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.--,-------..... --~~--------------~ IM L: Rua Caohambi, n2 540 ape.rtamento 302, com direi to a uma va 
a na ga.ra&em, localizada no pavimento terreo e correspondente fr 
io ideal. de 0,0252 do terreno, na Fregu.esia do Engenho Novo, med 
o o terreno na totalidade: 22,00m de frente; 15,70m de fundos, on 
e confronta com o predio n 2 99 da rua Itamarace., pelo lado esque 
o 62,00m, oonfrontando com o predio 534 da meama ru.a, pelo lado di 
eito 61,00m, coni'rontando com o predio n2 554 da rua Cachambi. PR 

Tbri.A: BniISHELLS DO BRASIL - CONSTRUQ~S LTDA., com eede nest 
idade, CGO n2. 29.957.297/0001-60, T:fTULO ANTERIOR: LQ 2-H, fls.-
67 ato R.l, da matr!cula base 26123, registrado em Ins-
ri9io n2. l.68J.533 e C.L. 06728-0, Rio de Janeiro, 11 de abril de 
985 .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-LC 
.l/49424 - ·!VENDA: Nos termos do Instrumento Particular de 08/02/85 

uivado nesta data, a proprieta:ria, acima qualificada vendeu o 
ov~l deata matncula a Leny Joao Kronemberg, securitario es/mu -
er LB3Za de Alvarenga Kronemberg, brasileiros, oasados pelo regi

e cla comunhio de bens, CIC n2 178.108.687/72, domiciliados nesta -
idade, pelo prec;o de CRl49.660.000. o imposto de transmissao foi 

o em 05/03/1985, pelo Darj 4.)228. Rio de Janeiro, ll de abril d 
985 .. -.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.~.-.-.-.~.-.-.-.-.-.-LC 
.2/49424 - HIPOrECA: Pelo mesmo t!tulo que deu. origem ao ato R.l, 
a com:pra4orea deram o imovel d.esta ma.tr:!cula em 11 hipote·ca a ven
edora, para garantir uma d!vida de CRS32.300.ooo, que com oa juros 
e 9,1$ ao ano e 0orre9io monetaria, sere. paga em 216 prestac;oes / 

Bia e au.cessivas, veneendo-se a ll•em 30/03/1985. Rio de Janeir 
4e abril de 1985 •• -.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.-LC. 

:y.3/49424 - CESslO DE ClmDITO: Pelo mesmo tituio que deu origem ao 
oa K.1 • R.2, o credor cedeu. e transferiu seus direitos oredito -
oe 4ecorrentea do ato R.2, a Bradesco Rio S.A. Credito Imobiliari 

aede nesta cidade, CGC nA. 33.265,372/0001-07, pelo valor de 
32.300.000. Rio 4e Janeiro, 11 de abril de 1985.-.-.-.-.-.-.-LC. 

:Y.1/49424 - EIIISsXO DE ~mLAs J'oi emitida pela credora a eeu .. fa -
uma cedula hipoteoaria integral contra os devedores, do valor/ 

oial. e repreaentativo da d!vida objeto do ato R.2, de n 2 265. - I 
9-0. ser.bl B. Rio cle Janeiro, 11 de abril de 1985 •• -.-.-.-.-.-.LC 

Y .5/49424 - 'ft 1199Je;.~ 1111' »•utio ,. 15-10.1991 • c1ell&ia cloou.
o•, »aco _ ....DIOO I ._ Ola "•? 4'.941/0C>OJ,-12 • a IIOV'a 4uolli-• lo a. nmcaoo I/A »aoo OO•i89IU, • • adDDO no1mb.1:o. llio 

laaein, 19 a. llffealtft le 1991.-.. .-.-- •• - •--- •- •- •· -•-L 

-



A V.6/49~24 - ~ANCELAMENTO DA IDPOTECA E CtDULA:- Certifico nos termos da 
cedula hipotecaria de 15.10.1991, os cancelamentos da hipoteca objeto do R2 e da cedula 
n°.265029-0 serie B, objeto da AV.4. Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1991. ••••• .. •••••LGN 

R-7-49424 - PENHORA:- Por Certidllo passada pela 2• Vara Cfvel Regional da Ilha ·do 
Govemador-RJ., assinada em 30.03.2016, pela Substituta Responsavel pelo Expediente Cristiane 
do Nascimento Duarte, extrafda dos autos da Ay!o de Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobran~ - Loca~o de Im6vel - lnaclimplemento - processo n°.0003055-95.2012.8.19.0207, 
em que s!o partes KARINA CARVALHO SILVA, brasileira, casada, advogada, CPF 
n°.075.686.567-05, em face de RAPHAEL KRONEMBERG DE DEUS, brasileiro, solteiro, maior, 
motorista, CPF n°.084.l 72.597-75; LENY JOAO KRONEMBERG., brasileiro, aposentado, CPF 
n°.178.108.687-72 e Esp6lio de LAYZA ALVARENGA KRONEMBERG, CPF n°.070.143.107-
5S, contendo Termo . de Penhora de 30.03.2016, foi penhorado 50% do im6vel desta matricula, 
para garantir o pagamento de uma dfvida no valor principal de R$30.042,44, foi nomeado como 
fiel depositario do bem Raphael Kronemberg de Deus, acima qualifi:,.8!1~tocolo n°.400S23, 
Lo.t-BN, fls.211, tallo n°.495217. Rio de Janeiro, 22 dejunho de 2017.~, · ••••••••••••ALS 


