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InOVE!. - Sala 307 do Edifício na Rua da Alfândega .n9 25, e a fra 
ço de 0,0115 do respectivo terreno, na freguesia 'da Cande1ãria 
O terreno mede 19,25m pela rua da Alfândega; 27,15m do lado di 
reit.o em 2 segmentos retilíneos, que tem sucessivamente do fre 
te para os fundos 13,80m e 13,15m, confrontando com o n9 21 d 
rua da Alfândega; 28,44m do lado esquerdo, confrontando com os 
n9s 29/35 da Tua da Alfândega e 11214 da rija da Quitanda; 17,99in 
rios fundos, em 4 segmentos retilíneos que tem sucessivamente da 
direita para a esquerda 7,76m, 4,61m, 0,35m e 5,27nu, confrontan-
do com o n9 22 da rua Buenos Aires e 24 da mesma rua, e o nÇ 110 
da rua da Quitanda- PROPRIETÁRIO: UNIÃO DOS FERROVIÁRIOS DO BRA 
SIL - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, com sede nesta cidade, C.G.C. n9 
3417080310001_ 06 . Adquirido conforme matricula 6807 do livro 2-P. 
O imóvel esta inscrito no FRE sob numero .-.-.-.-.-.-.--C.L.ÔOOS. O 
referido i verdade; do que dou fé. Rio de Janeiro, 08 de Maio de 

R-01-L'ROMESSA DE VENDA-Certi.ffto que, pela escritura de 15.02.78 
lavrada nas notas do 189 Ofício, no livro_2384 a fls.68, a pro 
prietária prometeu vender o mencionado imóvel a AUGUSTO FRÂNCIS 
CO MATHIAS, arquiteto, e sua mulher, DILUA GUIMARÃES DE CAMPOS --  
MATIIIAS, do lar, brasileiros, casados pelo regime da comunhão de 
bens, residentes nesta cidade, CPF n9 004.264.157-87, pelo preço 
de Cr.48S.253,94., sendo Cr$159.800,00., pela fração e Cr$-------
325.453,94., pelas acessões que acederão a sala, a ser pago pela 
forma constante do titulo, o qual foi feito eia cantor irrevoga-
vel e irretratavel. A transmissão foi paga pela guia 2420007 de 
04.05.78. Do que dou fe. Rio de Janeiro, 08 de Maio de 1978. 

AV-02-Certifico que, ap&s o processamento da ãrea de recúo, cedi 
da ao Município do Rio de Janeiro, objeto do R-4 da matrícula --
6807 do Livro 2-P, o terreno desta matricula passou a medir: -_ 
19,175m dc fronte; 17,99m nos fundos, em 4 segmentos retilíneos-
da direita para a esquerda de 7,75m mais 4,61m mais 0,35m mais 
5,27m; 25,62m pela direita, em 2 segmentos retilíneos da frente-
para os fundos de 12,27m mais 13,55m e 27,04m pela esquerda; con 
forme Ofício de documento hoje arquivados. Do que dou fé. Rio d 
Janeiro, 25 de Outubro de 1979.  

Av-03-CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO-Certifico que, a Convenção de con 
domínio do Edifício, foi registrada no livro 3 sob n9 304 a fls —. 
gg. Do que dou fe. Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 1979. 

AV-04-Ccrtifico que, em virtude do desmembramento da União 	dos 
Ferroviario do 8rasii-Administração Nacional, conforme Ata da As 

sembleja Geral Extraordinúria, realizada no dia 28.10.77, publi- 

'RSO 

Rua Sete de Setembro, 32-3°  andar -  Centro - RJ 1 CEP 20050-009 -(21)2507-35151(21)2232-9744 
contato@7r1-rj com br - w 7n-rj com br 

(-o 

CN 



CERTIDÃO 
171006797 

REGISTRO GERAL 

- MATICULÀ 	 r FICH 

1 SOfl - 2-Q 	n9sQ. j 
publicada no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 27 - 
de Outubro de 1977, numere 663 Parte V pagina 43, a responsabili 
dade da efetivaçao da escritura de venda definitiva do imóvel, 
passou a ser de PECÚLIO UNIÃO, com sede nesta cidade, C.G.C. n9- 
2991505/0001-02 Do que dou fé. Rio de Janeiro, 15 de Julho de 

