
EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS DE LEILÃO JUDICIALELETRÔNICO 

3ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL IX – VILA PRUDENTE - COMARCA DE SÃO PAULO 

EDITAL de 1ª e 2ª Praças de Leilão Judicial Eletrônico do bem abaixo descrito, bem como para intimação dos 

Executados ESPOLIOS DE KASSEM MOHAMED JEBARA, CPF nº 274.980.778-68 e MARIA APARECIDA ROFIBO 

JEBARA, CPF nº 043.345.898-47; SUMAIA JEBARA, CPF nº 303.320.508-90 e demais interessados, extraído dos autos 

da AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS, ora em fase de cumprimento de sentença, processo nº 

0011223-11.2009.8.26.0009, requerida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA EMMA, CNPJ nº 69.262.517/0001-55. 

 A Dra. Claudia Sarmento Monteleone, MMa. Juíza da 3ª Vara Cível do Foro Regional IX – Vila Prudente - Comarca 

de São Paulo, nos termos do Artigo 881, § 1º do CPC, faz saber a todos que virem ou tiverem conhecimento do 

presente Edital, através do sistema Gestor de Alienação Eletrônica, VENETO LEILÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, 

hospedado no endereço eletrônico www.venetoleiloes.com.br e sob condução do Leiloeiro Público Oficial, Sr. 

Odilson Alves de Oliveira, inscrito na JUCESP sob nº 991, levará a Hasta Pública, ou seja, a público pregão de venda e 

arrematação pelo maior lance, o bem a seguir descrito: 

Bem: Apartamento nº 24, localizado no 2º andar do Edifício URUTAÍ (Bloco A), integrante do empreendimento 

denominado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA EMMA, situado à Rua Solidônio Leite, nº 2.466, no 26º Subdistrito – 

Vila Prudente, com área privativa de 71,980m2 e área comum de 34,725m², perfazendo a área de 106,705m², 

correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,8307% e fração ideal no Bloco de 1,8163%. Matrícula: nº 115.995 

do 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP. Contribuinte Municipal - SQL nº 117.217.0056-1.  

A vaga de garagem  descoberta nº 49, localizada no nível do andar térreo dos Blocos A e B, no CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL VILLA EMMA", situado à Rua Solidônio Leite, nº 2466, no 26º Subdistrito-Vila Prudente, vaga essa para 

estacionamento e guarda de um automóvel de passeio, sem auxilio de manobrista, com a área privativa de 10,00m² 

e a área comum de 10.367m², perfazendo a área de 20.367m² e correspondendo-lhe a fração ideal do terreno de 

0,0621%. O terreno onde acha-se construído o empreendimento encerra a área de 3.994,75m². Matrícula nº 

116.140, ficha 01/02, Livro 02, do 6º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo em 10/12/1992. 

Avaliação: R$ 263.000,00 (Duzentos e sessenta e três mil reais) em fevereiro/2019, que será atualizada até a data do 

início do leilão pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

VISITAÇÃO - Não há visitação. 

Ônus: AV.9 – Averbada a penhora exequenda. Débitos de IPTU: R$ 13.937,05 até dezembro de 2020. Recursos: Não 

constam nos autos recursos pendentes de julgamento. Débito da Ação: R$ 147.823,58, atualizado até 

novembro/2020, que será atualizado até a data do início do leilão. 

Da Praça eletrônica: A 1ª praça terá início no dia 17 de fevereiro de 2021 às 15:00hs encerrando-se no dia 19 de 

fevereiro de 2021, às 15:00hs. Não havendo oferta de laces, iniciar-se-á às 15:01, do dia 19 de fevereiro de 2021 a 

2ª praça, que se encerrará no dia 12 de março de 2021, às 15:00hs. 

CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação 

(1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). O pagamento 

deverá ser feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado pelo leiloeiro como vencedor.  

PAGAMENTO – O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do 

Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da 

realização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da Praça, cada arrematante receberá um e-mail com 

instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC).  

