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Eú, Carina Rosa Marin
9'4 /79190, digitei. E €u,

DE JUST|ÇA

Liar de cartório, c
Peixoto Lima, Subs

.,j

NPJ sob o rro

Il. 1.M-14063 . (PENHoRA) - Pre o 45983, em 10/03
T-.TDA, com sede

em Ni l_ no
o

/z 6 pela nt a1
Divida AtÍva da Comarca de N ói-RJ, extraida. do ProceESo

0001145-1 6.2006. 8. 19. 0002 ( ,aaz.001LL2*A) , apenscs:
2006.002.0011La"1, 2c05.121.1395 12t.1887 42-E " VALO
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Continua no verso...

MATRICULA: 14063

IMOVEL: Loja 110 (cento e dez) do Edificio
na Rua da Conceição tlo 188, no 1o
deste Munieípioi e a correspondente fração ideal de 4086/3855218
do terreno, meclindo no seu todo 33r65m de largura na frente; uma
linha em curva e qüebrada de três segmentos com 55r 07m mais&' 20. BOm de laroura nos f ,ais uma linha10, 00m ma-is 20, 80m de largura nos f undos, por rn

. quebrada *& nove segmentos com 16r20m mais, 3,l0m mais 12r50m
mais 8,50m mais 0, B0m mais 9,80m mais 3r 70m ,mais 7,8Orn mais
30,50m de extensão' de frente a fundos do lado direito e uma
outra linha quebrada de cinco segmentos com 39,60m mais 10,80m
mais 20,10m, mais 4,20m, mais 21,90m pelo lado esquerdo,
confrontando na frente com a rua, da Conceição, pelo lado
direito, fundos e lado esquerdo, sucessivamente com os,imóvêis
.da rua da Conceição no s 200 , 202, 204, 206, 208 , 210 e"""212, c')om

âi Ccnfraria Nossa Senhora da ConceiÇão, com'a rua Moadyr

CONSTRUTORA
CNFJ sob o

BAERLEIN LTDÀ, com sede nesta cidade,
no 33.101.759/0001-10. rÍtur,o: o referido

1

iq,easalapor
rhesma ma;,tricula.
rnatricula 4010,

devi-damente
Iivro 2-M, fls

Regist.ral. NiterÓi, i'L ''l

i

': rii;: " 
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sob o no 33.101.

de Imóveis, expedida em

Eírods (oetono ilonteiro, no l.ó50, §olos 2lgi22l - Shopping Futuro . Pendotibo . Niterói/U



ç

(EXE DÀ oÍvrDÀ) R$19.685,89. (dezenove mil seiscentos ê
oitenta e cinco reais e oj-tenta ê novê centavos). Foi designado
colrro: fiel deposltário, cIÀ coNsTRUroRA BAERLETN LTDA (cNpJ:
no331.101.?59/A001-10). Não tendo sido recolhidos os emolumentos
referentes ao registro da penhora e outros gravames decorrenLes
de ordem judicial, somente será cancelado o ato com o
recolhimento -devido dos emolumentos na ocasião da apresentação
da respectiüa ordem judicial de cancelamento pela parte
interessada"p *-sobservando os valores vigentes à época do
pagamento; salvo se a vencida na ação for a Eazenda pública
(Decisão Normatj-va da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do
Río de Janeiro Processo
15412'' ülBT " Consulte em

no 29 .682 / 97 ) . SELO E].,ETRôNTCO NO ECBU

Niterói , 20 /06/20t1 . Eu, Carina Rosa Ma auxiLiar de
ildene Peixoto

h

cartório, cadastro 94/l-9790, digitei. E €ür
Lima, Subst.ituta, cadastro g4/Lg4BBr âssino

R. 2 .t'Í-14063 . (PENHORA) - Prenotação sob o

s. br Q t (_,

-x-x-x-x-x-x

em L0/03/2017.
nesta cidade,

EXEOUENTE

EXECT'TADÀ-
ins cr ita

sob ô no 28.521 .'7 48l0001-59. rÍrur,o
Geral de Imóve j-s, expedida em lZ / 0j /
Ativa da Comarca de Niteró1-RJ, extr
89.zcj06. B. 19. 00 02 (2006. 002.0015 23-O)

CIA CONSTRUTORÀ BAERLETN LTDA
no 45981,
,, com sede

no CNPJ sob o no 33.101.759/0001-10.
MUNICIPIO DE NITEROI/ com sede em Niterói RJ, inscrita no CNP,J

