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12ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL COMARCA DE SÃO PAULO - SP 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação dos 
executados PANPRESS INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ/MF 01.670.107/0001-00) e ANA TULIA 
FOLEGATTI (CPF/MF 607.754.248-20), dos coproprietários LUZIA TEODOSIO FOLEGATTI (CPF/MF 012.276.718-73), 
HUMBERTO FOLEGATTI (CPF/MF 520.100.318-49), NADIA FOLEGATTI (CPF/MF 008.008.708-67), ANA TULIA 
FOLEGATTI (CPF/MF: 607.754.248-20), HUGO FOLEGATTI JUNIOR (CPF/MF 812.601.308-78), THIAGO FURQUIM 
FOLEGATTI (CPF/MF 279.978.548-43), ANA MARIA FRANÇA FOLEGATTI (CPF/MF 275.126.198-12), ARTHUR 
FURQUIM FOLEGATTI (CPF/MF 220.304.888-36), CÍNTIA CRISTINA KAWANO FOLEGATTI (CPF/MF 293.664.208-69), 
WALTER FOLEGATTI (CPF/MF 051.415.278-83), ELIANA LOPRETO FOLEGATTI (CPF/MF 033.188.478-01): 
  
O MM. Juiz de Direito Fernando José Cúnico, da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/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 da Execução, ajuizada por SERGIO TAKANO (CPF/MF: 051.712.528-58) contra PANPRESS 
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ/MF 01.670.107/0001-00) e ANA TULIA FOLEGATTI (CPF/MF 
607.754.248-20) - Processo nº 0134221-33.2008.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 
com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 25 de janeiro de 2018, às 14h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 
dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de janeiro de 2018, 
às 14h30min e se encerrará em 27 de fevereiro de 2018, às 14h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 
 
O interessando em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 
por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 
valor de avaliação atualizado ou 80% do valor da avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 
Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://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.                   
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
IMÓVEIS: 1) O apartamento n° 43, localizado no 4º andar ou 3º pavimento do Edifício Vitorio Emanuel, situado a Rua 
Vitorio Emanuel n° 27, no 12º Subdistrito Cambuci, contendo a área útil de 131,30 m2, a área comum de 32,10 m2, 
totalizando a área construída de 163,40 m2, cabendo-lhe a quota parte ideal de 5,00% no solo e demais áreas de uso e 
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destinação comuns do prédio, sob a matrícula 102.097 do 6º CRI de São Paulo/SP. Contribuinte: 033.043.0066-1. 
Matrícula Atualizada:  Consta na Av.08 penhora de 12,50% pertencente a Hugo Folegatti do imóvel oriunda da execução 
trabalhista 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo movida por RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO COELHO DE 
SOUZA (CPF/MF: 055.230.687-80) para garantia de dívida no valor de R$ 76.800,33. Consta na Av. 09 penhora oriunda 
ação de execução trabalhista 00315003820065020020 da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo movida por NILTON 
APARECIDA PASSOS (CPF/MF: 213.051.108-39) pelo valor de R$ 50.166,84. Débitos Fiscais: Constam débitos inscritos 
em dívida ativa no valor de R$ 3.260,56 (três mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e seis centaovos) e R$ 103,38 
(cento e três reais e trinta e oito centaos) não pagos referentes ao IPTU de 2017. Valor da Avaliação: R$ 798.240,20 
(setecentos e noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais e vinte centavos), atualizado até novembro de 2017 pela Tabela 
Prática do TJSP. 
 
2) Terreno situado na Rua Valsa Chorosa (antiga Rua Sete), constante do lote 28, da  quadra D, no Bairro Bororé, 32º 
Subdistrito Capela do Socorro, medindo 10m de frente , por 50 m da frente aos fundos de ambos os lados, e nos fundos 
mede 10 m, encerrando a área de 500 m2, confinado pelo lado direito de quem da rua olha para o imóvel com o lote 29, 
pelo lado esquerdo confina com o lote 27 e nos fundos com o lote 6, todos mesma quadra, distante 50m da esquina da rua 
2, localizado no lado par da referida Rua. Cadastro Municipal nº 260.004.0028-2. Matrícula Atualizada: Consta na Av.06 
penhora de 12,50% pertencente a Hugo Folegatti do imóvel oriunda da execução trabalhista 432/2009 da 78ª Vara do 
Trabalho de São Paulo movida por RODRIGO OCTÁVIO RIBEIRO COELHO DE SOUZA (CPF/MF: 055.230.687-80) para 
garantia de dívida no valor de R$ 76.800,33.  Consta na Av.07 penhora de 12,50% pertencente a Hugo Folegatti do imóvel 
oriunda da execução trabalhista 432/2009 da 78ª Vara do Trabalho de São Paulo movida por RODRIGO OCTÁVIO 
RIBEIRO COELHO DE SOUZA (CPF/MF: 055.230.687-80) para garantia de dívida no valor de R$ 76.800,33.  Consta na 
Av.08 penhora de 12,50% pertencente a Humberto Folegatti do imóvel oriunda da execução civil 0100063-
52.2008.8.26.0002 da 1ª Vara do Cível do Foro de Santo Amaro da Comarca de São Paulo movida por EDUARDO DE 
LIMA LEDUC (CPF/MF: 447.855.346-72) para garantia de dívida no valor de R$ 18.831,70. Débitos Fiscais: Constam 
débitos inscritos em dívida ativa no valor de R$ 89,62 (oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos).  Valor da 
Avaliação: R$ 133.673,70 (cento e trinta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos), atualizado até 
novembro de 2017 pela Tabela Prática do TJSP. 
 
Débitos da ação: R$ 88.044,19 (oitenta e oito mil, quarenta e quatro reais e dezenove centavos), em julho de 2017, 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: - os bens serão vendidos no estado de 
conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam 
sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 
 

 
Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 
 

_________________________________ 
Fernando José Cúnico  

Juíz de Direito 


