
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL, com prazo de 05 

dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO PALAZZO LARANJEIRAS em face de ALBERTO RABINOVITSCH e 
ERICA LEIBEL (Processo nº 0181940-36.2013.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. ANA PAULA PONTES CARDOSO, Juíza de Direito na Quadragésima 
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 a ALBERTO 
RABINOVITSCH e ERICA LEIBEL, de que no dia 30/01/19, às 14:30 horas, no Átrio 
do Fórum, na Av. Erasmo Braga, nº 115 – térreo (hall dos elevadores), Castelo/RJ., 
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia 04/02/19, no mesmo horário e local, a quem mais der 
acima da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 215, com a devida intimação da penhora 
às fls. 213, descrito e avaliado às fls. 225/227 e ratificado às fls. 234/236. LAUDO DE 
AVALIAÇÃO INDIRETA: O IMÓVEL: O Apartamento de número 302, do Bloco “2”, do 
Edifício denominado ”Palazzo Laranjeiras”, situado na Rua Pinheiro Machado, nº 57, 
Laranjeiras – freguesia da Glória – Rio de Janeiro/RJ e sua correspondente fração 
ideal de 2,0885837% do domínio útil do seu respectivo terreno, o qual é foreiro à 
Municipalidade, além do direito a uma vaga de garagem. O EDIFÍCIO: Construção em 
padrão moderno, no alinhamento da via pública, datada de 1994, de ocupação 
exclusivamente residencial, erguida em estrutura de concreto armado e alvenaria de 
tijolos, constituída de dois blocos, com cinco pavimentos, tendo vinte unidades por 
andar. Revestido externamente na sua fachada em cerâmica, possui: janelas em 
esquadrias de alumínio; hall social com piso em cerâmica e paredes em massa 
corrida com pintura em PVA; porta social em vidro temperado do tipo “blindex”, 
antecedida por grades e um portão de ferro; interfone; playground; sauna; salão; 
salão de festas e câmeras internas de vigilância. Escadas de acesso em marmorite e 
corredores de circulação em concreto com revestimento em cerâmica, paredes em 
massa corrida com pintura em PVA, além de porta corta-fogo. É servido por dois 
elevadores da marca “Atlas/Schindler”, com capacidade para cinco passageiros cada, 
sendo um destinado a uso social e outro para serviço. O APARTAMENTO: 
Posicionado de fundos, está localizado no 3º pavimento, com uma área edificada total 
de 76m² (setenta e seis metros quadrados). O TERRENO: Onde se encontra 
edificado o imóvel, está descrito, caracterizado e confrontado, como consta na 
Certidão do 9º RGI – matrícula nº 184.226 e Guia de IPTU – inscrição nº 1.952.889-2. 
CONCLUSÃO: Assim, com os documentos anexados ao mandado e ante as 
pesquisas levadas a efeito na região para tomada de preço de imóveis semelhantes 
ao avaliando e considerando-se, ainda, a sua localização, área construída e idade, 
ATRIBUO, de forma indireta, ao bem acima descrito e sua correspondente fração 
ideal de 2,0885837% do domínio útil do seu respectivo terreno, o qual é foreiro à 
Municipalidade, além do direito a uma vaga de garagem, o valor de R$ 830.000,00, 
correspondente a 306.058,48 UFIR’S, atualizado em R$ 1.008.126,00 (um milhão, 
oito mil, cento e vinte e seis reais). De acordo com o 9º Ofício do RI, o ref. imóvel, 
Foreiro ao Município do Rio de Janeiro encontra-se matriculado sob o nº 184.226 e 
registrado em nome de Alberto Rabinovitsch e Erika Leibel, constando no R.11, 
hipoteca em favor do Banco Bradesco S/A; no R-12, penhora, por determinação do 



