menezes, no quadrante Sudoeste, seguindo com desenvolvimento de 12,93 metros, 
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AC=19°47'00" e raio de 37.44 até o marco 11A: deste, segue confrontando ainda neste trecho com a Estrada Municipal 

Doutor Bezerra de Menezes, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 46,40 metros e azimute AZ-349°42'31" até 

marco 11B, coordenada plana 7.426.770,8966 metros Norte e 412.364,4646 metros Leste; deste, no quadrante Nordeste, 

deflete à direita e segue confrontando sempre com a propriedade da Associação Atlética Banco do Brasil (transcrita sob nº 

51.939, L. 3-AE, fls. 127, deste Cartório), passando pelos sucessivos e respectivos marcos divisórios, até alcançar o marco 

23, coordenada plana 7.426.803,8884 metros Norte e  412.771,7953 metros Leste, seguindo com distância de 23,70 metros 

e azimute AZ=165°15'36" até o marco 12A, deste, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 17,39 metros e azimute 

AZ=152°13'29" até o marco 13A, deste, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 22,01 metros e azimute 

AZ=154°37'40" até o marco 102, deste, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 3,50 metros e azimute 

AZ=154°37'40" até o marco 14A, deste, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 15,13 metros e azimute 

AZ=129°44'59" até o marco 14B, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 58,30 metros e azimute AZ-

40°13'59" até o marco 16A, deste, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 24,64 metros e azimute AZ-98°02'35" 

até o marco 17A, deste, no quadrante Nordeste, seguindo com distância de 35,20 metros e azimute AZ=11200122" até o 

marco 19A, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 42,31 metros e azimute AZ-53°40'36" até o marco 12, 

deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de14,87 metros c azimute AZ-68°22'49" até o marco 13, deste, no 

quadrante Noroeste, seguindo com distância de 27,07 metros e azimute AZ-70°29'55" até o marco 14, deste, no quadrante 

Noroeste, seguindo com distância de 19,29 metros e azimute AZ=67°23'17" até o marco 15, deste, no quadrante Noroeste, 

seguindo com distância de 13,03 metros e azimute AZ=69°00'35" até o marco 16, deste, no quadrante Noroeste, seguindo 

com distância de 10,49 metros azimute AZ379°05'01" até o marco 17, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância 

de 16,08 metros e azimute AZ=75°46'53" até o marco 18, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 19,47 

metros e azimute AZ=77°27'55" até o marco 19, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 18,81 metros e 

azimute AZ=80°58'40" até o marco 20, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 27,01 metros e azimute 

AZ-85 10'28" até o marco 21, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 53,13 metros azimute AZ383°30"01" 

até marco 22, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 29,55 metros e azimute AZ=84°00'15" até o marco 

23, de coordenada plana 7.426.803,8884 metros Norte e 412.771,7953 metros Leste; deste, segue confrontando neste trecho 

com a propriedade de E.E.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. (matriculada sob n° 22.389, L. 02, deste Cartório), no 

quadrante Nordeste, passando pelo marco 76 e 24, até alcançar o marco 129 de coordenada plana 7.426.779,7975 metros 

Norte e 412.820,3395 metros Leste, seguindo com distância de 10,60 metros e azimute AZ=116°23'36" até o marco 76, 

deste, no azimute quadrante Nordeste, seguindo com distância de 15,00 metros AZ=116°23'38" até o marco 24, deste, 

seguindo com distância de 28,59 metros e azimute AZ=116°23'37" até o marco 129 de coordenada plana 7.426.779,7975 

metros Norte e 412.820,3395 metros Leste; deste, no quadrante Sudeste, deflete à direita e segue confrontando nestes 

trechos sempre com a propriedade de Francisco Gomes da Rocha Azevedo e Sylvia Junqueira da Rocha Azevedo 

(matriculada sob n° 115.542, L. 02, deste Cartório) passando pelos sucessivos e respectivos marcos divisórios, até alcançar 

o marco 301 de coordenada plana 7.426.463,6636 metros Norte e 412.600,6377 metros Leste, no quadrante Sudoeste, 

seguindo com distância de 119,58 metros e azimute AZ=196°53'51" até o marco 128, deste, no quadrante Sudeste, seguindo 

com distância de 24,25 metros e azimute AZ=218°03'06" até o marco 124, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com 

distância de 4,65 metros e azimute AZ-210°05'54" até o marco 125, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com distância 

de 91,15 metros e azimute AZ-217°02'01" até o marco 30, deste, seguindo com distância de 46,23 metros e azimute 

AZ=219933'01" até o marco 31, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 31,14 metros e azimute 

AZ=219°39'50" até o marco 85, deste, seguindo com distância de 53,13 metros e azimute AZ-219°39'50" até o marco 346, 

deste, seguindo com distância de 9,61 metros e azimute AZ=219°39'50" até o marco 32, deste, no quadrante Sudoeste, 

seguindo com distância de 23,50 metros e azimute AZ=275°05'38" até o marco 301 de coordenada plana 7.426.463,6636 

metros Norte e 412.600,6377 metros Leste; deste.- quadrante Sudoeste, deflete à direita e segue pela margem direita do 

