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IMÔVEL-Sala número 233 e uma vaga de garage do Edifício em cons
trução sob número 160 da Avenida Marechal Camara e suplementar 33 
pela Praça 22 de Abril, e as frações de 160/51765 do domínio útil 
do respectivo terreno, na freguesia de São José. O terreno que é 
designado por lote 1 do PA 35432 aprovado em 18-05-78, constituí
do dos antigos lote 1-A da quadra 12-B e lote 1 do PA 30268,medin 
do de frente pela Avenida Marechal Camara em 5 alinhamentos de -
66,50m, mais 7,00m, mais 20,00m, mais 7,00m e mais 8,00m; nos fun 
dos em 5 alinhamentos de 8,00m, mais 7,00m, mais 20,00m; mais -
7,00m e mais 66,SOm; pelo lado direito mede 27,00m, e pelo lado -
esquerdo mede 27,00m. Cumprindo-se notar que o lote é atingido na 
testada pela Avenida Marechal Camara por galeria que na extensão
de 66,50m mede 7,00m, na extensão de 20,00m mede 14,00m, e na ex 
tensão de 8,00m mede 7,00m de largura; sendo atingido na testada~ 
pela Praça 22 de Abril por galeria com 7,00m de largura na exten
são de 20,00m, confrontando a direita com o nQ 186, pela esquerda 
com o no 150 e nos fundos com a dita Praça, o lote 4 da quadra 12 
e área interna, não figurando para o dito lote área de recúo ou -
investidura. PROPRIETÃRIO - CARLOS FERNANDO DE CARVALHO, brasilei 
ro, desquitado, industrial, CPF 006.012.087-34, residente e domT 
ciliado nesta Cidade. Adquirido conforme título transcrito neste 
Cartório no livro 3-BN sob no 37238 a fls. 58. Inscrito no FRE 
sob no 061134 CL 8681; do que dou fé. Rio de Janeiro, 18 de dezem 
bro de 1978. Assinados: O Esc. Jurdo João de Deus Coelho e o ofi= 
cial walter de Mello Cruxên.///////////////////////////////////// 

AV-01-PROMESSA DE VENDA-Certifico que o imóvel objeto da matrícu
la se acha prometido a venda a Carvalho Hosken S.A. Engenharia e 
Construções, com séde nesta Cidade, CGC 33.342.023/0001-33,confor 
me registro feito na matrícula 5913 do livro 2-H; do que dou fé~ 
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1978. Assinados: O Esc. Jurdo -
João de Deus Coelho e o oficial Walter de Mello Cruxên.////////// 

R-02-PROMESSA DE CESSÃO-Certifico que pela escritura de 06-09-78, 
lavrada nas notas do Tabelião do 140 Oficio desta Cidade, livro-
3174 a fls. 91, a promitente compradora prometeu ceder e transfe
rir todos os seus direitos a compra das frações objeto da matrícu 
la, bem como prometeu vender as benfeitorias correspondentes a sa 
la e a vaga, a Pedro de Alcântara Fernandes Marques dos Reis, bra 
sileiro, solteiro, maior, bancário, CIC 012.225.977-72, residente 
nesta Cidade, pelo preço total de Cr$4.163.333,34, sendo Cr$----
2.342.000,00 pela fração da sala, Cr$156.000,00 pela fração da va 
ga, Cr$1.561.333,34 pela sala e Cr$104.000,00 pela vaga, a ser p~ 
go pela f órma constante do título, o qual foi feito em caráter ir 
revogável e irretratável. A transmissão foi paga pela guia número 
2479203; do que dou fé. Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1978.As 
sinados: O Esc. JurdO João de Deus Coelho e o oficial Walter de = 
Mello Cruxên.//////////////////////////////////////////////////// 
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AV-03-HIPOTECA-Certifico que o imóvel objeto da matrícula se ach 
gravado por uma hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal-CEF, 
conforme R-221 da matrícula 5913 do livro 2-H; do que dou fé. Rio 
de Janeiro, 07 de fevereiro de 1979. Assinados: O Esc. Jurdo João 
de Deus Coelho e o oficial Walter de Mello Cruxên./////////////// 

