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do Ofício no 200/2018/or de n/CI4/ZOtB por, determinação da MM,Dra. Andrea GonçaIves Duarte Joanes ,Jui za de Di_reito,decretando a p enhora do imóvei- obj eto desta matricul-a. VALOR DÀEXECUCÂ,O DA DÍVTDA R$S .039, 60 (cinco miI, trinta ê nove reaise sessenta centavos). Foi designado (a) como fiel depositário (a) , ,,JOSE'LUIZ MOTTÀ !ÍAGÀÍ,H.â,ES, (cPF: 054 . 404 .24 1 -69) . Não tendo sido
|hidos os emolumentos referentes aq registro da penhora eout r s gravames decorrente s de ordem j udicial, somente seráa
êCANC lado o ato com o recoIhÍmento dev ido dos emolumentos naocasião da apresentação da respectiva ordem judicial decancelamento pela parte i nLeressada, observando os valoresrzigentes à éfÕ ca do pagament Ção for aFa zenda Púhl.Lüa (Decisãó Normati VJustlça do Estado do Rio de 'Jan

roSELOi ELETRoNTCO
httpà : / /www3. tl rj . jus.br/sitepublico. Niterói,

no ECMA

23/05/2018. Eu,Afonso Nunes Rod s, auxiliar de cartórior oâdastro 94/20444, ,di gi !-lI P I h ô11 ildene Peixoto Lima, Subs tituta, cadastro94/7 4BB, assin -x-x-x-x-x*x-x-x-x-x-x-x-x_x_x_x_x_x_x_x_x_o
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Certif;co que a presente certidão é cópia fiel da matoícula14680 refererfie ao pedido 201000473, sentlo
exhar.lla na forrna dci artigo 19§ 1" da l,ei
everúpais, ônus, citações de ações reais ou
REFERIDO E VERDADE E DOU FE.
94112935, conferi e assino empúblico e raso,

6.015 lll2ll973, conskndo desta certidão, todos ôs

=MOLUÍMENTOS
0,00

,_Et 63lAt12

-Er 3z:1 7/99 0,00
.UNDÉERJ 0,00
;UNPERJ 0,00

FUNARPEN 0,00

SSQN 0,00
IOTAL 0,00

que recaiam sobre o imóvel.' O
Eq Femanda Santos Soares, Substihna, rrntícula

dou

Niteroi, 13 de de 2020

Poder Judiciário - TJERI
Corregedoria Ceral de Justiça;

Selo de Fiscalização Eletrônico
mGQ 24056 FPE
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ESTADO DCI RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO BE JÀNEIRO

FUNDO ESPECIAL - FUNESBOM

cERTTDÃo PosrnvA DE oÉelro

No 01192447-W5 I 2024

CertiÍicamos que, até a presente data, conforme as informaçÕes registradas em nosso sistema,
referentes aos vencimentos dos 5 (cinco) últimos anos da Taxa de Serviços Estaduais de
Prevençáo e Extinção de lncêndios, existe(m) débito(s) relativo(s) ao(s) seguinte(s) exercício{s):

Exercício Vator Taxa (R$) Valor Mora {R$} Valor (R$)

2014

2015

2016

2017

2A18

84.64

9A,21

92,86

A lnscrever em DÍvida Ativa

A lnscrever em Dívida Ativa

30,99 115,63

27,79 '118,00

23,36 116,22

Ajude-nos a salvar vidas! Pague em dia a sua Taxa de lncêndio.

Para consulta a débitos porventura existentes, já inscritos em dívida ativa, visite o site da
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (www.dividaativa.rj.gov.br).

Emitida em 17102J2A20 às 21:40:05 {hora de Bmsília}, através do site do FUNE§BOM
Caso queira efetuar nova consulta, visite www.Íunesbom.rj.gov.br

PÍopriêtário

CONSTRUTORA BAERLEIN LTDA

N'ÇBIIllERJ

1222829-2
lnscrição Predial

1670637
Tipo

ARMAZEIVI

Área {m'}

65

Endereço

RUA CONCEICAO DA 188 115
CENTRO
NITEROI 2402AA87


