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COMARCA DA CAPITAL-RJ. 
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 220, 222 e 224 - B – Castelo/RJ. 
Telefone: 3133-2208 / 3133-4425 
E-mail: cap11vciv@tjrj.jus.br 
 

 
   EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO à HENOCH SUSSEL LEIMANN e sua mulher REGINE 
LEIMANN, SZLAMA ZYLBERBER e sua mulher MALKA ZYLBERBERG, SAMUEL ZAJNWEL FELZENSZWALB e sua 
mulher REGINA NEUZA FELZENSZWALB, JOSEK SZYJA BRAKARZ e sua mulher SZJNA ROSA BRAKARZ, GUIDO 
COHEN e sua mulher VITTORIA TEDESCHI, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária 
(Processo nº 0086129-44.2016.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BROADWAY contra HENOCH 
SUSSEL LEIMANN, SZLAMA ZYLBERBER, SAMUEL ZAJNWEL FELZENSZWALB, JOSEK SZYJA BRAKARZ e GUIDO 
COHEN, na forma abaixo: 
 
   A DRA. LINDALVA SOARES SILVA, Juíza de Direito da Décima Primeira 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 HENOCH 
SUSSEL LEIMANN e sua mulher REGINE LEIMANN, SZLAMA ZYLBERBER e sua mulher MALKA ZYLBERBERG, 
SAMUEL ZAJNWEL FELZENSZWALB e sua mulher REGINA NEUZA FELZENSZWALB, JOSEK SZYJA BRAKARZ e sua 
mulher SZJNA ROSA BRAKARZ, GUIDO COHEN e sua mulher VITTORIA TEDESCHI, que no dia 04.12.2018, às 15:00 
horas, no Átrio do Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) - Castelo/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 12.12.2018, no mesmo horário e local, pela melhor oferta, conforme prevê 
o Art. 891, § único do NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 413 - tendo sido os executados 
intimados da penhora conforme fls. 416, 431 e 433 - descrito e avaliado às fls. 465/466.- LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA: Em razão de ter sido informada pelo porteiro do prédio, Osías da Silva Oliveira, que o apartamento encontra-se 
desocupado e fechado, promovo a AVALIAÇÃO INDIRETA do imóvel. IMÓVEL AVALIADO: APARTAMENTO residencial, 
situado na Rua Hilário de Gouveia, nº 66, Apartamento 1101, bairro Copacabana. Devidamente dimensionado e 
caracterizado pelo 5º Ofício do Registro de Imóveis, inscrito na matrícula nº 49633, Livro nº 3-CJ, Fls. 181, inscrição 
municipal nº 0.260.860-2, sem vaga de garagem, conforme cópias de certidões que acompanham o r. mandado e fazem 
parte integrantes deste laudo. Características do Imóvel: Prédio: Prédio residencial, idade 1961, prédio misto, com 12 
(doze) andares mais a cobertura, sendo dezesseis apartamentos por andar e no andar da cobertura, são três unidades. Há 
várias lojas no andar térreo. Não possui garagem. Há três elevadores, sendo dois sociais e um de serviço e escada de 
serviço. Não possui área de lazer. Conta com sistema de câmera de segurança em todos os andares, elevadores e 
portaria, conta com serviço de porteiro 24 horas. A portaria encontra-se bem conservada. Imóvel Avaliado: 
APARTAMENTO 1101, conjugado de frente para a Rua Hilário de Gouveia (segundo informação do porteiro Osías da Silva 
Oliveira), medindo 35m2 e sem vaga de garagem. Da Região: Tem-se acesso aos principais meios de transportes 
públicos, tais como metrô e ônibus. Localizado próximo ao comércio em geral. É servido de todos os melhoramentos 
públicos do Município, como distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento e rede de 
água e esgoto. CONCLUSÃO: Considerando-se a sua localização, dimensões, área construída, características, padrão do 
logradouro e idade. Assim, ATRIBUO ao imóvel acima descrito e sua correspondente fração ideal do domínio útil do 
respectivo terreno o valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). RJ, 18/06/2018.- Conforme Certidão do 5º 
Ofício do Registro de Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 123470, em nome de Szlama 
Zylberberg e sua mulher Malka Zylberberg; Hencoch Sussel Leimann e sua mulher Regine Leimann; Josek Szyja Brakay e 
sua mulher Szjna Rosa Brakarj; Samuel Sajnwel Felzenszy e sua mulher Regina Neuza Felzenszwalb, Guido Coben e sua 
mulher Vittoria Tedeschi.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$ 4.717,57 (quatro mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e 
sete centavos), referente aos exercícios de 2013, 2014, 2016 e 2018 (da 07ª a 10ª cota); Taxa de Incêndio: R$ 145,55 
(cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos exercícios de 2016 e 2017.- Conforme 
Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com IPTU nos 
exercícios de 2013 e 2014.- 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: Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus 
inerentes à transferência da propriedade em seu favor; 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 
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limite máximo permitido.- 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 treze 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, José Evaldes Supelette, 
Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Lindalva Soares Silva - Juíza de Direito. 


