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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 201 / 203 / 205 - A – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-3242 
E-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br 

 
 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO à WANDERLEY CALDEIRA DO VALLE 
MORAES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0308718-
85.2012.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LATINO AMERICANO contra WANDERLEY CALDEIRA 
DO VALLE MORAES, na forma abaixo: 
 
   A DRA. LUCIANA DE OLIVEIRA LEAL HALBRITTER, Juíza de Direito da Sexta Vara Cível da Cidade do Rio de 
Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente 
à WANDERLEY CALDEIRA DO VALLE MORAES, que no dia 07.02.2019, às 13:30 horas, no escritório do Leiloeiro 
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e 
simultaneamente através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br; será apregoado e vendido a quem mais 
der acima da avaliação, ou no dia 13.02.2019, no mesmo horário e local, presencial e através do site, pela melhor 
oferta, conforme prevê o Art. 891, § único do CPC, o “Direito e Ação” ao imóvel penhorado conforme termo de penhora 
às fls. 200 - tendo sido o executado intimado da penhora conforme fls. 234 - descrito e avaliado às fls. 308/310.- 
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: Matrícula no 11º Ofício do RGI sob o nº 131.794. Inscrição na SMF/RJ 
IPTU nº 0.355.388-0. Apartamento 202 da Rua Conde de Bonfim 568, com numeração suplementar pela Rua José 
Higino 285, na freguesia do Engenho Velho, com direito a vaga na garagem e fração ideal de 0,0187 do respectivo 
terreno, que mede 18,80m de frente e 32,80m de fundos, 35,20m à esquerda e 30,50m à direita pela Rua José Higino 
e mais 9,20m, correspondentes à curva de concordância subordinada a um raio de 6,00m, metragens essas já 
excluídas a área de recuo com largura de 5,00m pela Rua Conde de Bonfim, confrontando pelo lado direito com a Rua 
José Higino, pelo lado esquerdo com o Lote 3 do projeto nº 15.151 e nos fundos com o lote 4 do projeto nº 15.694. 
Justificativa – Avaliação Indireta: Avaliação Indireta cf. autorização do Aviso 02/2016 da CCMVC e Art. 357 da 
Consolidação Normativa da CGJ. Compareci ao local em 25/03/18 às 13h20min e não tive acesso ao interior do imóvel 
a ser avaliado em razão de estar fechado e desocupado, cf. informação do porteiro do prédio, Sr. Vagner Luiz Viana. 
Método: Utilizado o seguinte método: MCDDM Método Comparativo Direto de Dados do Mercado. Descrição do Imóvel: 
Idade: 1959. Área edificada: 82m2. Tipologia: Apartamento. Utilização: Residencial. Posição: Frente. Trata-se do 
apartamento nº 202 do edifício situado na Rua Conde de Bonfim número 568, situado no bairro Tijuca, no Município do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Características: Prédio: Condomínio denominado Edifício Latino Americano, 
de ocupação exclusivamente residencial, com 08 pavimentos, sendo 06 apartamentos por andar, até o 7º andar e 2 
coberturas; construção em concreto e alvenaria; fachada em mármore; com 2 elevadores. O prédio tem porteiro 24 
horas, interfone, câmeras de vigilância. Situado em cima de duas lojas comerciais. A garagem do prédio é coberta e 
tem portão de alumínio. APARTAMENTO nº 203: Compareci ao local em 25/03/18 às 13h20min e não tive acesso ao 
interior do imóvel a ser avaliado em razão de estar fechado e desocupado, cf. informação do porteiro do prédio, Sr. 