DO PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o bem em prestações, poderá apresentar: (i) até o início da primeira 

etapa, proposta por escrito não inferior ao valor da avaliação atualizada, até o início da segunda etapa, proposta por 

https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp


escrito que não seja por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação atualizada, observadas as regras do 

artigo 895 do Código de Processo Civil, sujeitas à apreciação do Juiz na hipótese de não haver lance com pagamento 

à vista. A comissão de 5% devida ao Leiloeiro/Gestor não poderá ser incluída no parcelamento. 

Comissão do leiloeiro: O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro/Gestor, a título de comissão, o valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, que não está incluso no valor do 

lance, através de depósito nos autos, conforme Provimento CSM nº 2.152/2014, disponibilizado no DJE de 

11/02/2014, página 2, e artigo 267, das NSCGJ. 

DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso a praça seja cancelada após a publicação do 

edital, especialmente em razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das 

despesas suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento.   

DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em 

epígrafe, por sua natureza “propter rem”, acrescido de eventuais débitos de IPTU (mediante apresentação de extrato 

pelo arrematante ao MM. Juízo da causa), terão preferência sobre os demais, sendo o débito atualizado, acrescido 

das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, § 1º e § 2º do CPC e Art. 130, Par. Único do 

CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de 

gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pela eventual regularização 

que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na 

posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do 

CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, 

tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 

COMO PARTICIPAR: O interessado em participar do Leilão deverá se cadastrar previamente no website 

www.venetoleiloes.com.br, fazer o envio da documentação requerida e requerer habilitação para este leilão. Da 

oferta de Lances: Durante o pregão eletrônico, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do 

Leiloeiro, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Sobrevindo lanços nos três últimos minutos, 

antecedentes ao término do Leilão, o horário de fechamento do Leilão será prorrogado por mais três minutos e 

sinalizado para que todos os usuários habilitados tenham a oportunidade de ofertar novos lanços. Transcorridos três 

minutos do último lanço o Leilão será encerrado e este declarado vencedor. Não serão aceitos oferta de lances via 

telefone, fax, e-mail, carta, ou qualquer outra forma que não seja no próprio sistema on-line.  

Das Demais Condições: Se o exequente arrematar a coisa, não estará obrigado a exibir o preço, salvo se exceder ao 

crédito atualizado, caso em que depositará a diferença em três dias, bem como a comissão do leiloeiro, que não é 

considerada despesa processual, sob pena de ineficácia da arrematação e nova alienação eletrônica às suas 

expensas. As demais condições de venda estão disponíveis no website da Gestora no endereço 

www.venetoleiloes.com.br. A Alienação Judicial Eletrônica obedecerá ao disposto na legislação aplicável à espécie, 

notadamente ao disposto nos artigos 886 a 903 do Código de Processo Civil, bem como nos artigos 250 a 280 das 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça e no Provimento CSM nº 1625/2009, ambos do Tribunal de 

Justiça de São Paulo e do Decreto nº 21.981/32.  

Da Supervisão e Responsabilidade da Hasta Pública: A Hasta Pública será realizada somente por meio eletrônico, 

através do Sistema Gestor hospedado em www.venetoleiloes.com.br e sob condução do Leiloeiro Público Oficial 

Odilson Alves de Oliveira, inscrito na JUCESP sob nº 991. Informações: Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos 

pessoalmente na sede da Veneto Leiloes Judiciais e Extrajudiciais ou através de e-mail : 

contato@venetoleiloes.com.br ou ainda por telefone nº 11-3513-3431 e via WhatsApp/ celular nº 9.7283.8717. 

Intimações: Ficam intimados o(s) Executado(s) e demais interessados descritos no início do presente Edital, que será 

afixado e publicado na forma da lei e do provimento e atenderá ao disposto no artigo 889, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil.  



Ficam os executados ESPOLIOS DE KASSEM MOHAMED JEBARA, CPF nº 274.980.778-68 e MARIA APARECIDA 

ROFIBO JEBARA, CPF nº 043.345.898-47; SUMAIA JEBARA, CPF nº 303.320.508-90, seus cônjuges, se casados forem, 

o credor hipotecário, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) 

para a intimação pessoal. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente edital, 

afixado e publicado na forma da lei. SP, 14/12/2020. 

 

 

_____________________________________ 

Dra. Claudia Sarmento Monteleone 

Juíza de Direito 


