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Autor: JHONNY LUIZ FRATTIANI
Réu: JULIO CESAR GIGLIOTTI JAÚ - EPP

Aos vinte dias do mês de novembro de 2019, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ Matrícula: 58484 - 1º Cartório - JAU/SP. Um 
apartamento sob número 601, localizado no oitavo pavimento do Edifício Residencial Paissandu, 
com frente para Rua Paissandu, 251, Jaú/SP, com área total de 263,1741 m², sendo 171,43 m² 
de área privativa, 69,2441 m² de área comum e 22,50 m² de duas vagas de garagem, 
corresponden-do à fração ideal de 60,335137 m² ou 7,86269% do terreno, com direito às vagas 
de garagens números 17 e 22. Ônus: Existem débitos fiscais junto ao Município de Jaú, no 
importe de R$12.116,62 em 20/10/2016 (fls.162/167). Coproprietária: MELINA CARVALHO DE 
FREITAS - CPF: 141.267.358-52. Proprietários: JULIO CESAR GIGLIOTTI (CPF: 061.821.708-
83) Este leilão é restrito aos habilitados que encaminharem o termo de adesão assinado e com 
firma reconhecida bem como cópia autenticada dos seguintes documentos: RG,CPF, 
comprovante de estado civil, comprovante de residência para a LUT Leilões, com endereço à 
Rua do Rócio nº 291 – São Paulo, CEP: 04552-000, até a data do dia 15/11/2019, após este 
prazo não será possível a sua participação. 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. Correrão 
por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e 
transferência patrimonial dos bens arrematados. Compete ao interessado no bem, eventual 
pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos termos do artigo 886, VI não existe processo 
ou recurso pendente sobre o bem leiloado..
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