
1 
// 	1\ 

REGISTRO DE IMÓVEiS DO 90  OFICIO ? AV. NILO PEÇANHA. 12-6-ANDAR 	 " \. 	6j 

1787658/0164 

REGISTRO GERAL  

LkATRiCULA r 
FICHA 	

9° OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
01 	CAPITAL DO ESTADO DO RIO DEJANEIRO rÁ 21 	de julho de 	199a. 

EL: 	TERRENO 	onde existiu o prédio 	86 	da RUA 6ENJAMIN CONSTANT, 	domínio 

útil 	foreiro ao MUNICÍPIO DO 	RIO DE JANEIRO, 	na 	FREGUESIA DA GLÓRIA, 

medindo o terreno 3,95m  de frente 	, 	11,00m 	na 	linha dos 	fundos 	e- 

51 ,15m de extensão de ambos os 	lados confrontando à direita com o nO 

4 88, pelo 	lado esquerdo com o nO 84 e nos 	fundos com o nO 89 da Rua- 

Candido Mendes.Inscriço no FRE nO 0130069-2 e CL nO 6676-1.PROPRIE 

1 '  TÃRIA 	COMPANHIA 	IMOBILIÁRIA METROPOLITANA, 	com sede nesta 	cidade = 
Adquirido por compra a 	sp 	io de Thereza de Castro Carvalho, 	con 

forme escritura de 	/02/ 	240 OfTci 	, 	gistrada em 	/45 - 
EM  com o no- 6348 a 	fls 	d 

0 	Oficial 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA: 	Pela escritura de 05/04/95, 	do 	160 Ofu 	- 

cio, 	livro 2909, 	fls.183v,prenotada em  14/07/98, 	com o 	nO 	707429,s 

f15.7 	do 	livro 	l-DT, 	COMPANHIA 	IMOBILIÁRIA METROPOLITANA, 	CGC nume 
CD 

ro 33403510/0001 -69, 	antes 	qualificada, 	prometeu vender o 	im6vel - co 
1. em carater 	irrevogavel 	e 	irretratavei 	com 	imissao na 	posse 	a 	FERNAN- 

DO 	VENCESLAU DA SILVA, 	br 	eiro, 	advogado, 	Iteiro, 	maior, 	identi 
CD 

dade 	da 	OAB/RJ 	nO 	588 	, 	C 	ti 	494.390.5 	- 	, 

	

end 	micili 

ado nesta cidade, 	elo 	e 	e 	R$26. 	pa 	 do 	t 11- , 	

;:si 

, Oficial 

- 2 	PENHORA: Pela certidão de 	03/07/15 	da 	iia 	Vara 	Cível, 
prenotado em 25/01/18 com o n° 1787658 à fi.224v do 	livro 
1-JJ, fica registrada a PENHORA EM 1° GRAU DOS DIREITOS 	à 
compra do imóvel, para garantia 	da 	divida 	no 	valor 	de 
R$974.944,15, 	decidida 	nos 	autos 	da 	ação 	movida 	por 
ESCRITORIO DE ADVOCACIA AURY SILVA E MORAES SS em face 	de 
FERNANDO 	VENCESLAU 	DA 	SILVA 	(Processo 	n° 
0485720-76.2011.8.19.0001) 	Valor atribuído para 	base 	de 
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CERTIDÃO — Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução 
autêntica da matricula aque s.rre "extraída nos termos do 
art. 19 § 1 °  da lei 6. 015 dví97,'y' 
Rio de Janeiro, 07 
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