- Certidão para o Registro
2076 pela Central da Divida
aida do processo no 0001558-
. VALOR DÀ EXECUÇÃO DA

DIVIDA : R$7.2L6,08 (sete mi1, duzentos e dezeseis reais e oito
centavos) . Foi designado como fiel depositário, CIA CONSTRUTORA
BAER.LETN LTDA (cNPJ ' r 33.101.7s9/0001-10). Não tendo sido
recolhidos os emolumentos referentes ao re§istro da penhora e
gutros gravames decorrentes de ordem j udicial, somente será
:ancelado o ato com o recolhimento devido dos emol-umentos na
ocasi'ão da apresentação da respectiva ordem j udiciar de
àur',"*Iu*ento pera parte interes"àau, observando os valores
vigentes à época do pagamento; sarvo se a vencida na ação for a
Fazenda PúbIica ( Decisão Normat.iva da CorregedorÍa Geral de
.Jusci:ça do Estado do Rio de Janeiro Processo no 29,682/91) .

:]ELo ) ELETRôNICo no ECBU 75473 ZCF"
'il

Consul-te
20/06/2011 "

em
Eü,w3. t. I

.larina Rcsa Mar
JJ-grLe].. E_ eUr
')4lt94BB, assi

s ite ubli Nit,erói,
auxiliar de cartório, cadastro 941L9190,
ildene Pei-xoto Llma, Substituta, cadastro

-x*x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x
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Continua na Próx. frclwZ

ii
'i!
.:ir,
,'i:
t.;
i.,)l

I

,'j

,i
I

.i
li

.,1

t1:

,]:.
.:

::ai

.1

l:,

.t.

t.
j

i1

l:]

il:

,]:

i:
't,

1.

'I
'

i:

l:
il.
i.

1',

i.
_:-

:

{i

,rt
ti
:r
lh,

L\ ' 1

;r

ii

i,



cro
DE JUSTrÇA

Eírods (oelono lllonleiro, no l.ó50,Solos ZlitZtl. Shopping Fulurs. Pendotibo - Nireríi/U
Te!.: (21) 27Oq-2255. www.coiloriolá.com.br Continua
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no verso.

1

I

sobon ?? 101.159/0001-10, o inóvel
penhorado para
rnif quinhentos

garantia da dÍvida no val-or de RS4

Cesignado
ê dez reais e cinguenta ê nove

fiel depositário CfA CONSTRUTOR.JA.
33.101.7S9l000X-L0) . Não rendo sido recolhidos os

.510,59 (quatro
centavos), foi

ffiffiffiwffi
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ref eJ:entes ao reg istro da penhora. e ou tros gravames decorrentesde ordem j udic â1, somente será cancelado o ato com o
1

recol_himento devi do dos emoLumentos na ocasião da apresenta Çâoda respectiva ordem judicial de cancelamento pela parteinteressada, observando os valore s vigentes à época dopagamento; sa1vo se a vencida na açâo for a Fazenda PúblicaDecisão Norma
io de JaneiroR

tiva da Corregedoria Ge ral de Justiça do Estado do

Niteró! 13 de de 2020

Poder Judiciário - TJERJ i

Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalizagão Eletrônico

EDCQ 240s5 CcY
Consulte a validade do selo em:

://wunú.tjrj jus. br/sitepublico

I

04355 UKT. Cons
Processo no 29.6g2/g 1) SELO ELETRoNICO no ECVCul-te em t bNiterói, 20/05/2 019. Eu, Ai;nso Nunes Rod s, auxil_iar decartórior câ4gstro 94/2A444, diqltei. E êü, Zlldene peixoto 

,
T - *-rJ-ilLd., )UDSt-l a:.rh", cadastro g4 /19488, assino x-x-x-x-x-x-x-x

Certiftco que a presente certidão é cópia fiel da nratrícula 14063 referente ao pedido 201000472, sendo
exkaíCa na ôrnra do artigo 19§ 1" da Lei 6.015 de 111211973, constando desta certidão, todos os

que recaiam sobre o inóvel O

EMoLÜMENToS
lEt 6370t12 0,00
LEt 3217l99 0,00
FUNDPERJ 0,00
FUNPERJ 0,00
FUNARPEN 0.00
iSSON 0,00
TOTAI- 0,00

0,00
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Eq Femanda Santos Soares, SubstihÍa, rnatrícr,rla
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