R-04-PROMESSA DE CESS~O-Certifico que pela escritura de 28-08-80, 
lavrada nas notas do Tabelião do 18Q Oficio desta Cidade, livro -
SI-2966 a fls. 24, o promitente cessionário quálificado no R-2, -
prometeu ceder e transferir os seus direitos a compra do imóvel -
objeto da matrícula, a S~RGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃ--
RIOS S/A., com séde nesta Cidade, CGC 34.096.305/0001-60, pelo 
preço de Cr$1.3SO.OOO,OO. O contrato foi feito em caráter irrevo 
gável e irretratável. A transmissão foi pagarpela guia 2485255 d 
17-10-80. O referido é verdade, do que dou fé. Rio de Janeiro, 2 
de outubro de 1980. Assinados: O Téc. Jud. Jurdo Moacir Ràdrigue 
da Silva e o oficial Walter de Mello Cruxên.///////////////////// 

AV-05-RE-RATIFICAÇAO-Certifico que foi registrada no livro 3 so 
no 509, a escritura de re-ratificação de Convenção de Condomínio; 
do que dou fé. Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1981. Assinados: 
Téc. Jud. Jurdª Beatriz Cruxên Marques e o oficial Walter de Me 
lo Cruxên.////////////////////////////////////////////////////// 

R-06-llIPO~ECA-Certifico que pela escritura de 30-09-80, lavrada 
nas notas do Tabelião do 210 Oficio desta Cidade, livro 1334 a f 
lhas 147, o imóvel objeto da matrícula foi dado em hipoteca de 2 
grau à Caixa EConômica Federal-CEF, conforme R-255 na matrícula 
5913 do livro 1-H; do qeu dou fé. Rio de Janeiro, 5 de outubro d 
1981. Assinados: A Téc. Jud. Jurd~ Beatriz~Cruxên Marques e o of' 
cial Walter de Mello Cruxên.//////////////////////////////////// 

R-07~HIPOTECA-Certifico que pela escritura de 24-09-81, lavrada
nas notas do Tabelião do 21Q Oficio desta Cidade , livro 1387 a f 
lhas 111, o imóveo objeto d a matrícula foi dado em hipoteca de 3 
grau à Caixa Econômica Federal-CEF, conforme R-256 na matrícula 
5913 do livro 2-H; do que dou fé. Rio de Janeiro, 5 de outubro d 
1981. Assinados: A Téc. Jud. Jurdª Beatriz Cruxên Marques e o of · 
cial Walter de Mello Cruxên;·j/////////////////////////////////// 

R-08-PROMESSA DE CESSÃO-Certifico que pela escritura de 23-11-81 
lavrada nas notas do Tabelião do 140 Oficio desta Cidade,livro S 
0068 a fls. 194, a promitente cessionária qualificada no R-4, pr 
meteu ceder e transferir todos os seus direitos a compra da VAG 
de garage objeto da matrícula, a KARL HERMAN ROGER, brasileiro,c 
sado pelo regime da total separação de bens com NINA ROGER, enge 
nheiro, CPF 005.763.607-91, pelo preço de Cr$500.000,00, vaga e 
sa desvinculada da sala 233 e vinculada a sala 1133. O contfato 
foi feito em caráter irrevogável e irretratável. O im de 
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transmissão foi pago pela guia 23/15567 de 28-12-81; do que dou 
fé. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 1982. Assinados: O Téc.Ju 
diciário Juramentado João de Deus Coelho e o oficial Walter de = 
Mello Cruxên./////////////////////////////////////////////////// 

AV-09~CONSTROÇÃO-Certifico que em data de 12-02-82, foi averbada 
a construcaoido imóvel objeto da matrícula, tendo sido o habite
se concedido em 30-12-81; do que dou fé. Rio de Janeiro, 26 de
rnaio de 1982. Assinados : A Téc. Jud. Jurdª Beatriz Cruxêh Marques 
e o oficial Paulo Jorge Lencastre.////////////////////////////// 

AV-10-CANCELAMENTO DE HIPOTECA-Certifico que ficam canceladas as 
hipotecas que gravavam o imovel objeto da matrícula, cancelamen
to esse feito a requerimento da credora Caixa Econômica Federal, 
datado de 20-05-82, neste Cartório arquivados; do que dou fé.Rio 
de Janeiro, 08 de junho de 1982. Assinados: A Téc. Jud. Jurdª 
Beatriz Cruxên Marques e o oficial Paulo Jorge Lencastre./////// 

