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Edital de 1º e 2º Leilão Extrajudicial e Intimação - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, 
Leiloeiro Público Oficial, comunico a todos os interessados e em especial aoSr. HERCULES 
PEREIRA, CPF. nº 786.097.477-00, e sua mulher, Sra. MONICA FERREIRA COELHO 
PEREIRA, CPF. nº 956.067.007-78 (devedoresfiduciantes), que devidamente autorizado por 
MNR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., CNPJ. nº 09.208.566/0001-88 (credora 
fiduciária), e com fundamento no Art. 27 da Lei nº 9.514/97, no dia 03/09/2018, às 11:00 
horas, realizarei em meu escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 - Gr. 810 – Castelo – Rio de 
Janeiro/RJ., o 1º Leilão  Público, por preço não inferior ao valor de R$ 1.378.166,20 (hum 
milhão, trezentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos), ou no 
dia 18/09/2018, no mesmo horário e local, o 2º Leilão Público, do imóvel constituído pelo 
Apartamento nº 102, do Empreendimento “COPACABANA VERT”, situado na Travessa 
Guimarães Natal, nº 18, com a fração ideal de 2.927/70.000 do terreno, com direito ao uso 
de 02 (duas) vagas na garagem, de nºs. 01 e 02, localizadas no subsolo – Copacabana – 
Rio de Janeiro/RJ. - Tudo de conformidade com a Escritura de Financiamento Imobiliário e 
Compra e Venda com Pacto Adjecto de Alienação Fiduciária, lavrada em 06/01/2012 no 8º 
Ofício de Notas da Capital/RJ. (Livro nº 2685, Ato nº 37, folha nº 121), e registrada no 
Cartório do 5º Ofício do Registro de Imóveis da Capital/RJ., sob a matrícula nº 114723 (R-8 
e R-9). – E, nos termos da Intimação enviada pela fiduciária aos devedores fiduciantes 
(Hercules Pereira e sua mulher Monica Ferreira Coelho Pereira), prenotada sob o nº 
599788, em 20/10/2017, conforme certidão de ato praticado, expedida pelo Cartório do 5º 
Ofício do Registro de Imóveis da Capital/RJ. No 2º Leilão o imóvel será vendido, 
conforme trata o §2° do art. 27 da Lei 9.514/97, sendo facultado à credora, a seu 
exclusivo critério, aceitar lance inferior ao valor da dívida. Se no segundo leilão, o 
maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no §2° do art. 27 da L. 
9.514/97, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que 
trata o §4º, conforme estipulado no §5º, ambos do mesmo artigo. – Ficam por este 
edital intimados dos Leilões, os devedores acima mencionados. – Ficam cientes os 
interessados, de que no ato da arrematação serão efetuados os seguintes pagamentos: 
arrematação à vista, acrescida da comissão de 5% ao Leiloeiro, e das despesas efetuadas 
com os leilões. Cientes ainda, de que serão de sua responsabilidade eventuais débitos de 
IPTU, Condomínio e Taxa de Incêndio, bem como as providências necessárias para 
promover, a custo próprio, as medidas para reintegração de posse do imóvel. – A escritura 
definitiva será realizada no prazo de 10 (dez) dias contados da arrematação, sendo certo 
que todas as despesas com cartório, certidões, e tributos, serão arcadas pelo arrematante. – 
RJ, 21/08/2018. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


