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R$a.27L,16 (quatro mil, êfuzentos ê setenta ê um reais I setenta
e seis centavos) . Foi designado como fiel depositário, CIÀ
CONSTRUTORÀ BÀERLEIN (CNPJ: 33. 101. 759/0001-1,0 ) . Não tendo sido
recolhidos os emolumentos referentes ao registro da penhora e
outros gravames decorrenLes de ordem judj-cia1, somente será
cancelado o ato com o recoLhimento devido dos emolumentos na
ocasião da ãpresentiação da respectiva ordem judlcial de
cancelamentq* *ç*efu parte interessada, observando os valores
vigentes à época do pagamento; salvo se a vencida na ação for a
Fazenda PúbIica ( Decisão Normativa da Corregedoria Gera] de
JustÍça do Est.ado do Rio de ,Janeiro Processo no 29 , 682 / 91) .

SELO . ELETRôNTCO NO ECBU 75410 LNV. CONSU}IE EM.

nttp s' : / bl\^lvü-3 .Liri-j!s-.bg 1s r tepublj,qo .

Brunrra do
âigitei.
94/19'488,

Outão
E êur
ASS}

, auxíliar de ca
I zíJdene Peixoto
-x-x-x-x-x-x-x-x-

Niterói, 20/06/20ir'7. Eu,
rtório, cadastro 94/15159,
Lima, Substituta, cadastro
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

) - Prenotação sob o no 45839, em A6/02/2AL7 -

[xpcusapo (s) - crA coNsrRUToRiÀ BAERLETN LTDÀ, iá qúalif icada
anteriormente. EXEOUENIE(S)- MUNICIPIO DE NITEROIT coil sede em

filiterói-RJ, .in,rcrita no CNPJ sob o no 28 .52L .7 48 / OOAl-59. rÍrur,O
7 Ce,rtidão para o Registro GeraI de Imóveis, expedida em

[e / tO./ 20L5 pela Central da Divida Ativa da Comarca de Niterói-
FJ, extraida do processo no 0036605-]--1 .2072.8.19.0002. YALOR -
iuxscúcÃo pa pÍvrpa) R$3.L1?,88 (três miI, cento ê dezessete
Leais ê oitenta ê oito centavos). Foi designado como fiel
depositário, CrA CONSTRUTORA BâERLEIN (CNPJ: 33.101.759/0001-
10) . Não tendo sido rebolhidos os emolumentos referentes ao
egiqtro da penhora e outros gravames decorrentes de ordem
udic.'iaI, .somente será cancelado o ato com o recolhimento'devido
os àm*olumentos na ocasião da apresentação da respectiva ordem
udicial de cancelamento pela parte interessada, observando os
alores vigentes à época do pagamento; salvo se a vencida na
Ção for a Fazenda PúbIica (Decisão Normativa da Corregedoria
eral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Processo no
9.682/e7) . SELO ELETRôNICO
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h. 4 .M:14062 . (PENHORL) -

^ ^o ôo\, 11 L9 , /0001-59.
26/02/2OlB, pelo Juizo

[írodo Coelono lllonleiro, no 1"650, §slos 219/221 " §hopping Futuro .
Tel.: (21 ) 2709.2255. yrww.(oÍtoriol 8.rom.br

o no 49408, em B/09/
esta

rito

da 10" Vara Civ
processo rro 0L667 40-

!

Pendotibo . illterói@$n1irua no verso...
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de t7 por
Duarte Joanes Juíza de Di tandó

leto desta matricula R$7.651
ete mil seiscentos e cinqqenEa reais e noventa centavos

tário (a), CI+ CONSÍRUTOR4
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. MATRICULA: 14062

Decisão datada de 26/0L/2AL6,

ao registro'da penhora :'e
j udicial, somente será

2

:

R.3.M-14062. (PENHORÀ) - Prenotação sob o no 483't3, em
2S / A3 / 2AiB . EXECUTADO * CIA COI.JS?RUTORA BAERLEIN, com sede nesta
ôidaOe, inscrita, no C.N.P.J/M.f. sôb o no 33.101.759/0001-

to no CNP,J sob o no
expedido em

170/2078/oF datado de 21/02/2A18, por determinação da M.M. Dr'
Andrea Gonçalves Duarte Joanes ,Juíza de Direito,
penhora do imóvel obj eto desta matricula.
oÍVfOe - R$l.936,94 (um mil, noveêêntos ê

re fe rent e s

hovênta e quatro centavos). Foi designada,'como fiel
'C:ÍA CoNS.TRUToRA sÀEeLgfN LTDÀ, inscrita no C. N. P. J. §ob o i no
33.101.7 59/0001*10. Não tendo sido recolhidos os emolumenros