R-11-CESSÃO-Certifico que pela escritura de 13-01-83, lavrada 
nas notas do Tabelião do 180 Oficio desta Cidade, livro SI-3655-
a fls. 88, Carvalho Hosken S/A Engenharia e Construções, com sé 
de nesta Cidade, CGC 33.342.023/0001-33, cedeu e transferiu to--= 
dos os seus direi tos a compra das frações do terreno, bem como -
vendeu as benfeitorias, correspondentes a sala, a SERGIO DOURADO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃRIOS S/A., com séde nesta Cidade, CGC n9 
34.096 . 305/0001-60, pelo preço de Cr$2.342.000,00 pela cessão da 
fração da sala e Cr$1.561.333,34 pelas benfeitorias, integralmen 
te pago. Transmissão guia no 2479203 de 05-12-78; do que dou fé~ 
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 1983. Assinados: A Téc. Jud.Jur 
Beatriz Cru.xên Marques e o oficial Paulo Jorge Lencastre./////// 

R-12-CESSÃO-Certificó que pela mesma escritura do R-11, Pedro de 
Alcantara Fernandes Marques do Reis, brasileiro, solteiro, maior 
bancário, CIC 012.225.977-72, residente nesta Cidade, cedeu e 
transferiu todos os seus direitos a compra do imóvel a SERGIO 
DOURADO EMPREENDIMENTOS S/A., pelo preço de Cr$4.200.000,00.0 im 
posto de transmissão foi pago pela guia 2485255 de 17-10-80.0 re 
ferido é verdade, do que dou fé. Rio de Janeiro, 13 de janeiro = 
de 1983. Assinados: A Téc. Jud. Jurd~ Beatriz Cruxên Marques e o 
oficial Paulo Jorge Lencastre.////////////////////////////////// 

R-13-VENDA-Certifico que pela mesma escrituradoR-11, Carlos Fer 
nando de Carvalho, brasileiro, desquitado, industrial, CPF núme 
ro 008.012.087-34, residente nesta Cidade, outorgou a venda defi 
nitiva da fração do terreno em favor de SERGIO DOURADO EMPREENDI 
MENTOS IMOBILIÃRIOS S/A., pelo preca de Cr$927.270,00. Transmis-= 
são guia nQ 2486239 de 28-12-76; do que dou fé. Rio de Janeiro, -
13 de janeiro de 1983. Assinados: A Téc. Jud. Jurds Beatriz Cru
xên Marques e o oficial Paulo Jorge Lencastre.////////////.--.~~· 
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R-14-HIPOTECA-Certifico que pela escritura de 27-01-83, lavrada 
nas notas-do Tabelião do 180 Oficio desta Cidade, livro SI-3655, 
fls. 121, Sérgio Dourado Empreendimentos Imobiliários S/A., tor 
nou-se devedor do BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A., com se 
de nesta Cidade, CGC no 33.147.315/0001-15, da quantia de us$ 
3,170,000.00, equivalente em 12-01-83 a Cr$823.217.300,00 ( nele 
incluído outros imóveis ) , a ser pago na forma e condições est~ 
puladas no título. Em garantia fica o imóvel gravado com primei
ra e especial hipoteca; do que dou fé. Rio de Janeiro, 02 de ma~ 
ço de 1983. Assinados: A Téc. Jud. Jurdª Beatriz Cruxên Marques, 
e o oficial Paulo Jorge Lencastre.////////////////////////////// 

AV-15-DESVINCULAÇÃO-Certifico que pela escritura de 13-01-83 do 
180 Oficio desta Cidade, livro SI-3655 a fls. 89, a adquirente -
do R-13, desvi~culou a vaga de garage da sala objeto da matrícu
la; do que dou fé. Rio de Janeiro 24 de janeiro de 1984. Assina
dos: O Téc. Jud. JurdO Luiz Fernandes Bomfim e o oficial Paulo -
Jorge Lencastre.//////////////////////////////////////////////// 