Ribeirão Vidoca, que faz divisa e confronta com a propriedade de Gisbert Richard Schiefer e Edgar Schiefer (matriculada sob 

nº 63.474, L. 02, deste Cartório), passando pelos sucessivos e respectivos marcos divisórios, até alcançar o marco 323 de 

coordenada plana 7.426.562,0258 metros Norte e 412.410,3069 metros Leste, seguindo com distância de 19,07 metros e 

azimute AZ=347°59'57" até o marco 302, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 7,63 metros e azimute 

AZ=328°44'49" até o marco 303, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 2,34 metros e azimute 

AZ=248°51'03" até o marco 304, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 8,86 metros e azimute 

AZ=277°26'49" até o marco 305, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 4,66 metros e azimute 



  
 
AZ=298°4221" até o marco 306, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 19,06 metros e azimute 

AZ=306°35'24" até o marco 307, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 14,13 metros e azimute 

AZ=29403927" até o marco 308, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 7,53 metros e azimute 

AZ=307°36'02" até o marco 309, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 7,68 metros e azimute 

AZ=291°26'51" até o marco 310, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 13,15 metros e azimute 

AZ=302041'26" até o marco 311, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 11,94 metros e azimute 

AZ=291°56'50" até o marco 312, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 14,60 metros e azimute 

AZ=278°16'10" até o marco 313, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 6,15 metros e azimute 

AZ=249°41'04" até o marco 314, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 9,47 metros e azimute 

AZ=291°31'00" até o marco 315, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 30,63 metros e azimute 

AZ=274°33'38" até o marco 316, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 12,79 metros e azimute AZ-

332°50'18" até o marco 317, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 15,40 metros e azimute 

AZ=303°14'07" até o marco 318, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 12,48 metros e azimute AZ-

345°07'23" até o marco 319, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 5,36 metros e azimute AZ-279053'12" 

até o marco 320, deste, no quadrante Sudeste, seguindo com distância de 13,02 metros e azimute AZ-232°27'52" até o 

marco 321, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 2,56 metros e azimute AZ-274°40'34" até o marco 

322, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 5,52 metros e azimute AZ=308°56'30" até o marco 323 de 

coordenada plana 7.426.562,0258 metros Norte e 412.410,3069 metros Leste; deste, no quadrante Sudoeste, deflete à direita 

e segue confrontando sempre com a propriedade de Laura de Martini e Afonsina Jesus de Martini (matriculada sob n° 

120.654, L. 02, deste Cartório), passando pelos sucessivos e respectivos marcos divisórios, até alcançar o marco inicial 01 

coordenada plana 7.426.712,3859 metros Norte e 412.372,8430 metros Leste, seguindo com distância de 2,65 metros e 

azimute AZ-347°19'08" até o marco 324, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 5,32 metros e azimute 

AZ=19°43'27" até o marco 325, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 5,36 metros e azimute 

AZ=352°27'12" até o marco 326, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 8,22 metros e azimute 

AZ=10°12'47" até o marco 327, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 9,35 metros e azimute 

AZ=359°32'19" até o marco 366, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 8,76 metros e azimute 

AZ=359°32'19" até o marco 328, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 4,71 metros e azimute 

AZ3D9°53'32" até o marco 329, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 3,61 metros e azimute AZ-

52°14'27" até o marco 330, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 5,29 metros e azimute AZ=14°37'48" 

até o marco 331, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 2,71 metros e azimute AZ=25°51'41" até o marco 

332, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 4,91 metros e azimute AZ32°05'42" até o marco 333, deste, 

no quadrante Noroeste, seguindo com distância de 4,06 metros e azimute AZ=10°00'30" até o marco 334, deste, no 

quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 2,31 metros e azimute AZ=335°29'41" até o marco 335, deste, no quadrante 

Noroeste, seguindo com distância de 5,19 metros e azimute AZ=7°13'10" até o marco 336, deste, no quadrante Noroeste, 

seguindo com distância de 5,00 metros e azimute AZ=12°48'28" até o marco 337, deste, no quadrante Noroeste, seguindo 

com distância de 5,91 metros e azimute AZ-3°21'24" até o marco 338, deste, no quadrante Noroeste, seguindo com distância 

de 7,07 metros e azimute AZ=12°28'10 até o marco 339, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 5,51 

metros e azimute AZ-358°04'57" até o marco 340, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 13,23 metros 

e azimute AZ-335°35'01" até o marco 341, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 8,39 metros e azimute 

AZ=338°43'06" até o marco 53, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 13,37 metros e azimute 

AZ=323°47'57" até o marco 54, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 15,68 metros azimute 

AZ=311°03'01" até o marco 55, deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 9,96 metros e azimute 

AZ=308°47'18" até o marco 35, e deste, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 16,48 metros e azimute 

AZ3D308°47'18" até o marco 01 coordenada plana 7.426.712,3859 metros Norte e 412.372,8430 metros Leste, ponto inicial 

da descrição deste perímetro, encerrando uma área de 90.257,05 metros quadrados, conforme melhor descrito na 

matrícula 21.222 do 1º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos São José dos Campos/SP. 

