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VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DE JUNDIAÍ DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

representante do ESPOLIO DE NELSON FABBRI o senhor MARCELO FABRI e do depositário SERGIO MONTEIRO 

MAZZOLA (RG. 14.664.369): 

 

O MM. Juiz de Direito Gustavo Pisarewski Moisés, da Vara da Fazenda Pública - Foro de Jundiaí/ 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 Execução Fiscal, ajuizada pela FAZENDA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ (CNPJ/MF: 45.780.103/0001-

50) contra ESPOLIO  DE NELSON FABBRI (CPF/MF: 425.750.368-87)- Processo nº 0011406-43.1995.8.26.0309 que foi 

designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 08 de outubro de 2018, às 14h00min.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 11 de outubro de 2018, 

às 14h00min e se encerrará em 31 de outubro de 2018, às 14h00min. 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 não se incluindo no valor do lance. 

 

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

 

O interessado em adquirir o bem penhorado  em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 

por valor nao inferior ao da avaliação; (ii) até o inicio da segunda etapa, proposta por valor nao inferior ao da avaliação que 

nao seja inferior a 60% do valor de avaliação atualiuzado. 

 

 

 

 

http://www.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Uma Casa sob o número 955 da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, da cidade de Jundiaí, com respectivo terreno, 

medindo 7,60m de frente, por 45,00m mais ou menos, da frente aos fundos, confrontando de um lado com José Antônio 

Perez, de outro lado com Felício Falconi e fundos com Nelson Evangelista Barbosa e Alípio Duarte. De acordo com 

avaliação do oficial de justiça, o imóvel possui dois pisos, sendo o piso superior do tipo residencial composto por dois 

quartos, uma cozinha, uma sala, um banheiro, uma lavandeira, um banheiro junto a lavanderia, um cômodo para dispensa 

e um quintal nos fundos. Foi constatado imóvel construído sem laje, coberto com telha do tipo “Brasilete” e telha de barro 

somente no acabamento nas bordas do telhado, imóvel em estado geral regular de conservação. No piso inferior foi 

constatado um cômodo com divisórias internas de madeira e um banheiro e o local de estar destinado a uso comercial 

onde funciona o “Restaurante Delivery Tempero Família” estando esta porção do imóvel locado aos propr ietários deste 

referido restaurante.   Matrícula nº 100.313 do 01º CRI de Jundiaí atualizada: Consta na R.1 a penhora oriunda da 

execução fiscal nº 2545/1999 promovida pela Fazenda Municipal de Jundiaí. Consta na R.2 a penhora exequenda. Valor 

da Avaliação: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) valor atualizado até maio de 2018. Débitos de IPTU: 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 CTN, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza 

propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. Débitos da ação: R$ 2.928,39 (dois mil, novecentos 

e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) em julho de 2016, conforme fls. 195 do processo em referência, 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. 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.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Gustavo Pisarewski Moisés 

Juiz de Direito 

 

 