AV-16-LOCAÇÃO-Certifico que nos autos da Ação proposta perante o 
Juízo de Direito da 26ª Vara Cível desta Cidade, processo número 
15.812/92, em face de Sergio Dourado Empreendimentos Imobiliários 
S/A., foi o imóvel objeto da matrícula locado a BASE TECNOLOGIA -
S/A., com séde nesta Cidade, CGC 27.900.877/0001-95, pelo prazo -
de cinco anos, a contar de lO de julho de 1995 e a terminar em 30 
de junho de 2000, mediante o aluguel mensal de R$2.987,15 ( nele 
incluído outros imóveis ) , e será corrigido anualmente de acordo 
com a variação do.rGP-M da FGV ou, caso a legislação futura venha 
a permitir, corrigido monetariamente em períodos semestrais, pelo 
mesmo índice supracitado ou por outro índice que reflita a perda
do valor aquisitivo da moeda nacional, além do aluguel pagará ta 
bém todos os impostos que recaiam ou venham a recair sobre o irnó 
vel locado. A averbação foi feita conforme Mandado dado e passado 
aos 6-3-96, assinado pelo MM. Juiz Dr. Adolpho e. de Andrade Mel
lo Junior e documentos complementares, que ficam arquivados e pa 
ra os efeitos da alínea no 16 do inciso II do artigo 167 e de con 
formidade com o inciso III do artigo 169 da Lei no 6015 de 31 de 
dezembro de 1973 ( redação dada pela Lei nQ 8245 de 18-10-91 ) • O 
referido é v6i?dade, do que dou fé. Rio de Janeiro, 30 de agosto
de l996FÁl)LA..A..12,oeRIZ 

R-17-PENHORA-Certifico que por determinação do Juízo de Direito -
da ªªVara dia Fazenda Pública através do ofício 218/97, datado de 
10-03-97 assinado pelo MM. Juíz Dr. Milton Fernandes de Souza, a 
cornpanhado do Auto de Penhora de 24-06-95, que ficam arquivados , 
foi o imóvel objeto da matrícula PENHORADO, para garantia da dívi 
da de Cr$17.002.494.337 (valor de 1985 ), na ação de execução mo 
vida pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A em face de sergi 
Dourado Empreendimentos Imobiliários S/A e outros o pro-
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cesso 1195 ( 85.001.500396-7 ). O referido ~de, do que dou 
fé. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1998~.t...t t2c:vu(:?;;;l. 

R.18-PENHORA- Certifico que em cumprimento ao Mandado do Juizo de Direito da 12ª Vara 
de Fazenda Pública desta cidade, dado e passado aos 04 de julho de 2006, acompanhado do Auto 
de Penhora, Avaliação e Depósito datado de J 4.08.2006, fica o imóvel objeto da matrícula 
penhorado para garantia da dívida de R$13 .954,95, nos autos da Execução FiscaJ aº 
2004.120.034408-6 moVlda pelo Município do Rio de Janeiro contra Sergio Dourado Empreend. 
Imobiliários; ficando como depositário, 6° Depositário Judicial. E!te registro somente será 
cancelado mediante o recolhimento dos emolumentos, salvo se a parte vencida na ação for a 
Fuenda Pública (decisão normativa da Corregedoria-Geral da Justiça do Rfo de Janeiro -
Proc. ~~7). O referido é verdade, do que dou fé. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 
2006. ~ u G?0m_ • t 

A V .19 - LOCAÇÃO - Certifi:x> que pek> Imtnareato P~ular datado de 29 de ~~reiro de 
2008, cltja cópia &;a neste Cartóti-> arqlftada, SÉRGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS 
rMOBIUÁRIOS S.A., com sede em Nova Friburgo - RJ, na Estrada do Morro do Ham, nº 
OI, Distrito de Mlri, inscrita no CNPJ/MF sob o rf' 34.096.305/0001-60, deu em locação a 
sala 233 do im.'>vel objeto da ~ula, à CIA DE LOCAÇÃO VIRlUAL DE 
F.QUIPAMENTOS DIDÁTICOS E ESTACIONAMENTOS LIDA, com sede nesta cidade, na 
Rua Morro Doii Irmãos, nº 169, Cooo. C~tre - Freguesia de Jacarepaguá, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 06.352.443/0001-28, pelo pra2D de 120 (cento e vinte) m:ses, a co~ar em 
01.03.2008 e a termimr em 28.02.2018, pelo valor de ak.Jguel ~nsal de RSl .200,00, reajustado 
anuahnente, deveooo ser aplicado o IGP-M ou na filha deste o mi:e que vier a substitui-h. Além 
do aluguel o locatário pagará os ilq>ostos, taxas, inclusive a taxa de preservação e extinção de 
incêroio, IPTIJ, coooominio, prêmi> de segtro contra ilgo que será feito em Companhia de livre 
escoha da locadora. bem CO(l'.I), todos os demais ~s que iocidam ou venham a inci:iir sobre 
o inDveJ objeto da locação. A averbação fDi teia para os e!Citos da aJfrea nº 16 do inciso Il do 
artigo 167 e de contbrmi:iade com o inciso UI do artigo 169 da Lei nº 6015 de 31.12.1973 
(redação dada pela Lei nº 8245 de 18.10.1991). O rekri1o é verdade, do que dou fe. Ri> de 
Janeiro, 19 de mm de 2009.,..--= - ~ .. '·~ 