R-05.VENDA-Certifico que, pela escritura de 28.l2.83, lavrada -- 
nas notas do tabelião do 109 Ofício desta cidade, livro 3743 a 
Lis 04, Pecúlio União, CCC no 29961505/0001-02. com  sede nesta - 
cidade, vendeu o j.mve1 descrito na matrícula, a AUGUSTO FRANCIS 
CO MATRIAS, arquiteto, brasileiro, casado pelo regime da comunhão 
debens comDILXEA GUIMARAES DE CAMPOS MATHIAS, C.I.C. numero --
004.264 157-87, residentes nesta cidade, pelo preço de Cr$ -----
485 253,94 Transmissão gula no 2420007 Do que dou fé. Rio de 
Janeiro, 40 de Dezembro da 1983- //fl//q/f/t///f/////////////f/ 

R-06-VENDA-Certifico que, pela, escritura de_.28.O$.85, do 109 oH 
cio de9ta cidade, livro 3872 a Lis 121, os adqqlTefltas 40 -5, - 
venderam ,o imóvel a RAtION LONÇALES PUMAIt, 'fuitcivnatio publico Le 
deral, dc no oo&. 299 867-is, casado pelo regimeda comunhão d 
bens tom TVETTB REIS PIJMÃR, residente s\esta cidade, pelo preço - 
de cr$30 OQO 000 Transmissão guia n° 022067/3 Do que dou te - 
Rio de Jaffeitd, 30 de-Maio de  

Jl-07-PARTILHA-Certiflc!o que, em virtude do falecimento de Ivette 
Reis Pumar, cujo inventário se processou pelo Juito de Direito - 
da $a  Vara de Orfaose Sucessões desta cidade, foi .o amovel des 
cnto na matricula, partilhado a SERCIO REIS PUMAR 1rasz1eiro, 
solteiro, engenheiro, CPF no 511.177.977-91, tendente é domici-
liado nesta cidade, pelo valor de Cz$780.000,0., confÕrt consv  
ta do Formal de Partilha, dado e passado aoa.2&.0S.88p assinado '. 
pelo M.M. Juiz de Direttb Dr. Tiago Ferreira ,da Gosta, Contendo-
a sentença que,)iolnologou a partilha, proferida,aos 09.16s;,88, pe 
lo mesmo MizY'A tr4'nsmisâo foi paga pela guia nÇ 5t  6t/070132-5 
em 2,s.Og '8,r4c4 ou f. Rio"de Janeiro, 63 de Outubro de 

-ScRxcÂO PREDIAL - Certifico que o imóvel objeto danrntri 
stUinscrito'no FRE Sob no 1.441.555-8 CL 06005-3.'A aver- 
foi feiti a tequerimento datado de 03 de maio de 2001,ifts- 
cça 4seuxnenyo contprobatóra.o que ficamarquivados O refe- 

quê dou fé. Rio de ,Yaiteirõ, 16 de inalo de 

n-a94ROMESSÀ DE VENDA - Certifico que 
	 de 07 de - 

novernbzb de 2001, lavrada nas notas do 	 do 70 
ta Cidade, livro 3296 a fls. 21, Sergio 	ar, já 
do PROMETEUX VENDER o imóvel øbiêtq da 	 em ca 
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vogável e irretratâvel a ANA CHRISTINAtJRBAN GONÇALVES PEREIRA — 
DE SOUZA, brafileira, professora, casada pelo regime da separa-- 
ção de bens com PEDRO PAULO BASILIO PEREIRA DE SOUZA, CPF "úmero 
425.435.687-00, residente e domiciliada nesta cidade, pelo preço 
de R$33.000,00. a ser pago na forma estipulada no título. O refe 
rido é v r ade, do que dou fé. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 
2001.6Q20 ppi,_ 