de corrente s

Of ic io ll
o

trinta ê teaJ.Í, ê

ouLros gravames
cancelado o ato com o

apresentaf,ão
pela

de ordem
recolhimento devido dos emolumentos na ocasião da
da respectiva ordem judicial de cancelamento
interessada, observando os valores vigentes
pagamento; sal-vo se
,(Decisão Normativa da

a vencicia na ação f or a
Ccrregedoria Geral de Justiça

Rio de Janeiro - Processo no 29,682/9'l).
hzga4 N,xG.
Niterói, rr 18

Consulte em
/ 04 / 20t8. Eu, Nunes

tei. E €ur
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bartório, cadastro 94/2
Lima, Substituta,
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NiteróÍ , 04/L0/2018. Eu,
Afonso Nunes Ro ue , auxiliar de cart,órj-o, cadastro 94/20444 |

ildene Pej-xoto Lima, Substituta, cadastroHisitéi.
94/L9488,

l;

E êur
assr_ fa- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

k.§.ú:,faoez.(pgNgonal- Prenotação sob o nq 49648, em 20/09/2A18.
ExEcÚtÀDo (s) - coNSTRuroRÀ BâERLETN trDA, inscr,ita no CNPJ sob o

1,Io 33.1-01-.759/0001-10. EXEQUENIE(S)- mrurcÍpro DE NITERóI,
lnscr:ito no CNPJ sob o no 28.52L.7 48 /0001"-59. gÍfUr.O Termo de
penhqf a, expedído em 1,2 / A4 / 2016, pelo Juizo da Cent.ral da
Dividá Ativa 9" Vara Civel da Comarca de Niterói-RJ, extraido do
,r . i,
!:rocqsso no 0 2L5954-24.2005.8.19.0002 (2005.L21 .188830-
5), ácompanhado pelo Oficio no 499/2018/OF de tl/09/2078 por
deteqminação da MM. Dra, Andrea Gonçalves Duarte Joanes Juíza
de Qireito, decretando a penho_ra do imóve1 objeto desta
matricula. Vâ],OR DA ExECUCâO DA qÍVIDA - RSs.4O8t6L (cinco mil,
guatr:ocentos e oito rgais ê seesenta e um centavos). Foi
êesi$pado (a) como f iel- d,epositário (a) , CIÀ CONSERUTORA BAERLEIN
itCppir " SS.1O1 .759/OOOl-1ô) . 

' Não tendo =l-Ao recolhidos os
emoJumentos referentes ao registro da penhora e outros gravames
decorrentes cle ordem judicial, somente será cancelado.o ato com

o reôolhimento devido dos emolumentos na ocasião da apresentação
àa it'u"p""t iva ordem j udicial de cancelamento pela parte
X-nteiessada, observando os vafores vigentes à época do
pagamento; sal-vo Se a vencida na ação for a Fazenda Púb1ica
i(Decir.são Normati-va da Corregedoria GeraI de Justiça do Estado do

e Janeiro - Processo no 29.682/9"7) " SEL9 ELET4ôNICO n" ECQX

DKE. Consulte em https: / /www3.tiri.ius.brlsi tepublico.
d
I
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U
;

ói, 04/tO/2018. Eu, Afonso Nunes Rodry{9#e\, auxiliar de
iio, , cadastro 94 / 2A444. digitei . E eu, ,.4- flif Aene Peixoto
Substituta, cadastro 94 / L94 88, âs sinaffiz{-x-x-x-x-x-x-

Continua na próx. ficha 3
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BAERLEINI.TDA,CNPJ:i-33.].o1.759/0001-10.Nãotendosj.do
recolhidos os emolumentos referentes ao registro da penhora e i

outros gravames decorrentes de ordem judicial, somente será :

cancelado o ato com o recolhj-mento devido dos emolumentos na i

ocasião da apresentação da respectiva ordem judicial de i

cancélamento pela parte interessada, observando os valores' :

vigentes à ép-ôca do."-qa§amento; salvo se a vencida na aÇão for a

Fazenda púhliSo (Decisão Normativa da Corregedoria Geral de
Justiça do gstaOo do Rio de 'Janeiro Processo no 29,682/91).
SELO.," ELETRôNICO no ECQX 19531 EBK. Consu-l-te em
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.2412.8.19 " 0002, movido pelo MUNICIPfO DE
to no CNPJ sob o no 28.52r.1 48 /0001-59, em des favor da
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para da divida no
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recolhimento devido dos .*emolumentos na ocasião da apresentaçâo
da respectiva ordem judicial de cancelamento pela parte
interessada, observando os valores vigentes à época do
pagamento; sa'lyo se a vencida na ação f or a Fazenda Pública
(Declsão Normativa da Corregedoria Geral
Rio cie Janeiro Processo no 29 .682 / 97 ) .

