
 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 
F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 
 

01ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé da Comarca de São Paulo - SP 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 
dos executados WAGNER DE SOUZA LESTINGI (CPF/MF: 116.435.268-71) e REGIANE PEPE LESTINGI (CPF/MF: 
112.616.658-80), bem como do credor hipotecário PORTO SEGURO ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA 
(CNPJ/MF: 48.041.735/0001-90): 
 
O Doutor, MM. Juiz de Direito Paulo Guilherme Amaral Toledo, da 01ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé 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 Ação de Cobrança o que CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
VILLAGGIO DI BARI move em face de WAGNER DE SOUZA LESTINGI (CPF/MF: 116.435.268-71) e REGIANE PEPE 
LESTINGI (CPF/MF: 112.616.658-80) processo nº. 0021423-75.2012.8.26.0008 tendo sido 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 13h15min. 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 16 de fevereiro 
de 2017, às 13h15min e se encerrará em 15 de março de 2017, às 13h15min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, conforme o Parágrafo Único do Art. 891 do Novo 
Código de Processo Civil. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial 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 www.lut.com.br.  
 
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar até o início da primeira etapa, por escrito, 
proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja 
considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o 
restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do 
próprio bem, quando se tratar de imóveis. As propostas para aquisição em prestações indicarão na proposta o prazo, a 
modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. 
 
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 
 
Imóvel: Apartamento nº 41, localizado no 4º andar do EDIFICIO VILLAGIO DI BARI, situado à Rua Serra de Botucatu, 
número 1.477, no 27º subdistrito – Tatuapé –SP, contendo área privativa de 84,56m², área de garagem 20m² (relativa a 
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duas vagas no sub-solo), área comum de 74,5499m², perfazendo a área total de 179,1099m² e uma fração ideal no 
terreno de 2,987%. Imóvel devidamente matriculado sob nº 153.2541 do 9º CRI de São Paulo – SP. Consta no Laudo de 
Avaliação que o referido imóvel possui: 01sala, 01 corredor, 02 varandas,01 banheiro, 02 quartos, 01 suíte, 01 cozinha, 
01 área de serviço, 02 vagas de garagem. Matrícula Atualizada: Consta que o referido imóvel foi HIPOTECADO em 
favor de  PORTO SEGURO ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA (CNPJ/MF: 48.041.735/0001-90) para a 
garantia de dívida no valor de R$ 161.039,17. Valor da Avaliação: R$ 504.256,18 (quinhentos e quatro mil duzentos e 
cinquenta e seis reais e dezoito centavos) atualizados até novembro de 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. Valor da causa: R$ 232.709,55 (Duzentos e Trinta e Dois 
Mil Setecentos e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), em valor atualizado até novembro de 2010, pelo qual 
responde o produto da arrematação. OBS: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 
sem garantia, constituindo ôns do interessado em verificar suas condições, antes das datas designadas para as 
alienações judiciais eletrônicas. 
 

Eu, ________________________________________________________ escrivã (o) subscrevi. 
 

__________________________________________ 
Juiz de Direito 

Paulo Guilherme Amaral Toledo 


