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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
Avenida Luis Carlos Prestes, s/nº - 2º Andar – Barra da Tijuca/RJ. 
Telefone: 3385-8807 
E-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br 
 

 
      EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à EDUARDO DEL POSSO MODOLIN e à ARLETE 
DE OLIVEIRA DEL POSSO MODOLIN, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária 
(Processo nº 0007567-81.2013.8.19.0209) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR DE CORAL contra 
EDUARDO DEL POSSO MODOLIN, na forma abaixo: 
 
   A DRA. ERICA DE PAULA RODRIGUES DA CUNHA, Juíza de Direito da Quarta Vara Cível Regional da Barra 
da Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possa, especialmente à EDUARDO DEL POSSO MODOLIN e à ARLETE DE OLIVEIRA DEL POSSO 
MODOLIN, que no dia 17.07.2018, às 15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Luís Carlos Prestes, s/nº - Barra da 
Tijuca/RJ., pelo Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, com sítio na rede de computadores 
www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 24.07.2018, 
no mesmo horário e local, pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) da 
avaliação, conforme despacho de fls. 249/250, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 175 - tendo 
sido o executado intimado da penhora conforme fls. 174 - descrito e avaliado às fls. 199/200 (em 26/07/2016).- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Apartamento 2604 do Bloco V, situado na Avenida Sernambetiba, 
(atual Avenida Lúcio Costa, nº 3.300), fração de 0,000956 do lote 1 do PA 33.369, com direito a três vagas para a 
guarda de automóvel(is) de passeio localizada(s) no(s) subsolo(s), indistintamente, com a fração ideal de 
0,000128 do terreno cada do Edifício “Mar de Coral” (Bloco V), do Condomínio Barramares. O terreno mede: 
129,50m de frente pela Avenida Sernambetiba; 145,00m de fundos pela Avenida Canal de Marapendi; à direita 
mede 58,50m em reta mais 45,03m em curva interna mais 265,50m em reta. O terreno encontra-se devidamente 
dimensionado, caracterizado e registrado no cartório do 9º RGI (capital), tudo conforme certidão que instrui o 
presente mandado e que faz parte integrante desse laudo. DO EDIFÍCIO – Ocupação residencial, constituído de 
trinta pavimentos. Cinco unidades no andar do imóvel, objeto do mandado. Hall social acesso porta de vidro, piso 
em cerâmica. Servido de sete elevadores. Dotado de área de lazer com piscina, sauna, salão de festas e uma 
pequena academia. APARTAMENTO 2604 – O terreno mede 129,50m de frente pela Av. Sernambetiba; 145,00m 
de fundos pela Avenida Canal de Marapendi; à direita mede 58,50m em reta mais 45,03m em curva interna mais 
265,50m em reta. Direito a 03 (três) vagas na garagem. AVALIO, indiretamente o imóvel acima descrito em R$ 
2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para 
R$ 2.962.238,95 (dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e cinco 
centavos).- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado 
sob o nº 117.497, (R-07) em nome de Eduardo Del Posso Modolin, casado pelo regime da comunhão de bens com 
Arlete de Oliveira Del Posso Modolin; constando ainda da referida matrícula: (Av-08) – Numeração Suplementar: 
foi concedida a numeração suplementar pela Rua José da Rocha Ribas, nº 111; (Av-09) – Caução: Pelo 
requerimento de 17.04.2001, prenotado em 17.04.2001, com o número 826720, às folhas 116 do livro 1-EJ, 
instruído pelo Contrato de Locação de 12.04.2001, fica averbada a Caução para garantia da locação contratada do 
imóvel situado na Rua John Kennedy número 270 apartamento 202; (Av-10) – Indisponibilidade: Pelo ofício nº 
955/2002 de 21/05/02 da 44ª Vara Cível, prenotado em 03/06/02 com o nº 876337 à fl. 107v do livro 1-EQ, fica 
averbada a Indisponibilidade do imóvel, de propriedade de Eduardo Del Posso Modolin, decidida nos autos da 
ação movida por Condomínio do Edifício Mar de Coral em face de Eduardo Del Posso Modolin (Processo nº 
2001.001.026257-0); (R-12) – Penhora: 5ª Vara Cível da Barra da Tijuca – RJ – Ação de Despejo nº 
2003.209.006013-4, movida por Eduardo Abranches de Oliveira em face de Patricia Elaine de Oliveira Del Posso, 
Eduardo Del Posso Modolin e Arlete de Oliveira Del Posso Modolin; (R-13) – Penhora: 44ª Vara Cível – Processo 
nº 0136658-63.1999.8.19.0001, Ação movida por Condomínio do Edifício Mar de Coral em face de Edurado Del 
Posso Modolin; (R-14) – Penhora: 1ª Vara Cível de São Bernardo do Campo – SP – Processo nº 0000331-
38.1983.8.26.0564, Ação movida por Adriano Pretel Leal em face de Eduardo Del Posso Modolin; certificado ainda 
que consta prenotado com o nº 1499924 – certidão da 1ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo – 
SP, de 15/01/13 – penhora.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 157.279,70 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e 
setenta e nove reais e setenta centavos), referente aos exercícios de 1998 e 2008 a 2018; Taxa de Incêndio: R$ 
879,01 (oitocentos e setenta e nove reais e um centavo), referente aos exercícios de 2013 a 2017.- OBS.: O 
imóvel será vendido livre de débitos de condomínio, IPTU e taxas, de acordo com o Art. 908, § 1º do NCPC e do 
Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV da 
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Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão lidas pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão.- Ficam 
os executados intimados dos Leilões por intermédio deste edital, na pessoa de seus advogados constituídos 
nesses autos, na forma do Art. 889, Parágrafo Único, e seus incisos do NCPC.- Condições Gerais da Alienação: 
Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu 
favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as 
despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo 
arrematante.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que será publicado 
através do site de leilões on-line: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de 
Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes que a arrematação 
far-se-á à vista, acrescida de 3% de comissão ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo 
permitido, e, que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o Juiz impor-lhe-á em favor do 
exequente a perda da caução, voltando o(s) bem(s) a novo Leilão, não sendo admitido participar o arrematante 
remisso.- Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão 
porventura existente neste Edital.- Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de 
Junho do ano de dois mil e dezoito.- Eu, Silvestre Afonso Rabelo Neto, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Erica de Paula Rodrigues da Cunha - Juíza de Direito. 


