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COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
Avenida Luis Carlos Prestes, s/nº - 2º Andar – Barra da Tijuca/RJ.
Telefone: 3385-8818 / 3385-8819
E-mail: btj06vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO ao Espólio de BENJAMIN AGUILLAR na pessoa
de seus representantes HEITOR ROMANO AGUILLAR e ILDA ROMANO AGUILLAR,, com o prazo de 20
(vinte) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo nº 0010669-24.2007.8.19.0209) proposta por
CONDOMÍNIO  DO  EDIFÍCIO  CENTRO  DA  BARRA  contra  Espólio  de  BENJAMIN  AGUILLAR  e  ILDA
ROMANO AGUILLAR, na forma abaixo:

A DRA. FLÁVIA DE ALMEIDA VIVEIROS DE CASTRO, Juíza de Direito da Sexta Vara Cível Regional da
Barra da Tijuca - Cidade do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente ao Espólio de BENJAMIN AGUILLAR na pessoa de
seus representantes HEITOR ROMANO AGUILLAR e ILDA ROMANO AGUILLAR, que no dia 12.03.2018, às
15:00 horas, no Átrio do Fórum, à Av. Luís Carlos Prestes, s/nº - Barra da Tijuca/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 26.03.2018, no mesmo horário e local,
pela melhor oferta, não sendo aceito lance inferior ao valor da avaliação, conforme prevê o Art. 843, § 2º do
NCPC, o imóvel penhorado conforme termo de penhora às fls. 89 - tendo sido os executados intimados da
penhora conforme fls. 156 - descrito e avaliado às fls. 227 (em 25/05/2015).- LAUDO DE AVALIAÇÃO:
IMÓVEL: Rua Olegário Maciel, nº 518 – Loja D – Barra da Tijuca – RJ. Com direito a uma vaga de garagem.
O terreno encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado e registrado no cartório do 9º RGI (capital),
tudo conforme certidão digitalizada que instrui o presente mandado e que faz parte integrante desse laudo.
DO EDIFÍCIO – Edifício comercial denominado “Centro da Barra”, ocupação comercial, composto de dois
pavimentos de salas e lojas na parte térrea. LOJA D – Trata-se de loja onde funciona Pizzaria denominada
“Dominus”, com as instalações próprias para o ramo explorado. Área edificada com aproximadamente 81m2.
Encontra-se em bom estado de conservação. AVALIO, o imóvel acima descrito, em R$ 1.200.000,00 (hum
milhão e duzentos mil reais), sendo atualizado na data de expedição do presente edital para R$ 1.415.937,16
(hum milhão, quatrocentos e quinze mil, novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).- OBS.: A
referida avaliação será atualizada na data do Leilão.- Conforme Certidão do 9º Ofício do Registro de
Imóveis/RJ., o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 98.852, (R-07) em nome de  Benjamin
Aguillar e sua mulher Ilda Romano Aguillar, casados pelo regime da comunhão de bens; constando ainda da
referida matrícula: (R-16) – Hipoteca em favor de Akzo Nobel Ltda.; (R-17) – Penhora: 41ª Vara Cível –
Processo nº 99.001.066776-4, ação movida por Tintas Coral Ltda., em face de Benjamin Aguillar; (R-19) –
Penhora: 32ª Vara Cível – Processo nº 98.001.124497-4, ação movida por Luiz Kutwak em face de Alcides
Aguillar Janeiro, Benjamin Aguillar e Ilda Romano Aguillar; (R-26/Av-29) – Arrematação: Pela carta de
14/01/15 da 42ª Vara do Trabalho, prenotada em 10/11/15 com o nº 1667030, à fl. 78v do livro 1-IT, extraída
dos autos da Ação movida por Mario Cesar Melo da Silva em face de Apolinho Tintas Ltda., e Benjamin
Aguillar (Processo nº 0191500-56.1995.5.01.0042), fica registrada a Arrematação de metade do imóvel feita
por Arthur Warwar, casado pelo regime da separação de bens com Silvia Kremer Vieira da Cunha. Condição:
O arrematante tem ciência das penhoras registradas com os nºs 17, 19, 22 e 25, e da hipoteca com nº 16;
(R-30) – Remição: Pela Carta de 06/05/15 da 40ª Vara Cível, prenotada em 11/04/16 com o nº 1689273 à fl.
280 do Livro 1-IV, instruída pelo mandado de retificação de 08/06/16, também da 40ª Vara Cível, extraída
dos autos da Ação movida por Marcelle Sauaya em face de Benjamin Aguillar e Ilda Romano Aguillar
(Processo nº 0116673-79.1997.8.19.0001) fica registrada a Remição de metade do imóvel feita por Heitor
Romano Aguillar, casado com Cristiane Salomão Safe Romano Aguillar, pelo regime da comunhão parcial de
bens na vigência da Lei 6515/77; constando ainda prenotados com os nºs 1685593, requerimento de
31/03/2014 (locação); e 1737279, Ofício nº 48/2017 de 22/02/2017, da 41ª Vara Cível (cancelamento de
penhora); e que, consta na Vara de Registros Públicos, Processo nº 0196511-07.2016.8.19.0001.- Conforme
Contrato de Locação Comercial, acostado às fls. 209/213 dos autos, consta como Locador Heitor Romano
Aguillar e como Locatário JPBP Pizzaria Eireli. Prazo: o contrato vigora pelo prazo de 5 (cinco) anos, com
início no dia 31 de Março de 2014 e término no dia 30 de Março de 2019.- Débitos do Imóvel: IPTU: R$
276.852,54 (duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro
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centavos), referente aos exercícios de 2003 a 2012 e 2017 (da 07ª a 10ª cota); Taxa de Incêndio: R$ 408,66
(quatrocentos e oito reais e sessenta e seis centavos), referente aos exercícios de 2012 e 2013.- Conforme
Certidão do 9º Distribuidor, constam distribuições na 12ª. Vara de Fazenda Pública referente a débitos com
IPTU nos exercícios de 2003 a 2012.- OBS.: Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência, conforme prevê o
Art. 908 do NCPC.- As certidões referentes ao Art. 267, inciso XXIV 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 NCPC.- E para que chegue ao conhecimento dos
interessados, foi expedido o presente, que será publicado através do site de leilões on-line:
www.portellaleiloes.com.br, de acordo com o Art. 887 § 2º do NCPC, cientes que a arrematação far-se-á à
vista ou a prazo de até quinze dias mediante caução de 30% da arrematação, acrescida de 5% de comissão
ao Leiloeiro e custas de Cartório de 1% até o limite máximo permitido.- Dado e passado nesta cidade do Rio
de Janeiro, aos doze dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezessete.- Eu, Martha Rita de Cassia
Echeverria Gorberi, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.) Flávia de Almeida Viveiros de Castro -
Juíza de Direito.
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