
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER 
 
 
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 RIO MEYER em face de ESPÓLIO DE ANTONIO SEABRA MOGGI 
(Processo nº 0004100-05.2010.8.19.0208), na forma abaixo: 
 A Dra. SILVIA REGINA PORTES CRISCUOLO, Juíza de Direito na Primeira 
Vara Cível Regional do Méier, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao ESPÓLIO DE ANTONIO 
SEABRA MOGGI, na pessoa de seu inventariante Carlos Pessoa Moggi, ISRAEL 
KOILLER, NEHAMA PALATMIK KOILLER, KURT LEVINSTEIN, FLORA 
LEVINSTEIN, JOSEK MENDLEWICZ e LEIBA MENDLEWICZ, de que no dia 
23/08/17, às 16:00 horas, no Átrio do Fórum Regional do Méier, na Rua Aristides 
Caire, nº 53, Méier/RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 30/08/17, no mesmo horário e 
local, a quem mais der independente da avaliação, o imóvel penhorado à fl. 186, com 
a devida intimação da penhora às fls. 183, descrito e avaliado às fls. 228/229. AUTO 
DE AVALIAÇÃO: MATRÍCULA DO IMÓVEL Nº 102388. INSCRIÇÃO: 0.4746509. 
Aptº nº 509, do nº 20, situado na Rua Hermengarda, no bairro do Méier, Rio de 
Janeiro. O IMÓVEL: imóvel construído em 1961, a respectiva unidade conta com 
26m² de área edificada, situado no mencionado endereço, encontra-se regularmente 
inscrito e registrado no 1º RGI, sob a matrícula 102388, inscrição nº 04746509, o 
imóvel no alinhamento da via pública, 01 portão de ferro, sem vaga de garagem, 
fachada em alvenaria e laterais em argamassa, portaria com porteiro, interfone, 01 
elevador, em piso em porcelanato, o prédio é também comercial, com vários 
consultórios médicos e salas comerciais. O APARTAMENTO: apresenta sala, 01 
quarto, cozinha, bem pequena, com basculante, azulejada até a metade da parede e 
banheiro todo azulejado, janelas de madeira e vidro, piso cerâmico, posição de frente, 
estando o imóvel, de um modo geral, em bom estado de conservação. Levando em 
consideração todas as características do imóvel, e o padrão do logradouro, 
localização, AVALIO O IMÓVEL ACIMA DESCRITO EM R$ 95.000,00 (noventa e 
cinco mil reais), correspondente a 29.688,43 UFIR’S. De acordo com o 1º Ofício do 
RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 102388 e registrado em nome de 
Antônio Seabra Moggi, constando na AV-1, promessa de compra e venda a Israel 
Koiller, Kurt Levinnstein e Josek Mendlewicz; e, no R-2, penhora oriunda do presente 
feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal, existem débitos de IPTU nos 
exercícios de 2008 até 2010, 2012, 2015 e 2016, no valor de R$ 331,78, mais 
acréscimos legais (FRE 0474650-9). 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. 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. – E, para que chegue ao conhecimento dos 
interessados, foi expedido o presente, que será publicado 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 dezessete dias do mês de julho 
de dois mil e dezessete. – Eu, Sonia Baptista da Silva, Chefe de Serventia, o fiz 
datilografar e subscrevo. Dra. Silvia Regina Portes Criscuolo – Juíza de Direito. 
 


