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JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA 
CAPITAL 

 
 
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO E PRESENCIAL, 

com prazo de 30 dias, extraído dos autos da falência de SAM INDÚSTRIAS SA, 
DANIEL BENASAYAG BIRMANN e BOUDLER PARTICIPAÇÕES LTDA (Processo nº 
0002017-60.2007.8.19.0001 - antigo 2007.001.001936-7), na forma abaixo: 
 A Dra. MARIA CHRISTINA BERARDO RUCKER, Juíza de Direito na Segunda 
Vara Empresarial da Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente aos 
falidos, credores e interessados da MASSA FALIDA DE SAM INDÚSTRIAS SA, 
BOUDLER PARTICIPAÇÕES LTDA, DANIEL BENASAYAG BIRMANN e a THAIS 
NEVES BIRMANN, DBB CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, na pessoa de 
seu representante legal, e SONIA CATALDO SIMÕES, de que no dia 09/12/19, às 
12:00 horas, será apregoado e vendido por valor superior ao da avaliação, através do 
portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER 
(www.rymerleiloes.com.br), bem como concomitantemente, no auditório do Sindicato 
dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008, 
Castelo – Rio de Janeiro – RJ, pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, ou às 12:30 
horas, no mesmo dia e local, o bem imóvel descrito e avaliado no índex 7358 – pg. 
52/69, em 21/10/2018. Imóvel - Est. Coutry Club 4.030 / 3.845 – Nogueira / 
Petrópolis RJ. Condomínio Vale do Calembe – Sitio Colibri. Do Imóvel 
Avaliando: O imóvel avaliando trata-se de um sitio chamado colibri localizado dentro 
de um condomínio de sítios chamado Vale do Calembe, situado na Rua Coutry Club, 
nº 4030, Nogueira – CEP: 25.730-410, Petrópolis – RJ., imóvel devidamente 
matriculado no Município do Rio de Janeiro sobre a inscrição nº 302.118 e 
devidamente matriculado sobre o nº 8729  no cartório de Registro de imóveis 6º 
circunscrição Petrópolis RJ, cartório do 11º oficio. NOTA: Conforme informações do 
Ônus Reais anexada ao processo nº 0002017-60.2007.8.19.0001, a folha 6.318 o 
imóvel da Est. Calembe nº 3.845 se tornou dependência do imóvel Rua Coutry Club, 
nº 4030. Na folha seguinte da mesma Ônus Reais diz que a numeração nº 3.845 da 
Av, Coutry Club foi cancelada, por se tornar casa de hospedes do imóvel residencial 
da Rua Coutry Club, nº 4030, informações conforme certidão nº 395, proferida em 
30/05/1985, pela secretaria de obras do município. LOTE nº 60 – Medindo 75m de 
frente para Av. Coutry Club e fundos e 200 m de comprimento de ambos os lados, se 
fazendo um total de 15.000m² e o LOTE nº 60 - A - Medindo 75m de frente para Av. 
Coutry Club e fundos e 200 m de comprimento de ambos os lados, se fazendo um 
total de 15.000m². Assim sendo, entende-se que o terreno tem uma área total de 
30.000m². Acesso de veículos em estrada de paralelepípedo que passa por todo 
extensão do terreno. Sitio composto por estrada de paralelepípedo, pomar, salão de 
jogos, casa de hospedes, do caseiro, canil, trilha e 5 edificações, divididas e descritas 
conforme a seguir: Casa de hospedes, que mede aproximadamente 50m² de área 
privativa,  compostas por 2 suítes, pequena varanda, quintal cercado de verde, com 
garagem coberta e canil. Casa do caseiro medindo aproximadamente 45m², 
composta por 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e pequena área de serviço. Casa 
do ajudante medindo aproximadamente 40m² composta por 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social e pequena área de serviço. Casa principal medindo 225 m² composta 
por: Sala de estar com uma das paredes em vidro com vista panorâmica para o verde 
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e lareira. Sala de Jantar em piso em tabua corrida.  Antessala com área de 
circulação. Um espaço usado como Adega. Duas Dispensas. Copa e Cozinha 
espaçosas. Área de Serviço com parte coberta e parte em ar livre. Pequena Sala de 
Jogos.  Sala de TV. Banheiro Social, com piso em mármore. Quatro corredores / 
espaço de circulação, acesso as 3 suítes. Suíte 2 com banheiro da suíte todo 
revestido em mármores cinza (piso e paredes). Suíte Máster, composta por 
antessala, quarto principal, closet, banheiro da suíte, todo revestido por mármore 
marrom (piso e paredes), 2 bancadas com pia e armários. Bar com balcão, 
interligado a Varanda Gourmet integrada ao bar da casa e a sala de estar. No mesmo 
nível da casa principal temos 3 edificações anexadas a casa principal, a primeira com  
2 Saunas (Uma seca e outra a vapor) e banheiro medindo aproximadamente 
12,25m². Segunda edificação um imóvel medindo aproximadamente 20m² com 2 
quartos e sala e 2 banheiros. Estufa para plantas. Espaço gramado, piscina e 
churrasqueira. Salão de jogos de aproximadamente 30m² composto por uma copa, 
