
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | COMARCA DA CAPITAL 

40ª VARA CÍVEL – FORO CENTRAL 

Praça João Mendes, s/n.º, 12º andar, Salas n.º 1227/1229, Centro, CEP 01501-900 

Fone: (11) 2171-6263 – E-mail: sp40cv@tjsp.jus.br  

 

Processo n.º:    0078913-54.2004.8.26.0002 - Execução de Título Extrajudicial 

 

Exequente: ORLANDO GENICOLO FILHO, CPF n.º 281.524.098-04, e seu cônjuge, se casado for. 

 

Executado: POUSADA LUA CHEIA MAR LTDA., CNPJ n.º 03.039.977/0001-00, na pessoa do seu representante 

legal, ELAINE SILVESTRE HEINTZ, CPF n.º 371.697.779-91, e seu cônjuge, se casada for. 

 

Interessados: FERNANDA SILVESTRE BIASSIO, CPF n.º 023.848.739-38, e seu cônjuge, se casada for; ANA 

MAYONE LIMA SANTOS, CPF n.º 001.783.544-57, e seu cônjuge, se casada for; ATLANTIS 

PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ n.º 02.071.023/0001-12, na pessoa do seu 

representante legal; CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS HOME SERVICE, CNPJ n.º 

07.437.617/0001-18, na pessoa do seu síndico, e na sua administradora CONTROLE 

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS. 

 

Advogados: THAIS MANZIONE MONTEIRO, OAB/SP 168.096; PAULO ROBERTO PINTO MONTEIRO, OAB/SP 

20670; JOÃO DE OLIVEIRA MACEDO FILHO, OAB/PB 25.504; MATHEUS AUGUSTO BATISTA 

RIBEIRO, OAB/PB 22.437, MAINARA APARECIDA HIDALGO FRANCELINO, OAB/SP 413.767. 

 

A Doutora PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI, Exma. Juíza de Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central da Comarca 

da Capital 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: Dia 19/08/2019 às 14:30h - VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 541.508,70 (quinhentos mil, quarenta 

e um reais e setenta centavos) (poderá ser atualizada à época da realização do leilão). 

 

2º Leilão: Dia 10/09/2019, às 14:31h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 70% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 379.056,09 

(trezentos e setenta e nove mil e cinquenta e seis reais e nove centavos). 

 

BEM: DIREITOS AQUISITIVOS CORRESPONDENTE AO APARTAMENTO SOB N.º 502, DO EDIFÍCIO ATLANTIS HOME 

SERVICE, situado na Avenida Monsenhor Odilon Coutinho, n.º 191, esquina com a Rua Tab. José Ramalho Leite, no bairro 

Cabo Branco, WC social e uma vaga de garagem coberta, com a área privada de 51,62m², área real de uso comum de 

47,96m², área total de 99,58m², fração ideal de 0,021333% e cota ideal do terreno de 20,47968m², conforme melhor descrito 

na Matrícula n.º 71.836 de Registro Geral do 2º Ofício de Registro de Imóveis (Zona Norte) da Comarca de João 

Pessoal/PB, objeto da penhora efetuada neste processo e registrada sob a averbação de número 4 nessa matrícula. 

CADASTRO MUNICIPAL: 06032024200000034. INSCRIÇÃO DE CONTROLE: 302138-6. LOCALIZAÇÃO: Avenida 

Monsenhor Odilon Coutinho, n.º 191, bairro Cabo Branco, João Pessoa/PB, CEP 58045-120.  

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em dezembro de 2016, conforme fls. 638, que atualizado em 

junho de 2019 pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo R$ 541.508,70 (quinhentos e quarenta e 

um mil, quinhentos e oito reais e setenta centavos).  

 

ÔNUS: No dia 11 de junho de 2019, em contato por telefone com a Controle Administração de Condomínios, administradora 

do EDIFÍCIO ATLANTIS HOME SERVICE, foi informado que os condomínios dos meses de maio e junho estão vencidos, 

totalizando o DÉBITO CONDOMINIAL de R$ 1.129,13 (mil cento e vinte e nove reais e treze centavos). Na R.1 e AV.4 da 
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matrícula consta que a empresa ATLANTIS PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. prometeu vender o imóvel a 

ELAINE SILVESTRE HEINTZ, conforme registro 1 da Matrícula n.º 71.836 do Registro Geral do 2º Ofício de Registro de 

Imóveis da Comarca de João Pessoal/PB. Em contato por telefone (83) 3225.8050 com a ATLANTIS PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES LTDA., no dia 13 de julho de 2019, através da Sra. Andryja, foi informado que ELAINE SILVESTRE HEINTZ 

deu integral quitação ao Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra celebrado com ATLANTIS 

PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. Nos autos da presente execução n.º 0078913-54.2004.8.26.0002, em r. 

decisão de fls. 505/507, consta a declaração de ineficácia do R2 e R3 da matrícula n.º 71.836, em razão de fraude à 

execução. Constam DÉBITOS DE IPTU em relação ao exercício de 2019, no valor de R$ 217,84, em julho de 2019. 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 .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 bem arrematado 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 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$ 398.196,79 (trezentos e noventa e oito mil cento e noventa e seis reais e setenta 

e nove centavos), em abril de 2019, conforme fls. 689, que atualizado para o mês de junho de 2019 importa em R$ R$ 

409.952,95. 

 

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, inclusive o 

respectivo processo de execução de sentença. 

 

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, 

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 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 do CPC). Para expedição da 

respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, a teor 

do inciso § 2º, do artigo 901 do CPC. 
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CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que disposto no art. 889, I à 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 Paulo, 15 de julho de 2019. 

 

 

DRA. PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI  

Juíza de Direito da 40ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo 

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