 

CADASTRO MUNICIPAL: 74.0132.0003.0000 
 

DO FIEL DEPOSITÁRIO: FABIO CAMARGO ZOGBI, CPF/MF 274.999.738-08. 

 



  
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Uma CASA DE HÓSPEDES, um piso de quadra que também serve de pátio de 

manobras e estacionamento, um SALÃO DE FESTAS que tem pela sua parte frontal um GALPÃO COM CHURRASQUEIRA, 

uma área urbanizada entre o salão de festas e a casa principal, a CASA PRINCIPAL, em sua parte frontal PISCINA COM 

DECK em piso pedra e uma urbanização - ( ESTACIONAMENTO CARROS E CIRCULAÇÃO ) em frente ao acesso social 

da casa principal. As edificações têm as seguintes implantações: Casa de hóspedes = construção térrea, Salão de Festas 

= construção térrea e Casa Principal = construção assobradada, térreo e superior. 

 

LOCALIZAÇÃO: Estrada Municipal Dr. Bezerra de Menezes, nº 2.001, Torrão de Ouro, São José dos Campos/SP. 

 

AVALIAÇÃO: R$ 8.787.617,40 (oito milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e quarenta 

centavos) em 30 de SETEMBRO DE 2016. Atualizado através do índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, perfazendo a quantia atual de R$ 9.756.180,42 (nove milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, cento e 

oitenta reais e quarenta e dois centavos), em fevereiro de 2020. 

 

ÔNUS: Consta a PENHORA do bem referente ao processo em epígrafe a fl. 444 que se encontra averbada na matrícula do 

imóvel a Av. 23. AV. 19 Servidão de passagem, referente a faixa de duto da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás; AV. 20 

Consta área de Preservação Permanente de 8.088,52 metros quadrados; AV. 21 - Consta ÁREA NON A EDIFICANDI de 

385,54 metros quadrados ao longo da Estrada Municipal Doutor Bezerra de Menezes; AV. 22 - Consta ÁREA NON 

AEDIFICANDI de 4.150,05 metros quadrados ao longo da faixa de Servidão de Passagem. Constam DÉBITOS DE IPTU 

conforme certidão anexo, emitida no site da prefeitura. As edificações não constam averbadas na matrícula do imóvel, sendo 

ônus do arrematante regularizar referida construção perante o Oficial de Registro de Imóveis, Prefeitura Municipal e nos 

demais órgãos em que se façam necessários.   

 

O bem será vendido no estado em que se encontra e sem garantia. DÉBITOS, HIPOTECA E CONCURSO DE CREDORES: 

Os débitos que recaiam sobre o bem, seja de natureza tributária (IPTU), propter rem (condomínio), serão sub-rogados no 

valor da arrematação (art. 130, caput e parágrafo único, do CTN, c/c com o art. 908, § 1º, do CPC e Art 1.345 C.C), ou seja, 

o imóvel será transferido ao arrematante livre de débitos e ônus anteriores à arrematação. Eventuais penhoras e hipotecas 

serão extintas com a arrematação (art. 1.499, VI, do CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses 

credores (art. 908, do CPC). Havendo pluralidade de credores (inclusive os garantidos por penhora) ou exequentes, o dinheiro 

lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC. O arrematante 

arcará com os custos relativos à transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s) junto ao cartório de imóveis e órgãos 

competentes. Eventual regularização junto a prefeitura e ao cartório de registro de imóveis será de responsabilidade do 

arrematante. 

 

DOS DÉBITOS DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 1.611.410,52 (um milhão, seiscentos e onze mil, quatrocentos e dez 

reais e cinquenta e dois centavos), em 30 de novembro de 2019 (fl. 890). 

 

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 competente, 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.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro Ex: pagamento(s) do(s) debito(s), acordo, 

remissão entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento), sobre o valor transacionado a qual 

será suportada pelo(s) devedor(es)(s). 

 

DAS PROPOSTAS ANTECIPADAS: Os interessados em formalizar pagamento a vista ou parcelado, podem encaminhar 

suas propostas por escrito para o e-mail: proposta@leje.com.br. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, §1º, do CPC), participará das 

hastas públicas, na forma da lei em igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do 

débito da demanda processual, depositando o valor eventualmente excedente no mesmo prazo. 
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DA FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO: Após a confirmação do pagamento da comissão do leiloeiro, sinal ou quitação 

integral do(s) bem(ns) o auto de arrematação será assinado pelo juiz e pelo leiloeiro, ficando a arrematação será considerada 

irretratável, perfeita e acabada, para expedição da respectiva CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do vencedor. 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL – as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, ficam cientificados(intimados) da alienação 

em curso, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este edital está publicado no portal do LEILÃO JUDICIAL 

ELETRONICO, www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2° e art. 889, I a VIII e parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Civil. 

 

 

São José dos Campos/SP, 5 de março de 2020. 

 

 

 

DR. LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA  

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

http://www.leje.com.br/