Vagner Luiz Viana. Região: Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, comércio em geral, 
iluminação pública, asfalto, calçamento, rede de água e esgotos, transporte público próximo (tráfego de ônibus e saída 
do metrô). Conclusão: Assim, levando-se em conta a sua localização, dimensões, área construída, características, 
idade, conforme descrição acima. Atribuo ao bem acima descrito o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais), ao qual corresponde a presente avaliação. RJ., 28/03/2018.- OBS.: A referida avaliação será atualizada na data 
do Leilão.- Conforme Certidão do 11º Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob 
o nº 131794, em nome de 01) Dora de Sá Freire Basílio, solteira; 02) Francisco de Assis Basílio, casado com Maria do 
Carmo Santos Basílio; 03) Celestino de Sá Freire Basílio, casado com Edith Wanda Ernestina Basílio; 04) Lucia de Sá 
Freire Basílio, casada com Francisco de Paula Basílio, e, 05) Beatriz de Sá Freire Basílio, solteira, na proporção de 1/5 
para cada um; constando ainda da referida matrícula: (Av-1) – Promessa de Venda: o imóvel objeto da matrícula acha-
se prometido à venda à Franco Hara Incorporação Imobiliária e Importação Ltda.- Conforme Escritura de Cessão de 
Direitos, de Compra e Venda de benfeitorias e de Compra e Venda de fração do terreno, acostada às fls. 31/41, consta 
como Outorgantes Vendedores da fração de terreno, a saber: 1) Francisco de Paula Basílio e sua mulher Lucia de Sá 
Freire Basílio; 2) Francisco de Assis Basílio e sua mulher Maria do Carmo Santos Basílio; 3) Celestino de Sá Freire 
Basílio e sua mulher Edith Wanda Ernestina Basílio; 4) Beatriz de Sá Freire Basílio, e 5) Dora de Sá Freire Basílio; e 
como Outorgante Cedente e Vendedora das Benfeitorias, Franco Hara Incorporação Imobiliária e Importação Ltda., e 
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como Outorgado Cessionário e Comprador da fração de terreno e de benfeitorias Angelo Sbarra, casado.- Conforme 
Escritura de Compra e Venda, acostada às fls. 42/47, consta como Outorgantes Vendedores Angelo Sbarra e sua 
mulher Zilda Sbarra, e como Outorgado Comprador Nelson do Valle Moraes, casado.- Conforme documento datado de 
22/04/2002, acostado fls. 68/70, Nelson do Valle Moraes, tendo que se deslocar temporariamente para outra cidade, 
deixou seu filho Wanderley Caldeira do Valle Moraes e sua esposa e os 2 filhos menores residindo no imóvel.- Débitos 
do Imóvel: IPTU: R$ 26.784,39 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos); Taxa de 
Incêndio: R$ 553,76 (quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), 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 
CPC e do Art. 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIII da 
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 CPC.- Condições Gerais da Alienação: Os horários 
considerados neste edital são sempre os horários de Brasília/DF; Para participar do leilão oferecendo lanços pela 
internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do inicio do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site 
do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do Leilão na modalidade 
online, sujeito à aprovação após comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e 
no prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site do Leiloeiro); Todos os lances 
efetuados por usuário certificado não são passíveis de arrependimento; A arrematação deverá ser à vista ou a prazo 
de até 15 dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro e custas de 
Cartório de 1% até o limite máximo permitido. Caso o lanço vencedor seja do arrematante que ofertou pela internet, o 
preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida 
através do site www.tjrj.jus.br) e enviada p/e-mail do leiloeiro, a qual deverá comprovar o pagamento no prazo de 24 
horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente do Sr. Leiloeiro a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 
24 horas do termino do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED; A conta corrente do Sr. Leiloeiro será 
informada ao arrematante através e-mail ou contato telefônico. Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) 
tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das 
medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) 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.- E para que chegue ao conhecimento dos interessados, passou-se 
o presente Edital, aos vinte e nove dias do mês de Novembro de 2018.- O presente Edital será afixado no local de 
costume e publicado através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, e no site do Sindicato dos Leiloeiros 
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.- Eu, Marta de Oliveira Gomes, Chefe da Serventia, o fiz digitar e 
subscrevo. (as.) Luciana de Oliveira Leal Halbritter - Juíza de Direito. 