R.20 - PENHOR.ô - Certifko qu:: por dcten:nO!ção do Juim de Direito da 41 • Vara CiYel desta 
cKla.de, coni>rrre CertXfão datada de 20 de agosto de 2009, da qual consta o TeTIJD de 
Penhora datado de 20 de agosto de 2009, assinado peh MM. Juiz Dr. Wilson do Nascimmto 
Rci5, i>i a sala 233, objeto da rmtricula. penhorado para garantia da díWla de R.$663.057.96, na 
ação de Cobrança nº 2000.001.164443-5 ODvi:ia pelo CONOOMíNlO 00 CENlRO 
EMPRESARIAL CHARLF.S DE GAULLE, inscrito ro CNPJ/MF sob o nº 28.717.106/0001-
20 contra SERGIO DOURADO EMPREENDIMENTOS IMOBillÁRIOS SIA, inscrita oo 
CNPJ/MF sob o oº 34.096.305/0001- 60; ficarxlo coroo deposit.áro do bem, o 3º Depos.Wi:> (V) 

Co · no Verso... N 
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Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2009. 

PREDIAL (Protocolo: 159511)- Certifico que o imóvel objeto da 
matricula se acha inscrito na Secretaria Municipal de Fazenda/RJ sob o número 
1554112-1 - C.L 08681-9. A averbação foi feita a requerimento datado de 28 de maio de 
2013, instruído com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica nú.mero 00-4.219.812/2013-1, 
datada de 29 de abril de 2013, emitida pela Secretaria MuniciP.al de f az.enda - Procuradoria 
Ge · ípio - Prefeitura da Cidade do Rio de J · , que ficam neste Serviço 

