
RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES EXTRAJUDICIAIS (ONLINE) E INTIMAÇÃO - Eu,
RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro Público Oficial, comunico a todos os
interessados e em especial à Sra. MARIA LUCIA MORTGÉ - CPF. nº 032.476.497-94,
e à seu marido, Sr. PHILIPPE JEAN MORTGÉ – CPF. nº 060.854.937-11 (devedores
fiduciantes), que devidamente autorizado por CONSTRUTORA ATERPA S/A. (credora
fiduciária) – CNPJ. nº 17.162.983/0001-65, e com fundamento no Art. 27 da Lei nº
9.514/97, no dia 19/05/2020, às 12:00 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, será apregoado e vendido em 1º Leilão  Público, por preço
não inferior ao valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), ou no dia
03/06/2020, no mesmo horário, através do site, o 2º Leilão Público, por preço não
inferior ao valor de R$ 747.184,45 (setecentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e
quatro reais e quarenta e cinco centavos), o imóvel constituído pelo Apartamento nº
1902 do Bloco 02 - Edifício San Michel, situado na Rua Coronel Paulo Malta Rezende
nº 180 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ., com direito e 01 (uma) vaga de
garagem. – Tudo de conformidade com o Capítulo 6 do “Contrato de Compra e Venda
de Imóvel com Pagamento Parcelado de Parte do Preço, Pacto Adjeto de Alienação
Fiduciária em Garantia e Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI)”, firmado em
05 de março de 2009 e registrado no Cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis da
Cidade do Rio de Janeiro/RJ., sob a matrícula nº 278825 – R-13 e R-14. – E, da
Intimação feita através de editais publicados por meio eletrônico, à devedora fiduciante
Maria Lucia Mortgé - nas datas de 29, 30 e 31/10/2019, através da Central de Serviços
Eletrônicos dos Registradores de Imóveis, conforme disposto no Provimento CGJ nº
56/2018, em razão da mesma encontrar-se em local ignorado, conforme certidão
negativa datada de 04/09/2019, expedida pelo 1º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos/RJ.; E, da carta de notificação (registrada e protocolada sob o nº
1921539) expedida via Correios em 15/05/2019, pelo Cartório do 1º Ofício de Registro
de Títulos e Documentos/RJ., ao devedor fiduciante Philippe Jean Mortgé, e recebida
conforme informações contidas no comprovante nº BR15696314-4 fornecido pelos
Correios, constante na certidão positiva datada de 31/05/2019. – Ficam por este edital
intimados dos Leilões os devedores acima mencionados. - Condições Gerais da
Alienação: Os horários considerados neste edital são sempre os horários de
Brasília/DF. - Para participar do leilão oferecendo lanços pela internet, deverão
previamente (no prazo de 24 horas antes do início do pregão) efetuar o seu cadastro
pessoal no site do Leiloeiro (www.portellaleiloes.com.br) e também solicitar sua
habilitação para participar do Leilão na modalidade online, sujeito à aprovação após
comprovação dos dados cadastrais pela análise da documentação exigida na forma e
no prazo previsto no Contrato de Participação em Pregão Eletrônico (disponível no site
do Leiloeiro); Todos os lances efetuados por usuário certificado não são passíveis de
arrependimento.- Ficam cientes os interessados de que em caso de arrematação,
deverão efetuar os seguintes pagamentos: arrematação à vista, acrescida da
comissão de 5% ao Leiloeiro, e das despesas efetuadas com os leilões. - Os referidos
pagamentos, deverão ser efetuados através de depósitos bancários, DOC ou TED.,
nas contas correntes da Credora Fiduciária e do Sr. Leiloeiro, cujos dados serão
informados ao arrematante através de e-mail ou contato telefônico; devendo o
arrematante comprovar os pagamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
pena de cancelamento da arrematação. - Cientes ainda os interessados, de que serão
de sua responsabilidade 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.,
06/05/2020. (as.) Rodrigo Lopes Portella – Leiloeiro Público.
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