
 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 680 - 14º andar - cj. 143 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 
F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 
 

05ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUNDIAÍ DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados GIASSETTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. (CNPJ/MF: 47.506.597/0001-04), HUMBERTO 

GIASSETTI (RG: 6.166.966), JEFFERSON APARECIDO SPINA (CPF: 775.793.728-00), EDNA CECÍLIA PISTORI 

GIASSETTI (CPF: 323.169.538-91) E VANIA SUELI CUNINGHAN (CPF/MF: 024370838-63): 

 

A Doutora, MM. Juíza de Direito Eliane de Oliveira, da 05ª Vara Cível da Comarca 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 de Título Judicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ/MF: 

60.746.948/0001-12), contra GIASSETTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. (CNPJ/MF: 47.506.597/0001-04) e 

outros, processo nº 0035746-02.2005.8.26.0309 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 09 de janeiro de 2017, às 14:30hs. Não havendo lance igual ou superior à importância da 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 2ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no 

dia 12 de janeiro de 2017, às 14:30hs e se encerrará no dia 01 de fevereiro de 2017, às 14:30hs. O valor mínimo para 

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

  

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br e será conduzido pela Gestora 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 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 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.  

 

Nos casos de remição e desistência da praça pelo exeqüente, e apenas se elas ocorrerem após a publicação de editais, 

a parte que remiu ou desistiu deverá arcar com os custos do leiloeiro ora fixados em 3% sobre o valor da atualizado 

avaliação.  
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Se houver composição após a publicação de editais, as partes deverão declinar em sua minuta de acordo quem arcará 

com o percentual acima fixado, sob pena de o(a) executado(a) suportá-lo integralmente. 

 

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

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Apartamento localizado à Rua do Retiro nº 2.172, apt. 74 - 7º andar, bloco 10 – Conjunto Residencial Passárgada 

IV, na Vila das Hortênsias ou Jardim das Hortênsias, Bairro Retiro, na cidade de Jundiaí – SP. Possui área útil privativa 

de 95,6500m², com área comum de 43,7254m² totalizando uma área construída de 139,3754m² correspondente a 

0,6971% equivalente a 74,8361m² do terreno e coisas de uso comum do condomínio, cabendo-lhe o direito ao uso de 

duas vagas indeterminadas de garagem no estacionamento coberto, as quais são inalienáveis, indivisíveis, acessórias e 

indissoluvelmente ligadas à unidade autônoma.  De acordo com laudo de avaliação do imóvel o apartamento possui 01 

suíte, 02 quartos, 02 salas, 01 lavanderia, 01 cozinha, 01 banheiro, 01 pequena sacada e possui 02 vagas de garagem. 

Contribuinte: 14.059.0695. Matrícula Atualizada: nº 96.688 registrada perante o 01º C.R.I de Jundiaí. Consta na Av.1 

hipoteca em favor de BANCO BRADESCO S.A. Consta na R.02 a penhora exequenda.  Depositário: Humberto 

Giassetti RG: 6.116.966/SP. Valor de avaliação: R$ 457.270,32 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e 

setenta reais e trinta e dois centavos), atualizados pela Tabela Prática do TJSP até 08/2016. 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$ 44.175,24 em novembro de 2005. 

OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Não 

consta dos autos a existência de causas ou recursos pendentes de julgamento sobre o bem a ser arrematado. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

___________________________ 

Eliane de Oliveira 

Juiz de Direito 

 

 