referido é verdade, do que dou fé. Gerson Lucat.cli Gabina 
~~~~~~.,~~'.!:.,:...~ digitei. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2013. -~~~JVJ'""A.111_,.~__,,,_--

R22-ARREMATACÃO {Protocolo: 158350}- Certifico que de confumidade co a Carta de 
Arrematação datada de 03 de dezembro de 2012, oriunda do Juízo de Direito da 41ª Vara Cível 
da Comarca da CapitaVRJ, assinada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Wtlson do Nascimento Reis, 
contendo o Auto de Praça Positivo datado de 27 de março de 2012, extraída dos autos da 
ação de execução por titulo judicial, processo número 0171263-98.2000.8.19.0001 
(2000.001.164443-5), proposta pelo CONDOMÍNIO DO CENlRO EMPRESARIAL 
CHARLES DE GAUlLE, inscrito oo CNPJ/MF sob o número 28.717.106/0001-20, fiice a 
SERGTO DOURAOO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., inscrito no CNPJ/MF 
sob o número 34.096.305/0001-60, foi o imóvel objeto da matricula anematado por 
PROPRIET A NEüÓCIOS JMOBILIÁRJOS LIDA, siruada nesta cidade, na Avenida Rio 
Branco, número 156, sala número 3338, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número 
30.651.947/0001-23, pelo valor de R$2.200.000,00 (dois milhões e dui.entos mil reais). O 
ÍJ11>0Sto de transmissão foi pago pela guia ~o 1759918, em 28 de fevereiro de 2013. O 
laudêmio devido fui pago em 24 de a · de 2013, confurme Certidão de · -R para 
T:ransferêrria - CAT número 00162729 -63 - RIP número 6001002 47 ão 
onerosa). O referi.do é verdade, do que d re. F.u, 
digitei. Rio de Janeiro, 03 de julho de 2013 ·~~l'!DoliJj.J~~~-

AV 23-CANCELAMENTO DE P.ENHO : 166251 - Certifico que, fica 
cancelada a penhora objeto do R.18, referente ao processo número 0190253-
98.2004.8.19.0001 (2004.120.034408-6), que gravava o imóvel descrito na malricula. A 
averbação fujfuilanos ternDs do ofich número 2340/2013/0F, datado de 24 de j ulho de 2013, 
oritmdo do Juiro de Direito da 12ª Vara da Fazema Públi;a da Comarca da Capitalf.RJ, assinado 

' por Maria Aparecida Maia do Rosário - · ula Oln351, por ordem da MM" Juíza de Direito, 
Dr Cristiana Aparecida de So\Ela S que fica neste Serviço~ar ~~rido é 
verdade, do que dou re. Eu, Marcelo . T. Carvalho -~ _ , 
digitei Rh de lareiro, 28 de maio de 2014. -7 

Co 
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AV.24-CANCELAMENTO DE HlPOTECA (Protocolo: 175321)- Certffi:o que fica cancelada a 
hipoteca, objeto do R14, que gravava o inX>vel descrito na rratricula. Averbação feita por 
determinação do MM. Juiz de Direito da 41 ª Vara Cível da Comarca da CapitaVRJ, Dr. Wilson do 
Nascirrento Reis - processo nº 0171263-98.2000.8.19.0001 (200.0.001.164443-5), contida no 
Oficio nº 310120 5/0F, d tado de 16 de jllllho de 2~te Serviço arquivado. O 
referido é verdad ue fe. Eu, Rui Silva de Olive~igitei. Rio de Janeiro. 30 
de junho de 2015. • 

A V .25-CJ\NCELAMENTO D otocolo: 175322 Certifico que fica cancelada a 
penhora, objeto do R20, referente ao processo nº 0171263-98.2000.8.19.0001 
(2000.00 1.164443-5), que gravava o m:'.>vel descrito na rmlltula. Averbação feita nos tenros do 
Oficio nº 30912015/0F, do Juízo de D.-eito da 41ª Vara Cível da Comarca da CapitaVRJ, datado 
de 16 de junho de 2015, assinado lo MM. ~ Dr. Wilson do Nascirrent~

1
~neste 

Serviço arquivado. O referido é verd oure. Eu, Rui Silva de Olive~ __ , âigitei 
Rio' de Janeiro, 30 de]IJJ'lho de 2015. • 

A V.26-CANCELAMENTO DE PEN HORA olo: 175360 - Certifico que fica cancelada a 
penhora, objeto do Rl7, rererente ao processo nº 0013627-94.1985.8.19.0001 
(1985.001.500396- 7), que gravava o ini>vel descrito na rmtricula. Averbação feita nos termos do 
Oficio nº 638/2015/0F, do Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da 
Capit.aVRJ, datado de OI de jl.11ho de 2015, assinado pelo MM. Juiz, Dr. Leonardo GrandtmSson 

Ferre~· Cha~ws, qqzo an:iui"8do. O reêrido é verdade, do que dou fi:. Eu, Rui 
Silva O · ~ digitei. Rio de Janeiro, 30 de junho de 
2015. * 

Certifico que a presente cópia é reprodução autêntica da matrícula a que se refere, extraída nos 
termos do art. 19, §1° da Lei nº 6.015173, dela constando todos os eventuais ônus e indisponibilidade 
que recaiam sobr · · 1 sobre os atu · pro 'etários ou sobre os detentores de direitos relativos 

Sennço do 7° Oficio de Registro de 
Oficial Registrador: Décio Luiz Gomes - Mat. nº 
Errolumentos· R$ 71 ,30 
Fundgrat .. . : R$ 1,42 
Lei 321 7 ... . . : R$ 14,26 
Fundperj ... . ..: R$ 3,56 
Funpeq ............. R$ 3,56 
Total.. .............. : R$ 96,95 

Luiz Carlos Barcellos 
30 Oficial Substituto· 7º R.I. 
Cods:;tro 94/S235 CGJ/RJ 

Poder Judiciário - TJERJ 
Corregedoria Geral de Justiça 
Selo de Fiscalização Eletrônico 

EBXB 09827 AOR 
Consulte a validade do selo em: 

http:l/w w w 3. 1Jn.1us br/srtepubhco 

Rua Sete de Setembro, 32 - 3° andar - Centro - RJ 1CEP20050-009 - (21) 2507-3515 1 (21) 2232-9744 
contato@7ri-rj .com.br - www.7ri-rj .com.br 
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