AV-l0-PACTO ANTENUPCIAL — Certifico que a escritura de pacto an-
tenupcial lavrada aos 09-04-76 em notas do tabelião do 14 Ofi--
cio desta Cidade, livro 2775 a fls. 190v, entre Pedro Paulo Basi 
lio PEreira de Souza e Ana Chrustina Urban Gonçaives, pela qual-
convencionaram o regime de seu casamento, o da separação total — 
de bens, foi registrada no 5Q Oficio de Registro de Imóveis, no 
livro Auxiliar sob nO 6491 em data de 19-0 — 001. Do uc dou fé. 
Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2001.   

AV. I 1 -NDISPO1, 1WLIDADE (Protpcolo: 1769I0' - Certifico que, por determinação da Fxnf 
512 Ora  Regina Lúcia Chuquer de Almeida Costa de Castro Lima, MM' Juiza de Direito Auxiliar da 
CorredoS Gemi da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através do Aviso número 

1264/201 5, datado de 13 de agosto de 2015, publicado no Diãiio Oficial em 18 de asto de 2015 
- Ano i: -  J'2281201 5 - Caderno 1 - Administrativo, lendo em vista os termos do oficio número 

0171/2015, de 31 de julho de 2015. da Iam do Exno. Dr. Fernando Reis de Abrai, Juiz do 
Trabalho da 1' Vaza do Trabalho de Queimados/Ri (N/R1IF. Proc. n°2015 138436 C 	ado 
dos autos do pmcesso núnero 0240800-41.20095.01.0221- RTOrd, rica ind 	cio 	ycl 
desenho na matricula. não podendo de qualquer forma, direto pis 1 , a1 Mou 

ourá-lo, O referido é rtIade, do que dou %. Eu, Gerson Iiicatc.0 ii  
Escrevente digilei. Rio de Janeiro, 04 de setembro de 20 , 7 - .. , - — 

4V 12 	 ILI INDISPONIBDADF (Protocolo 17699,4) Cenifi que, por detcrm'naçao da Tzxnl 
S? 1)? Regina Lúcia Chuquer de Almeida Cosia de Castro Lima, MM' Juim de Dircito Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de lancho, através do Aviso número 
122312015, datado de 06 de agosto de 2015, publicado no DáTi3Oficia] cm 19 de agosto de 201 
- Ano 7 - if 229/2015 — Cadeno 1 — Administxalivo, tendo em vista os tcrmos do oficio número 

015912015, de 27 de julho de 2015, da lavra do amo, Dr. Fernando Reis de, Abreu, Juiz do 
Trabalho da l Vara do Trabalho de Queiniados/RJ (N/R. Proc. n° 2015. 130946-£4 traido 
dos autos do processo número 0144700-26.2006 5.01 .0222-R1'Ord, fica md' elo i cl 

descrito na matricula, não podendo de qualquer forma, direta 	i ' 	 ou 
onerá-lo 	ferido O re 	é verdade, do que dou fë. Eu, Gerson Laical 	i  
Escrevente ditei. Rio de laneiro. 04 de secentro de 2015 

1 t V . 5 r JJ 1—bJ$ %fl 1 fl.flLSflSfl_ 	 JItflJW. j 1 ;# - 1 	 I tWjV t1AX:, 	II tJJ !\l4U u9LaAl co  

Conpmjutverso j 
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$tfli'Regína Lúcia Clnquer de Mneida Cesta de Castro Ijn, MM' Ju522 de Direito ASilar da 
Conewdoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através do Aviso núneó 
122212015, datado de 06 de agosto de 2015, publicado no Diatio Oficial em 19 dç agosto de 2015 
- Ano 7- & 22912015 - Caderno 1- Adniris&ratiyo, texto em vista os termos do oficio número 
0149/2015, de 24 de julho de 2015, da lavra do E,mn Or. Fernando Reis de Abreu, Juiz do 
Trabalho da P Vara do Trabalho de Queimados/Ri (N/Efl? Proc. if 2015130947 C enraído 
dos autos do processo número 0234800-22.2009 1.5.01 .0222, fica indisponlv ei s - o 
na imtiíçida, não podendo de qualquer fonua, direta ou indire alie .0 
refbãjç, é verdade, do ue doi C .  En Gerson Lucate1i 
Escrevente dmjtei. Rio de jaigiro, 04 de setembro de2015. 