Juízo da Vara Federal de Nova Friburgo-RJ, extraída dos autos do processo nº 
98.0600965-7, movido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de 
Alberto Rabinovitsch; no R-13, penhora, por determinação do Juízo de Direito da 12ª 
Vara de Fazenda Pública, extraída dos autos da ação de execução fiscal de número 
2004.120.068871-1, movida pelo Município do Rio de Janeiro; na AV-14, 
indisponibilidade de metade do imóvel em face de Alberto Rabinovitsch, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal de número 0600816-20.1998.4.02.5105; na AV-15, 
indisponibilidade de metade do imóvel em face de Alberto Rabinovitsch, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal de número 0000203-44.2001.4.02.5105; na AV-16, 
indisponibilidade de metade do imóvel em face de Alberto Rabinovitsch, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal de número 0000085-68.2001.4.02.5105; na AV-17, 
indisponibilidade de metade do imóvel em face de Alberto Rabinovitsch, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal de número 0000687-25.2002.4.02.5105; na AV-18, 
indisponibilidade de metade do imóvel em face de Alberto Rabinovitsch, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal de número 0156500-57.2006.5.01.0511; na AV-19, 
indisponibilidade de metade do imóvel em face de Alberto Rabinovitsch, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal de número 000050-11.2001.4.02.5105; na AV-20, 
indisponibilidade de metade do imóvel em face de Alberto Rabinovitsch, decidida nos 
autos da ação de execução fiscal de número 0000204-29.2001.4.02.5105; no R-21, 
penhora, por determinação do Juízo de Direito da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, 
extraída dos autos da ação de número 0000204-29.2001.4.02.5105, movida pela 
Fazenda Nacional em face de Quality 1706 Artigos de Couro Ltda, Alberto 
Rabinovitsch e outros; na AV-22, indisponibilidade de metade do imóvel; no R-23, 
penhora, por determinação do Juízo de Direito da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, 
extraída dos autos da ação de número 0600667-24.1998.4.02.5105, movida pela 
Fazenda Nacional em face de Quality 1706 Artigos de Couro Ltda, Alberto 
Rabinovitsch e outros; na AV-24, indisponibilidade do imóvel; no R-25, penhora, por 
determinação do Juízo de Direito da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo, extraída dos 
autos da ação de número 0000085-68.2001.4.02.5105, movida pela Fazenda 
Nacional em face de Quality 1706 Artigos de Couro Ltda, Alberto Rabinovitsch e 
outros, na AV-26, indisponibilidade do imóvel; e, no R-27, penhora oriunda do 
presente feito. Consta, ainda, prenotado com o nº 1670233, Ofício nº 546/2015 de 
09/11/2015, da 43ª Vara Cível (Cancelamento de gravame). De acordo com a certidão 
de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos exercícios de 1995, 1997, 1998, 
1999, 2002, 2005 e de 2012 até 2018, no valor de R$ 23.155,08, mais acréscimos 
legais (FRE 1952889-2). Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida pelo 
Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de 
Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 367,65, referentes aos exercícios 
de 2013 a 2017 (Nº CBMERJ: 848428-9). A venda se dará livre e desembaraçada, 
com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na 
forma do artigo 908, do CPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de 
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de 
preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do 
CTN. As certidões exigidas pela Consolidação das Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça, bem como o presente edital e o débito atualizado de IPTU, 
serão lidos pelo Sr. Leiloeiro no ato do pregão. Caso os devedores, o 
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente comprador e 
vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam pelo presente 



edital intimados da hasta pública, suprindo, assim, a exigência contida no art. 889 do 
CPC. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. Cientes de que impedir, 
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, 
incorre em Violência ou fraude em arrematação judicial, prevista no art. 358 do 
Código Penal, sob pena de detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da 
pena correspondente à violência- E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado no local de 
costume, cientes de que no ato da arrematação, far-se-á à vista, mediante o 
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; ou no 
prazo de, até 15 (quinze) dias, mediante sinal de 30%, acrescida de 5% de comissão 
ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; e 
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. – Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro, aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito. – Eu, Gisele 
Fernandes Magalhães Albuquerque - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. Dra. Ana Paula Pontes Cardoso - Juíza de Direito. 


