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JUÍZO DE DIREITO DA QUINQUAGÉSIMA 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 Execução de Título Extrajudicial proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALLAZO DUCALE em face de GILBERTO 
SCHLESINGER (Processo nº 0026305-52.2019.8.19.0001), na forma abaixo: 
 A Dra. CRISTINA DE ARAUJO GOES LAJCHTER, Juíza de Direito na 
Quinquagésima Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a 
GILBERTO SCHLESINGER e a LÍLIAN SCHLESINGER, de que no dia 19/12/19, 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 19/12/19, às 15:00 horas, no 
mesmo local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado às fls. 
151, descrito e avaliado às fls. 208/209 (05/09/19). LAUDO DE AVALIAÇÃO: 
IMÓVEL: Apartamento 201, situado na Avenida Delfim Moreira, nº 390 – Leblon – 
Rio de Janeiro, com direito a duas vagas para carro de passeio, situadas no andar 
térreo e localizadas em garagem coberta, situada no nível da via pública. O imóvel se 
encontra devidamente caracterizado no 2º Ofício do Registro de Imóveis da cidade do 
Rio de Janeiro – RJ, matrícula 12955, e na inscrição municipal de nº 1.324.345-6 
(IPTU). Trata-se de bem de utilização residencial, idade 1976, com 160m2 de área 
oficialmente edificada. PRÉDIO: Apresenta fachada em granito, com vidros em tom 
marrom; edifício com um apartamento por andar, equipado com: dois elevadores; 
portaria com funcionamento 24h; interfone; câmeras de segurança; e playground com 
banheiro e vista para a praia. APARTAMENTO: sala ampla, com piso de madeira em 
tom claro, e vista para a praia; cozinha; área de serviço; quarto e banheiro de 
empregada; lavabo localizado no corredor de acesso aos quartos; um quarto tipo 
suíte amplo (que o executado informou ser a junção de dois quartos da planta 
original), com vista para a praia, possuindo o banheiro revestimento em mármore e 
piso em granito; um quarto com tipo convencional (sem suíte), com vista para a praia; 
um banheiro social com piso em granito e revestimento em porcelanato; e um cômodo 
no final do corredor, junto ao acesso aos quartos e ao banheiro social. DA REGIÃO: 
Bairro nobre da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, banhado pela praia do Leblon, 
que conta com melhoramentos públicos, distribuição de energia elétrica, gás, telefone, 
iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos. O Bairro conta também 
com transportes públicos, inclusive metrô e comércio em geral. VALOR atribuído ao 
imóvel acima descrito em R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil reais). 
De acordo com o 2º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
12955, tendo sido doado a Lilian Schlesinger e Gilberto Schlesinger, constando os 
seguintes gravames: 1) Av-4: Gravame – Nos termos da escritura, fica consignado 
que o imóvel não poderá ser alienado ou gravado sem anuência expressa dos 
credores; 2) R-5: Reserva de Usufruto Vitalício, figurando como usufrutuários, Ignácio 
Schlesinger e sua mulher Mary Schlesinger; 3) R-9: Penhora oriunda do presente 
feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 
exercícios de 2018 e 2019, no valor de R$ 36.686,39, mais acréscimos legais (FRE 
1324345-6). Os débitos condominiais equivalem, na data da expedição do presente 



Edital publicado no site www.rymerleiloes.com.br em 05/12/2019 

 

 

edital, ao valor de R$ 126.208,28. Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive 
os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, sendo 
observada a ordem de preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do 
Código de Processo Civil. 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. O interessado 
em adquirir o bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início 
do primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 
do CPC. Caso o devedor, 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. O interessado em adquirir o 
bem em prestações deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro 
ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC – 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que 
será publicado através do portal de editais do Sindicato dos Leiloeiros do Estado do 
Rio de Janeiro: www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e no sítio do leiloeiro público: 
www.rymerleiloes.com.br, de acordo com o art. 887 § 2º do CPC, e afixado no local de 
costume, cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, 
mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art. 892, 
CPC; 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 vinte e seis dias do mês de 
novembro de dois mil e dezenove. – Eu, Luciane Tinoco da Costa, Mat. 01-28858 - 
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Cristina de Araujo Goes 
Lajchter - Juíza de Direito. 
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