AV.14- INDISPONIBILIDADE 1Protocolo: 176998 - Certifiço que, por determinaço da Exnt 
S? D? Regina Lúcia Chuquer de Almeida Cosia de Castro lima, MW Juba de Direito Aimiliar da 
Cotregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através do Aviso número 
1221/2015, datado de 06 de agosto de2015, puhlicadonoDiáiio Oficial em 19 de agosto de 2015 
- Ano 7-n° 229/2015 - Caderno 1 Adnimstralivo,tendo em vista os termos do oficio número 
012812015, de 22 de julho de 2015, da lavra do Exmo Dr. Fernando Reis de Abreu, Jtõz do 
Trabalho da la  Vara do Trabalho de Quemiados/Ri (N/REF. Proc. n° 2015 130948 	, xnkk, 
dos autos do processo número 0234200-89.2009. 5.01,0225 fica indisponível 	vel se o 
na M~ não podendo de qualquer fonna, direta ou u~ iç aliciei;  O 
referido é verdad%. do que dou 	Ri, Gerson Lucate 	Ina 
Escrevente digitei Rio de Janeiro, 04 de setentro de 2015. 

AV 15-0 DISPONIBILIDADE £Pmtocolo. 176999') - Certifico que, por deterrnixiaço da Exuf 
SC DiS  Rena Lúcia Chuquer de Almeida Costa de Castro Uma, MM' Jtdm de Direito Auxiliar da 
Coneedoiia Ceral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através do At número 
1220/.1015. daiadó de 05 de agosto de-2015, pt&ado no Diirio Oficial em 19 de agosto de 2015 
- Ano 7- if 22912015 - Caderno f - Administrativo, tendo em ta os termos do oficio número 
0139/2015 4e 24 de jul» de 2015, da lavra do Exmo. 0i. FerriaMo Reis de Abreu, Juiz do 
Trabalho da l Vara do Trabalho de QuSiados/RJ (N/XtEF Proc n° 2015 13 09j9-C1flçlraído 
dos autos do processo número 0000855-82.2010.5.01.0225 - ItIOrd, ficai ei o i ei 
descrito na maMada, não podendo de qualquer fonna, dite ou 	a • '- ou 
onerá-lo. O referido é wrdade, do que dou Eu, Gerson bica Gab 
Escrevente digitei Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2015. 

AV.I61t4bÏ-SPONmJL1DADE (Protocolo: 1783»c Certifico que, -por det4rntaço da Exnf 
sr Dt Ana tfta Vieira do Carmo, MM' jin de Direito Au,dlmr da Conegdona Geral da 
Justka do Estado do Ria de Jaxefro 1  através do Aviso núnuo 1665/2015, datado de 06 de 
outubro,de 2015, publicado no Dm Oficial em 15 de outubro de 2015- Ano 8- n ° 31/2015 - 
Caderno 1 - Admnaatvo tendo em vim os tenros do oficio numero 020612015, de 21 de 
setembro de 2015, da hMt do- Exnx, DtFerS* Reis de Abreu, Juiz do Trabalho ' an 
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Proc. n° 2015.175830 Ci), extraído dos 	s do 
.0222, fica indisponível o imóv - deserit i 

4àft*III, ngo podendodt:4Slquer  fonna, d 
referido é verdade, do que dou fé. Eu, 
Escrevente dtei Rio de Janeiro, 29 de outubro de 