de Justiça do Estado do
SELO ELETRôNICO NO ECVC

.b
u s, aux j-liar de

Zildene Peixoto
-x-x-x-x-x-x-x-

0 4 371 ZEX, ,0onsulte ., €ft
Niterói, 20 / O5120Ig; ' Br.-,,

car.torio, cã"dâÜtro g4 /2044
Lima, SubstÍtuta, cadastro

t ww3. t
Afonso Nunes Rod

4, digitei. E êur
94/79488, âssino

Afonso Nunes Ro
4, digitei. E €u,'94/19488, assino

, auxiliar d
il-dene Peixot

-'sf-!f-V-!f-1f-L-

I

u 8-ltu!!2 (PIENEaBÀ) Prenotação sob o no 50199, em 06/12/201,8.
De acordo com o Termo de Penhora, expedido em 79/09/20L8, pelo
lluiz'd:de Direito da Central da Divlda Ativa da 9" Vara Civel da
Çomar:ca de Niterói-RJ, acompanhado pelo Oficio no 581 /2018/OF de
'08 / O9'/ Z}tg por determinação da MM. Dra . Andrea Gonçalves Duarte
;_Joanes, extraido dos autos do Processo no 0001 634-
'L6.2006.8.19.0002 (2006.002.001599-0) , movido pelo MtNIcrPro DE
NIIEROI, inscrito no CNPJ sob o no 28. 5 21,7 48 /0001-59, em
desfavor da CIÀ CONSTRUTORÀ BAERI"EIN LTDÀ, inscrita no CNPJ sob
o no 33.101.759/0001-10, o imóvel objeto desta matrícul-a foi
penhorado para garantia da divida no valor de RS3.825r30 (três
Jnilr, oitocentos e vinte ê cineo reais ê trinta eentavos), foi'i
desiqnado fiel deposÍtário CIÀ CONSTRUTORÀ BAERI.,EIN (CNPJ:
33.1óX.?59/0001-10). Não tendo sido recolhidos os emolumentos
refefentes ao registro da penhora e outros gravames decorrentes:.de brdem j udicial, somente será cancelado o ato com o
,re"oíhimento devido dos'emolumentos na ocasião da apresentação
;da :respect.iva ordem j udicial de cancelSmento pela parte
.inteigsbada, observando os valores vigentes à época do
pagamento; salvo se a vencida na ação for a Fazenda PúbIica
(Declsão Normatj-rra da Corregedoria Geral de Just,iça do Estado do
Rio de Janeiro - Processo no 29.682/97) . SELO EIíETRôNrCO no ECVC
,043'12' UYB. Consulte em
rNiterói , 20 / 05 / 2019. Eu,
cartÕrio, cadastro 94/2044
,Lima i sunstituta, cadastro

R.9.t{-14062.(PENHORiA) - Prenotação sob o no 502L0, em l0/L2/2018
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rdo com o Termo de Penhora, expedido em 02110/2078, pelo
de Direito da Central da Divida Ativa da 4^ Vara Civel da

Continua na próli ficln 4
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:MOLIJMENTOS
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Estrodo (oeluno filonleiro, no I.ó50, §olos 219i22l . Shopping Futuro - Pendotibq . t{iterói/Rl
Iel.: (2 I ) 2709.2255 ..*.:.r"-"t t.,:* 'MiitrwÊ#

N{ATzuCULAi 14A62

Comarca de Niterói-RJ, acompanhado pelo Oficio no 636/2018/OF de
02/L2/20L8 por determinação da MM. Dra. Andrea Gonça1ves Duarte
Joanes, extraído dos autos do Processo no 0017 221 -
85.2006.8.19.0002 (2006.002.A76792-2), movido pelo MUNICIPIO DE
I\IfTEROI, oinscri^to. no CNPJ sob o no 28.52L.7 4B/0001-59, enr
desfavor d-a cIA"doNsTRUToRiA, BÀERIEIN LfDÀ, inscrita no CNPJ r;ob

^ ^-^ *,r1 .o nc 33."101.759/000i-i0, o imóve1 objeto desta matrícula lloi
penhorado para garantia da divida no val-or de R$787 .115 / 36
(setecentos ê oilenta e sete !aiI, cento e guinze reais e trinta
e sêis eentavos) , foi designado fiel depositário CIA CONSTRUTO&A
BAERLEIN (CNPJ: 33.101 .759/ 0001-10) . Não tendo si.do recolhi<ios
ps emolumentos referentes ao registro da penhora e outros
gravames decorrentes de ordem judicial, somente será cancelado o'ato com o recolhimento devido dos emolumentos na ocasião 'da

R10 de
04373
Niterói,

:

2A/05/2A7
cada st ro

9. Eu, Afonso Nunes
cartório, 94/2A444, dj.gitei. E êu,
lJl-ma, Substituta, cadastro 94/79488,

que a preserÍe certidão é cópia

de

ao

de constando desta

Íea§ ou pessoals que recaiam

E DOU FE. ELt, fema{1 Santos

§ústihÍa, matrícula 94112935, conferi e assino empúblico e raso,
{
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Niterói, i3 de 2020
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