um banheiro, uma antessala com lareira e um salão que comporta qualquer tipo de 
jogo que exija uma mesa própria de jogos. Assim sendo, as medidas do imóvel 
são: - Área construída (AC) – 423m²; - Área do terreno / Área Total (AT) – 30.000m², 
conforme medidas e dimensões descritas no RGI. Da Infraestrutura disponível no 
logradouro do imóvel avaliando (Contexto Rural): O imóvel avaliando encontra-se 
em bairro de alto padrão, dotado de boa infraestrutura básica rede de abastecimento 
de água, rede de energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto, rede telefônica, 
serviço de coleta de lixo, TV a cabo e pavimentação. CONCLUSÃO: Com base em 
pesquisa de imóveis de natureza e características intrínsecas e extrínsecas 
semelhantes, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, 
ponderando as características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas 
de homogeneização normatizadas que permitem a determinação do valor levando em 
consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, 
normalmente diferentes das flutuações e tendências de outros ramos da economia, 
conclui-se que: O Valor de Mercado do imóvel objeto deste Parecer Técnico de 
Análise Mercadológica é de R$ 3.130.000,00 (Três milhões cento e trinta mil reais), 
correspondente a 950.241,35 UFIR’S, atualizado em R$ 3.250.870,70 (três milhões, 
duzentos e cinquenta mil, oitocentos e setenta reais e setenta centavos). De 
acordo com o 11º Ofício de Petrópolis, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
8729, onde consta: 1) R.7: Venda do imóvel a Daniel Benasayag Birmann e a sua 
mulher Sonia Simões Birmann; 2) AV.08: Averbação da separação consensual, 
convertida em divórcio do casal Daniel Benasayag Birmann e Sonia Simões Birmann, 
continuando a ex-cônjuge a usar o nome de casada; 3) Prenotação da Escritura 
Pública de Instituição de Usufruto e Venda da nua-propriedade do 7º Ofício de Notas 
do Rio de Janeiro, datada de 06/07/01, tendo como outorgante vendedor da nua 
propriedade: Daniel Benasayag Birmann e como outorgada usufrutuária: Thaís Neves 
Birmann e como outorgada compradora DBB Consultoria e Participações Ltda, 
constando a seguinte exigência: O imóvel continua em condomínio com os ex-
cônjuges Daniel Benasayag Birmann e Sonia Simões Birmann, conforme Carta de 
Sentença de separação consensual, extraída pelo Juízo de Direito da 10ª Vara de 
Família da Comarca da Capital; 4) Anotação: Decretação da indisponibilidade do 
imóvel de propriedade de Daniel Benasayag Birmann; 5) AV.9: Retificação de nome, 
averbando-se o correto da proprietária que é o seguinte: Sonia Cataldo Simões; 6) 
AV.10: Casamento de Daniel Benasayag Birmann e Thais Neves Birmann, pelo 
regime da separação total de bens; 7) AV-11: Pacto Antenupcial, fazendo constar que 
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o regime de casamento de Daniel Benasayag Birmann e Thais Neves Birmann é o da 
separação total de bens e portanto incomunicabilidade, inclusive de frutos e 
rendimentos, abrangendo os bens havidos a qualquer título, seja por aquestos, 
compra, herança ou doação, razão pela qual cada um dos cônjuges terá seu 
exclusivo domínio, posse e livre administração, que, sendo os bens incomunicáveis, 
em caso algum responderão pelos encargos assumidos pelo outro cônjuge. 8) R.12: 
Compra e Venda - Sônia Cataldo Simões, vendeu sua parte (nua propriedade) no 
imóvel, na proporção de ½ à DBB Consultoria e Participações Ltda; 9) R.13: Usufruto 
em favor de Thais Neves Birmann. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, 
existem débitos de IPTU no exercício de 2019, no valor de R$ 4.251,45, mais 
acréscimos legais (Inscrição: 006240020000063251). A venda será realizada livre de 
qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, 
inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as 
decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do art. 141, II, da Lei 11.101 / 2005. 
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 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. Os interessados em participar do leilão terão a opção de oferecer 
lances pela internet, através do site www.rymerleiloes.com.br, em tempo real e em 
igualdade de condições dos participantes presentes, desde que, estejam devidamente 
cadastrados no site e habilitados para participar deste leilão. 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, na forma do artigo 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 trinta dias do mês de outubro de 
dois mil e dezenove. – Eu, Luiz Felipe Leitão Gonçalves. Mat. 01-28980, Chefe de 
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Maria Christina Berardo Rucker – Juíza 
de Direito. 
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