1 /-tNVI?UNIbiLIUAtJb (YOtOCOIø' 1 133Y4) - tSrWjCo qtt, pot dêterttllrnçao da Emf 
1)? Ana Lúcia Vieira do Cnm MM Jura de Direito Anxiliar 'lia Corregedoria Geral da 
ça do Estado do Rio de Janeiro, através do A viso número 166612015, datado de 06 de 
&o de 2015, publicado no Diário Oficial em 15 de outubro de 2015- Ano S- n°  1/20l5 - 
lemo] - Administrativo tendo em vista os teimes do oficio flutuem 021412015, de 21 de 
mbro de 2015, da Iawa do Ean. 1k Fernando Reis de Abreu, luizdo Trabalho da P Vak do 
,alho de Que imados/RJ (N/REF. Proc. n' 2015 	1 Ci), extrakio dos autos do processo 
em 0192100-62.O8.5.Ol.0223, fica in __wel 	veI descrito na matricula, não 
enchi de qualqueronna, ieta ou' 	 ou onerá-lo. O rerido é verdade, 

4ou %. Eu, Ge14) Gab 	 .ia.. Escrevente digitei Rio de Janeiro, 

AV. 18-INDISPONIBILJDADE (Pn%tocolo 180212) - Certifico que, por determinação da Exnt. 
8?. Dt At* Lúcia Wira do Carmo, MM' J*nza de Direito Awdliar da Conegedoria Geral da 
Justiçado Estado do; Rio de Janeiro, tendo em vista os temias do oficio número 0276/2013, datado 
de 02 4 dezembro do 2015, da lavra do Exmo. Dr. Fernando Reis de Abreu, Juiz do TibaIbo da 
l Vara do Trabalho de Quebrados (N/REF processo número 2015125963 Ci), fica 
iitdisponjnl o imóvel objeto da matrícula, nos autos do pmcesso número 0Í35500- 
81.2009501.0224, publicado no Déiio O (Ano 8 - número 98/2016 - Caderpo 1 - 
Administrativo), 	dejaner de 2 , 	 4 a'iso número 58/2016; não podendo de 
qualquer f 

~
ca  

direta 	di 	te 	- ou onerá-lo. O referido é verdade, do que 
dou E 	. 	, Escrevente digitei Rio de Janeiro, 04 de 
fevereiro d 

AV.19-INDISPONIBILIDADE íPra o 180246 - Certifico que, por determhação da Exnf. 
S? D?. Ana Lúcia Vieira do Camx,, MW Jutn de Direito Auxiliar da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado dó Rio de Janeiro, tendo -em vista os termos do oficio número 026612015, datado 
de 30 <k nóvenibro de 2015, da wá do ËxzrE. Dr Fenndo Reis de Abreu, Juiz do Trabalho da 
1 Vara do Trabajhod»e Queiimdos (N/REF processo número 2015223320 O), fica 
indisponível o imóvel objeto da matrícula, nos autos do processo número 0232600-
36.20(}9 5.01.0224-RlDrd, pubhcado no PM~Ed (Ano & - número 98/2016 - Caderno 1-
AdmitWtrativo) emOl de ièwrtfro de 16 tit s o aviso número 55/2016; no podendo de 

e quaiquer fwiiidlibt2 iqdhtn 	 ou onerá-lo. O retido é verdade, do que 

cc 
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L20-PENHORA(Protocob: 181058) . Certifico que, por detenitaão4a 15 -  Varado Trabalho 
do Rio de Janeiro - TrLunal Regional do Trabalho da 1° Região, através d? Oficio PJe-JT, datado 
de 16 de warço de 2016, assinado  eletronicamente por Axthur Luis Soma da Cunha, por ordem do 
MM Juiz do Ttabaihç', Dr. Carlos Eduardo Dm Maizionet, acompavliado do Auto de Peitora e 
Avaliação datado de24 de fwreiro de 2016, foi o imóvel objeto da mat$eula penhorado para 
gamutia da dívili de R$17.352,55  (dezassete  mil,  trezentos e chqt e dois reais e cinquenta e 
cinco cøiflvos), nos autos da Execuflo - processo nurmw 0011489-15.20153,01.0015 (Carta 
Precatória), em que são partes Autora - BEATRIZ CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA,-  e Ru 
- S.A. FÁBRICA DE TECIDOS MARIA CANDIDA e outros, sem nonraço de depositam do 
bem ?O registro somente ser* cancelado mediante o recolhinleuto dos emolumentos 
(decisio normativa da Cotngdøna Gemi da Justiça do Estada do Rio de Janeno - 
prUctkso ii' ro 29.682/97). O reièrido é verdade, do que dou Pá. Eu, Carolinne Assis 
C}onçs - , Escrevente, d~ Rio de Janeiro, 05 de abril de 

