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LIVR0 W~ 2 - REGISTRO 
GERAL 

10? CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
de São Paulo 

~JCCJ 
Imóvel: O APARTAMENTO DUPLEX n9 81, localiga o nos 79 e 89 andares do 
EDIFÍCIO ARTUR AZEVEDO, à Rua ARTUR DE AZEVEDO ns. 1.340 e 1.346,no 459 
subdistrito, Pinheiros, com a ârea Útil ije 221,35 m2, área comum de 
35,20 m2, ârea total construída de 256 :: m2, cabendo-lhe a fração 
ideal de 49,1957 m2 ou 14,9078% no ter _eno descrito na matrícula 13.234 
deste Cartório, na qual sob o n9 4 fo· registrada a especificação de 
condomínio ·do referido edifício. 
Proprietária: HIDRAULICA FRANCHINI LTDA (CGC 61. 646. 097 /0001), com_ sede 
nesta Capital. 
Registro anterior: R.1/13.234 e 31 de março de 1977 deste Cartório (m~ 
tr1cula aberta de ofício). 
A Oficial Maior: 

~~~ 
Loureiro 

Av. l em 9 de outubro d e 2'003 
Conforme notificação recibo de 2002 consta que o imóvel acha-se lançaa o 
no cadastro de contr ibuintes da Prefeitura Municipal pelo nº 015.006.02 4 1 -2. 

A escrevente autoriz da: ~-'"'="'---,..::=-

~ 
R.2 em 9 de o ubro de 2003 
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 

* * * 

Conforme e rta de adjudicação expedida em 19 de junho de 2Cl 02 pelo Juízo 
de Direií o da 16ª Vara Cível do Foro Central, desta _CaR ita , nos autos de 
adjudic a õo compulsória (proc. 000.01 .096823-7) movida p0 r Julieta Dianesi 
Franc líin· e outras contra a proprietária, o imóve (cujo valor venal 
proporc ional . é de R$ l 71 .888,00) foi adjudicado em a -tes iguais a cada 
uma aos requerentes: JULIETA DIANESI FRANCHINI (RG 3.107 .557-5 e CPF 
0 74 ~72.458-14) , viúva, aposentada, residente à Rua M<21ria Figueiredo nº 487, 
3º andar, aptº 31, SÔNIA MARIA FRANCHINI RISOL EU RG 5 . 760 .978-0 e CPF 
07 4.272.498-01), comerciante, casada no regime da comunhão de bens em 
l l .07 .1977 com MARCOS ANTONIO RISOLEU (RG 2. 788.204-4 e CPF 
759. l 41 . 238 -8 7), brasileiro, engenheiro, residen tes à Rua Otávio Nébias nº 7 6, 
e ANA MARIA FRANCHINI DI GIACOMO (RG 7 .88? .602 e CPF l 78.340.918-59), 
viúva, aposentada, residente à Rua Arthur Aze edo nº 1 .336, aptº 81, todas 
brasileiras, domiciliadas nesta Capital. (Nã0 ~oram apresentadas as certidões 
negativas de débitos para com o INSS e Receita Federal, com base nas 
decisões proferidas em l O. 7 .200 l e 30 .08. 200 l nos procs. de dúvida 
O l .051859-2 e O l .042138-6 respectiva men e. 

> A escrevente autorizada: 

Continua no verso 
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Av.3 CANCELAMENTO DE REGISTRO 
E 1 1/ de julho de 2009 - (prenotação nº 341.866 de 24/06/20 9) 
Fica cancelado o R.2, em cumprimento ao mandado e~'nédido em 15 de maio de 
2009, pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Qe tral desta Capital, expedido 
nos autos da ação de falência de Hidráulica Franchin· Etda., já qualificada (proc. nº 
583.00.2001.088353-9, ordem nº 1538/2001), nos r os do V. Acórdão, transitado 
em julgado aos 22/11/2007. 
Escrevente autorizada( o): 

Av.4 - ARRECADAÇÃO 
Em 7 de julho de 2009 - (prenotação nº 41.866 de 24/06/2009) 
Em cumprimento ao mandado referi o na Av.3, procede-se a esta averbação de 
arrecadação do imóvel, efetivafl nos autos de falência de HIDRÁULICA 
FRANCHINI LTDA, já qualifi ada oc. nº 583.00.2001.088353-9, ordem nº 
1538/2001), decretada pelo Juízo a 11ª a Cível do Foro Central desta Capital. 
Escrevente autorizada( o): 




