
 

 

 

 

02ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de 

intimação da executada ADRIANA SOARES MEDEIROS ANDRADE (CPF/MF: 071.267.858-10):  

  

O MM. Juiz de Direito Paulo de Tarso Bilard de Carvalho, da 02ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José 

dos Campos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem 

e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos de ação de cobrança de débitos condominiais 

ajuizada por CONDOMÍNIO SPORT VILLE RESIDENCIAL contra ADRIANA SOARES MEDEIROS 

ANDRADE Processo nº 0280337-37.2005.8.26.0577 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 

acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 13 de fevereiro de 2017, às 13h45min. Não havendo lance igual ou superior à 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, 

iniciando-se em  16 de fevereiro de 2017, às 13h45min e se encerrará em 07 de março de 2017, às 13h45min. 

O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo 

arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos 

de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e 

Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.       

 

 

             

 

http://www.canaljudicial.com.br/lut


 

 

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Um apartamento nº D-01, no térreo, bloco D, do Condomínio Residencial Sport Ville Residencial Sul, 

situado à Rua Polar, nº 80, no loteamento satélite industrial de São José dos Campos, nesta cidade e 

respectiva garagem nº D-01, ligada indissoluvelmente a unidade, com área privativa de 46,55m² e comum de 

24,81m² e área de garagem de 17,86m², totalizando 89,22m² e cabendo-lhe a fração ideal de 0,5435% e cota 

de participação de 48,4508m² no terreno – Inscrição Imobiliária 46.0081.0007.000. Imóvel havido pelo R. 

05/M.56274 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP. De acordo com laudo de 

avaliação o imóvel é composto por 02 dormitórios, 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro, e área de serviço, mais 

uma vaga de garagem. A área de lazer é composta por piscina, salão de festa, playground, quadra de esporte 

e com portaria 24h. Matrícula atualizada: De acordo com R.13 Cristiane Fátima da Silva CPF: 098.589.768-60 

vendeu o usufruto vitalício do imóvel para Adriana Soares Medeiros. Valor da Avaliação: R$ 166.961,49 

(cento e sessenta e seis mil novecentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), atualizado até 

novembro/2016 pela Tabela Prática do TJSP. Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-

rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do 

Código Tributário Nacional. Débitos da ação: R$ 55.658,05 em dezembro de 2016 valores que deverão ser 

atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo 

remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem 

eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Paulo de Tarso Bilard de Carvalho 

Juíz de Direito 

 

 

 

 