R2lPEuJORAG'k4tocolo: 181491)- Ceffl&o que por detemtção da 19S  Varado Tiabalho 
do Rio de Jas*no - t4bvnal Regiomi do Trabalho da ia  RegiAo, através do Oficio PJe-JT datado 
de 05 de abril de 2016, assinado pelo MM Juiz do Trabalho, Dr. Marcelo Antoao de Ohvewa 
Alves de Moura, acompanhado do Auto de Penhora e Ava1iaão, datado de 24 de fivereiro de 
20164 foi o imóvel objete da matricula penhorado para garantia da dMda tio valor de 
R$61.031,18 (sessezita e um mil, jjfla em reais edezogo centavos), na ação de execução - 
processo nünuo 0011556.65.20155.010.0019 (Classe: Carta PmcatáS Executória número 
003612015,da P Vara do Trabalho de Quehimdos/RJ, processo número: 0051700-
262007501 0225 - RTOrd), em que são partes Autora - REGINA CLAUDIA DA CUNHA 
MOnA, e Réus - SÁ. FÁBRICA DE TECIDOS MARIA CÂNDIDA, WADSON LAMA, 
RYAC IMOBILIÁRIA LIMITADA, RI TÊXTIL S.A.;  RITVA YARA CECILE BUZABErU 
KANERVO URBAN GONÇALVES,  ANA CHRISTINA URBAN GONÇALVES PEREIRA 
DE SOUZA, CROWN INDUSqWA R COMÉRCIO L-IDA, PRINTEX INDUSTRIA E 
COMERCIO S.A.; e CROWN EMPREENDIMENTOS E PARflCIPAÇÔES LTDA, sem 
inação do depositário do bem. O registro somente será cancelado mediante o 
,*colbuneoto dos molumentos (decis nonn$twa d* ConegdS o Geral da Justiça do 
Fs*adodofliodé neiro- sofl° 29682197) Orerido é verdade, do que dou % Eu, 
Rae1 dos Santos M 	• 	 ,4° Oficial Substituto, dijtei Rio de Janeiro, 
28 de abril de 2016.  

AV 22-CANCEL 	TO DE DISPONIBILIDADE (Protocolo: 183352) - Certifico que, 
por determinação da .E 	Sr O? Jhw Lúcia Vieira do Carmo, MM' juiza de Direito Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, através do Aviso numero 1111/2016, datado de 06 de 
julho de 2016, publicado no DO em 18 de julho de 2016, tendo em vista os termos do Oficio  
numero 014212016, de 10 dejurilxrde 2016, da lavra do Exuf Dr Fernando Reis de Abrçu, Juiz 
do Trabalho da P Vara do Trabalho de QueindosfRJ (N/REF. j)rocesso número 2015.130949 

Ii. 
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8060-2-Q 	1 	1 
C 	icacan •'Ia a indisponibilidade objeto da AV.15, que grili imóve( descrito na 
mas t ul' 	etendo á verdade, do que dou fé. Eu Ocs4( AUC 	Gabam

