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09ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS-SP 

 

 

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

do executado ESPÓLIO DE PEDRO GALETTA (CPF/MF: 357.123.418-91), representado por sua inventariante 

JULIETA CARLOTA PRADA GALETTA (CPF/MF 245.800.618-37)  e  CARLOTA GALETTA (CPF/MF: 885.942.038-53) 

 

O MM. Juiz de Direito Carlos Ortiz Gomes, da 09ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/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 de Despesas Condominiais, ora em fase de execução, que CONDOMINIO EDIFICIO 

GONZAGA, move em face de ESPÓLIO DE PEDRO GALETTA (CPF/MF 357.123.418-91). Processo nº 0013984-

83.2001.8.26.0562, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DAS PRAÇAS 

A 1ª praça terá início em 11 de dezembro de 2018, 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 14 de dezembro 

de 2018, às 13h15min e se encerrará em 31 de janeiro de 2019, às 13h10min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

 

DO CONDUTOR DA PRAÇA  

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.  

 

DO PAGAMENTO 

O pagamento tanto do valor da arrematação, quanto da comissão deverá ser efetuado em 24 horas após o encerramento 

do leilão. 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, a ser depositada nos autos. 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. 

 

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

 

Bem: Os DIREITOS que o executado possui sobre contrato particular de venda e compra do APARTAMENTO número 

25, localizado no 2º pavimento do EDIFÍCIO GONZAGA, situado nesta cidade, na Avenida Presidente Wilson, números 

66/67, contendo o dito apartamento um quarto, kitchnete e banheiro, com área total de 29,69m², confrontando pela frente 

com a linha vertical externa do prédio que faz divisa com a área de terreno reentrante lateral esquerda em comum, pelo 

lado direito com o hall interno de circulação; pelo lado esquerdo com a linha vertical externa do prédio que faz divisa com 

a área de terreno lateral esquerda em comum e pelos fundos com o apartamento 25-A, pertencendo a este apartamento 

uma parte ideal no terreno correspondente a 8,65m², de seu todo. De acordo com o laudo de avaliação, a garagem é 

coletiva e insuficiente para acomodar 1 (um) veículo por apartamento, também de acordo com o referido laudo, trata-se 

do apartamento 25C. Transcrição: 32.398 do 3º CRI de Santos/SP. Contribuinte: não consta. Débitos da Ação: R$ 

61.754,91 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos) em maio 2016, que 

deverão ser atualizados e pelo qual responderá o produto da arrematação. Valor de Avaliação: R$ 154.276,88 (cento e 

cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) em novembro de 2018, atualizados pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

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. Nada 

mais. 

 

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. 

 

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

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 
Carlos Ortiz Gomes  

Juiz de Direito 
 


