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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 

executado EVANDRO LUIZ CARBOL (CPF/MF: 024.957.748/81) de seu cônjuge MARIA DA GLORIA FIORINI CARBOL 

(CPF/MF: 056.916.268-84) do credor BANCO DO BRASIL (ANTIGO BANCO NOSSA CAIXA) (CNPJ/MF: 

00.360.305/0001-04) e do credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04). 

 

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 EVANDRO LUIZ CARBOL - Processo nº 0022534-16.2002.8.26.0309 que foi designada a venda do bem 

descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 13 de agosto 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 16 de agosto de 2018, 

às 14h00min e se encerrará em 05 de setembro 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. 
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Apartamento 33 do bloco 2 do Condomínio Chácara das Flores I, com área útil de 70,47 m² e área comum de 

30,10m² totalizando 100,57m². Matrícula nº 62.643 do 02º CRI de Jundiaí atualizada: Consta na R.2 hipoteca em favor 

da Caixa Econômica Federal (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04). Consta na Av.04 penhora de 50% do presente imóvel em 

favor do Banco Nossa Caixa para garantia da dívida objeto do processo nº 309.01.2003.018257-5/000000-000 em trâmite 

perante a 3ª VC de Jundiaí. Consta na Av. 05 penhora extraída da ação de Cobrança de Condomínio perante o 4º Oficio 

Cível da Comarca de Jundiaí, movido por Condomínio Residencial das Flores CNPJ/MF: 58.386.525.0001-97 Consta na 

Av. 06 penhora extraída dos autos de Execução Fiscal processo nº 2582/2004 em tramite perante o Serviço Anexo das 

Fazendas de Jundiaí. Consta na Av. 07 penhora extraída dos autos de Execução Fiscal processo nº 3003/2002 em tramite 

perante o Serviço Anexo das Fazendas de Jundiaí. Consta na Av. 08 penhora extraída dos autos da Execução Trabalhista, 

processo nº 2053-86-2012, em trâmite perante a 01ª Vara do Trabalho de Jundiaí movida por Andrea Pereira Monteiro 

(CPF/MF: 199.337.938-02). Consta na Av.09 penhora extraída dos autos da ação de Execução Trabalhista, processo nº 

218-06.2012 em trâmite perante a 02ª Vara do Trabalho de Jundiaí, movida por Claudia Judite Polo Giaretta (CPF/MF: 

154.573.738-00). Valor da Avaliação: R$ 292.062,90 (duzentos e noventa e dois mil, sessenta e dois reais e noventa 

centavos), atualizado pela Tabela Prática do TJSP até junho 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$ 508,00 (quinhentos e oito reais) em 2002 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 

 

 