- 	
Escrevente digitei Rio de Janeiro. 25 de julho de 20I6\\t'Afl}J -CD 

1t23-PENHORA (Protocolo: 18670.6)- Certifico que, por determhmçda JiÍZ., àd..TrbJ1hà diz 
sr Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Tribunal Regional do Trabalho da P Regiâo, através do 
Oficio nunem 001612017, datado de 23 de Janeiro de 2017, acompanhado do Oficio Pie-ir 
ifúmero 3812017, datado de 18 de janeiro de 2017, assinado pelo Dr. José Mateus Alexandre 
Rqn'am, e do Auto de Penhora e Ava1çào datado de 26 de julho de 2016, foi o imóvel objeto 
da matricula penhorado para garantia da dnla no valor de R517.930,14 (dezessete ntl, 
novecentos e tinta reais e quatorze centavos), na ação de execução - processo nlnnero 0011530-
72 ;2015. 5.01.0082 (Carta Precatória), em que são partes Autor - MARCOS LUIS PA1VA 
LJLLI, e Réus - S.A. FABRICA DE TECIDOS MARIA CANDIDA, BI TÊXTIL S.A . ; RYAC 
IMOBILIÁRIA LIMITADA, PRINTEX INDUSTRIA E COMERCIO S.A . ; RITVA YARÀ 
CECILE ELIZABETH 'KANERVO TURBAN (3ONÇALVES, CROWN INDUSTRIA E 
COMERCIO LiDA, ANA CFflUS11NA URBAN GONÇALVES PEREIRA DE SO(JZA, e 
CROWN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA . ; sem nomeação de depositário 
do b2jj.&tgistm somente será cancelado mediante o reeolhime\to dos emolumentos 

no,,  a iva da Conegedona Geral da Justiça do Estado 	Rio ^ Janeiro - 

iv 	 29 682/97) O re%rido e verdade, do que dou fé. Eu, 	 on Luc eh Ciabina 
- 	 ,Escrevente digiteL Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de 201 

P-24-PENHORA (Protocolo: 187643)- Certifico que. por determinação da Jiiza do Trabklho  dá 
30 Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - Tribunal Regional do Trabalho da I  Região, atraves 
do Oficio numero Pie- IT rio S 06812017 datado de 20 de março de 2017 assinado pela O? Nelie 
Oliveira Pérbeils. acompanhado do Auto de Penhora e Avaliação datado de 26 de julho de0I6. 
foi o imóvel objeto da matricula penhorado para garantia da divida lx, valor de RSI5 12878 
(quinze mil cento e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) na ação de execução - processo 
número 001 íS6I-54.20l5.5.0I.0030 - Carta Precatória (26.1). em que são partes: Autor - 

EVANDkO NUNES RIBEIRO: e Réus - ANA CHRISTTNA &JRBAN GONÇALVES 
PEREIRA DE SOUZA. inscrita no CPF/MF n°425435687-00. residente nesta cidade, na Rua da 
Alfândega. W 25 sala 307 Centro e SA FABRICA DETECIDOS MARIA CANDIDA ficando 
cont depositatia dQbelii a devedora Ana Christna Urbari Gonçâlves Pereira de Souza O registro 
soïnente será tadcelad6rnediantéo recolhimento dos emolumentos. (decisão nonnaftva da 
Con'egedona Gemi d$ Justiça do Estado do Rio de Ja Im 

- 
p cess número 29.682197) .  

O referido e verdade do que dou % [a Ra&eI dos Saiu onteir 46 

Oficial Substituto digite Rjo de Jknelro II de abril de 2017 

cóNlÁco tos a péente cpia flepitdüçaa auténtica 	FuQar Jualciarlo - li.
matrftula a que se refere, extraído nos termos de 	rt. 19, 	Corregedoria Geral d 	JiÏstiça 	Ressag. 	142 

10 da Lei n°6 O 573, dela constando todas os eventuais 	 FEI'J: 14.26 

Seio Betrónico de Fiscalização 	Fundp:rJ: 	3,56 

lavo 	. srno 	 BCO 20188 IZH 	u p rJ. 	3,56 

'ode Janei o, 	2017 	
Funarperi: 	2,85 

Consulte a validade do selo e,,! 	Mútua. 	0,00 

Vâ~oRifrieir' 	
ltlosRwwwa.üri us.brlsiteoublLco 	Acoterj 	0,00

Total 96,95 
eJ9yador. 0c'o Lu'z Gomos- Mat 90/20  
-\ o 

1EI. 

C) 

ry, 

cc 
CNJ 

Rua Sete dê$jtêi'nbro, 32 - 	 -(21)2507-35151(21) 2232-9744 




